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Не помиляється лише той,
хто нічого не робить.
Народна мудрість

Час відпусток, сонця, тепла та відпочинку триває...
Насолоджуємося останнім місяцем літа і в той же час
не забуваємо про роботу, адже поки ви відпочиваєте, ми
працюємо для вас. Тож у номері ви зможете ознайомитися,
зокрема, зі статтями на такі «робочо-відпускні» теми, як
оформлення листка непрацездатності в період відпустки та
надання творчих відпусток працівникам. Зі статті «Помилки
під час прийняття на роботу» ми розпочинаємо рубрику
«Вчимося на помилках», дбаючи про те, щоб фахівці відділу
персоналу завжди були впевненими у своїх діях.
Також запрошуємо на наші вебінари, які ми проводимо
щомісяця на актуальні для вас теми. Зверніть увагу: найближчий вебінар відбудеться 14 серпня і буде присвячений
особливостям звільнення працівників під час відпусток.
Хотіли б нагадати, що крім журналу раз на квартал ми
готуємо для вас тематичні спецвипуски. Тож у третьому
кварталі очікуйте спецвипуск на тему «Основне про перевірки».
Звертаємо увагу: щоб перевірити стан кадрового діловодства на вашому підприємстві задля уникнення величезних штрафів, ви маєте змогу замовити кадровий аудит,
який проведуть фахівці ТОВ «Професійні видання».
Бажаю вам чудового відпочинку, радісного й теплого
літа! І пам’ятайте: помилки не завжди мають негативні
наслідки!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»

Пароль для прямої лінії з 01.07.2018 р. — 1881
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ПРАВО
6 Моніторинг
Юридична консультація

8 Ірина Красовська

Підзвітні кошти: правила видачі та звітування
Однією з найпоширеніших операцій, які здійснюються суб’єктами господарювання, є видача працівникам
коштів під звіт. Законодавством встановлені певні
правила видачі підзвітних коштів, а також порядок
звітування за них. Про те, кому, в якій сумі та на
який строк видають підзвітні кошти, як правильно
це документально оформити, коли підзвітна особа
має за них відзвітувати й повернути залишок невит
рачених коштів, — у статті

Соціальне страхування

18 Микола Постернак

Тимчасова непрацездатність
у період відпустки
У статті автор відповідає на запитання щодо того, як
має вчинити роботодавець, якщо працівник захворів
під час відпустки, на який строк переноситься відпустка в такому разі, як оформлюється тимчасова
непрацездатність або відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами, якщо працівник перебуває за межами
постійного місця проживання, який порядок надання допомоги по тимчасовій непрацездатності й
по вагітності та пологах та роз’яснює, за яких умов
листок непрацездатності не оплачується

Актуальна тема

26 Галина Фольварочна

Творча відпустка: правила використання
Деякі працівники підприємств поєднують виконання
трудових обов’язків з навчанням в аспірантурі чи
докторантурі. При цьому вони мають певні права,
які роботодавець не в змозі порушити. Йдеться
про надання творчої відпустки, право на яку мають
громадяни України, які перебувають у трудових
відносинах з підприємствами незалежно від форм
власності, виду діяльності та галузевої належності.
Особливості її надання і розглянуто в статті

Відповіді на запитання

31 Як діяти кадровику, якщо перший листок

непрацездатності працівниці видали на її колишнє прізвище, а продовжили його вже із
зазначенням нового прізвища?
32 Як діяти, якщо роботодавець на етапі праце
влаштування втратив трудову книжку особи?
32 Чи вважається сумісництвом робота за трудовим договором студентів денної форми
навчання?
33 Чи вважається сумісництвом робота за трудовим договором приватного підприємця?

34 Календар

Бюджетна сфера

ПРАКТИКА

23 Олена Морєва

Кадровий роман

Надбавка за престижність праці: зміни
У статті розглянуто нові розміри надбавки за престижність праці, яка встановлюється педагогічним
працівникам, визначено категорії працівників, які
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мають на неї право, та на прикладі конкретної ситуації показано порядок розрахунку заробітної плати
педпрацівнику з урахуванням згаданої надбавки

36 Галина Фольварочна

Подолання перешкод.
Зміна відділу в контексті переміщення

Кадровик України
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У восьмій події кадрового роману на прикладі практичної ситуації, що виникла на підприємстві, розглянуто, за яких обставин відбувається переміщення
працівника, а за яких — переведення, як правильно
розрізняти ці поняття, а також описано порядок
оформлення переміщення на підприємстві

оформлення прийняття працівників на роботу в
конфігураціях «1С:Управління виробничим підприємством» та «1С:Управління торговельним
підприємством»

Підбираємо галузеві посади
(професії)

70 Зразок Положення про забезпечення

41 Олександр Носіков

Персонал банківської сфери
Як свідчить практика діяльності вітчизняної банківської системи, більша частина її проблем концентрується у сфері менеджменту персоналу. Традиційно керівництво українських банків акцентує
управлінську увагу на фінансових, матеріальних та
інформаційних ресурсах. І лише людським ресурсам приділяється увага за залишковим принципом.
Детальніше про завдання та обов’язки фахівців
банківської сфери — у статті

Вчимося на помилках

50 Таміла Радченко

Помилки під час прийняття на роботу
Безумовно, кожний із нас може помилитися, і хотілося б робити це якомога рідше, адже помилка може
дорого коштувати. Тож розпочинаємо нову-стару
рубрику, матеріали якої будуть присвячені розпов
сюдженим помилкам, яких припускаються в роботі
кадровики. У цій статті розглянуто помилки під час
оформлення прийняття працівників на роботу

1С для кадровика

56 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
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Зразки документів
захисту конфіденційної інформації

Професійна класифікація

74 Олександр Клименко

Створення відділу персоналу:
підстави, порядок, організаційні документи
Майже кожне підприємство має у своєму складі
відділ персоналу. На невеликих підприємствах
функції управління персоналом та кадрового діловодства може виконувати один працівник, але в
разі збільшення обсягів його роботи постає питання
про доцільність створення окремого структурного
підрозділу, який би спеціалізувався на організації
та здійсненні кадрової роботи, а також, за необхідності, на інших суміжних видах роботи з управління
персоналом. Про порядок створення такого відділу,
а також про оформлення відповідних організаційних
документів — у статті

ЗАКОНОДАВСТВО
Офіційні роз’яснення

88 Лист Міністерства соціальної політики Укра-

їни щодо обчислення страхового стажу за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності від 27 квітня 2018 р.
№ 613/0/51-18/218
89 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо збереження середнього заробітку праців-
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никам, прийнятим на військову службу за конт
рактом, від 18 червня 2018 р. № 1056/0/101-18
90 Лист Міністерства освіти і науки України щодо
терміну дії рішення атестаційної комісії педагогічних працівників від 26 червня 2017 р.
№ 2.3-1492
91 Лист Державної служби України з питань праці
щодо призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві, від 19 лютого 2018 р. № 1216/4/4.4-ДП-18
91 Лист Фонду соціального страхування України
щодо ухилення страхувальника від прийняття
листка непрацездатності для надання допомоги
по тимчасовій непрацездатності від 20 березня
2018 р. № 5.2-28-922
92 Роз’яснення Головного управління Держпраці у
Львівській області щодо надання відпустки за
особливий характер праці
93 Роз’яснення Головного управління Держпраці в
Луганській області щодо тривалості чергування
сторожів та охоронців
94 Роз’яснення Управління Держпраці у Хмельницькій області щодо права жінки, яка виховує
дитину без батька, на додаткову відпустку
94 Роз’яснення Управління Держпраці в Полтавській області щодо зменшення тривалості
щорічної основної відпустки
95 Роз’яснення Управління Держпраці у Кіровоградській області щодо надання щорічної відпустки

96 Судова практика — доступно!
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ПЕРСОНАЛ
HR-практика

104 Ольга Сидор

Система оцінки персоналу:
як обрати правильну модель
Скільки компаній — стільки й систем оцінювання
персоналу. І навіть якщо ви вважаєте, що у вашій
компанії такої системи немає, ви помиляєтесь.
Система оцінювання персоналу на підприємстві
існує завжди, але її ефективність залишається
поза зоною вашого контролю. Детальніше про
це — у статті

Психологія та мотивація

110 Наталія Ковальова

Принципи ефективного зворотного зв’язку
в управлінні персоналом
Зворотний зв’язок — необхідний елемент ефективного управління персоналом. Про це знають усі,
але чому ж так багато керівників не користуються
цим завжди доступним, зрозумілим і ефективним
інструментом? Навіть більше — користуються ним
невміло, досягаючи ефекту, протилежного бажаному. У статті розглянуто основні принципи надання
зворотного зв’язку та найбільш розповсюджені
помилки, яких при цьому припускаються
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МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до
статті 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо неврахування часу проїзду в межах України
до місця проведення відпустки та назад»
від 22 травня 2018 р. № 2442-VIII

З

Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо удос
коналення окремих питань проходження громадянами військової служби»
від 5 квітня 2018 р. № 2397-VIII

В

гідно із внесеними змінами військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, відпустки із збереженням грошового,
матеріального забезпечення надаються без урахування часу, необхідного
для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але
не більше двох діб в один кінець.
Закон набрав чинності 27 червня 2018 р.

несено зміни, зокрема, до Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII стосовно того,
що під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням
строк проходження військової служби за новим контрактом може бути
продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення
граничного віку перебування на військовій службі. Розширено також перелік
підстав для звільнення з військової служби.
Закон набрав чинності 23 червня 2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

6

К

Постанова «Деякі питання реалізації
права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і
педагогічної освіти за державним
(регіональним) замовленням» від
30 травня 2018 р. № 417

абінет Міністрів України затвердив постанову, згідно з якою, зокрема,
абітурієнти, які укладуть угоду про як мінімум трирічне відпрацювання в
селі чи селищі міського типу, матимуть першочергове право на зарахування
на бюджетне навчання до медичних та педагогічних вищих навчальних
закладів. Після закінчення навчання випускник повинен протягом місяця
прибути до місця відпрацювання, укласти трудовий договір та розпочати
роботу. Якщо ж він відмовиться виконувати умови угоди, йому потрібно
буде відшкодувати кошти, витрачені на його підготовку.
Постанова набере чинності 1 січня 2019 р. і діятиме починаючи зі
вступної кампанії 2019 р.

Постанова «Про затвердження методик 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 (контролю)» від
10 травня 2018 р. № 342

П

остановою затверджено методики розроблення:
 критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю);
 уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).
Постанова набрала чинності 12 червня 2018 р.

Кадровик України

МОНІТОРИНГ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до Інструкції
про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов’яз
кове державне соціальне страхування» від 4 травня 2018 р. № 469

У

Наказ «Про внесення змін до Порядку
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’яз
кове державне соціальне страхування» від 15 травня 2018 р. № 511

З

новій редакції викладено Інструкцію про порядок нарахування та сплати
ЄСВ, яка визначає процедуру нарахування та сплати ЄСВ страхувальниками, нарахування та сплати фінансових санкцій, стягнення заборгованості
зі сплати страхових коштів органами доходів і зборів.
Наказ набрав чинності 26 червня 2018 р.

мінено, зокрема, структуру таблиці 5 «Відомості про трудові відносини
осіб та період проходження військової служби», до якої додано нові
реквізити: «12. Професійна назва роботи»; «13. Код ЗКППТР (код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів)»; «14. Код
класифікатора професій»; «15. Посада»; «16. Документ-підстава про початок
роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду»; «19. Військове звання».
Наказ набрав чинності 1 серпня 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Переліку
професій (посад) працівників підприємств і організацій невиробничої
сфери УТОГу та УТОСу, соціальнокультурних підрозділів та об’єднань
зазначених товариств, матеріальне
заохочення яких здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету»
від 11 червня 2018 р. № 861

З

атверджено Перелік професій (посад) працівників підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, соціально-культурних
підрозділів та об’єднань зазначених товариств, матеріальне заохочення
яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження форми
державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із
праці» від 6 липня 2018 р. № 134

№ 8 (139) серпень 2018

О

новлено форму звіту з праці № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці». Нова
форма вводиться в дію починаючи зі звіту за І квартал 2019 р. та поширюється на юридичних осіб та їх відокремлені підрозділи. Нинішня форма
№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», що затверджена наказом Держстату
України від 10 червня 2016 р. № 90, втратить чинність із 1 лютого 2019 р.
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Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Підзвітні кошти:

правила видачі та звітування
Однією з найпоширеніших операцій, які здійснюються
суб’єктами господарювання, є видача працівникам коштів
під звіт. Законодавством встановлено певні правила видачі підзвітних коштів, а також порядок звітування за них.
Про те, кому, в якій сумі та на який строк видають підзвітні
кошти, як правильно це документально оформити, коли
підзвітна особа має за них відзвітувати й повернути залишок невитрачених коштів, — у статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12 червня 1995 р. № 436/95 (далі — Указ № 436/95);
 Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт,
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 р. № 841 (далі — По
рядок № 841);
 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене
постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 р. № 148 (далі — По
ложення № 148);
 Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492 (далі — Інструкція № 492).
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Що таке підзвітні кошти
Поняття «кошти, видані під звіт» (на практиці
їх називають підзвітними коштами) вживається
в кількох чинних нормативних актах, але його
точного визначення не містить жоден з них. Із
назви зрозуміло, що це кошти, за які необхідно
звітувати, відповідно, вони не належать тому,
хто їх отримав.
Зазвичай такі кошти підприємство видає
фізичній особі за наказом керівника для здійснення нею витрат у службових цілях, зокрема
для розрахунків під час відрядження, закупівлі
матеріальних цінностей, оплати послуг, наданих
підприємству, тощо. Розраховуючись підзвітними коштами, особа, яка їх отримала, діє від
імені підприємства.
Отже, підзвітними є кошти, отримані фізичною особою для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок
підприємства, за які така фізична особа повинна
відзвітувати, а невитрачений залишок або суму
перевитрати — повернути.

Способи видачі підзвітних
коштів
Підприємство може видавати підзвітні кошти
як у готівковій, так і в безготівковій формах,
а саме шляхом:
 видачі готівки з каси;
 перерахування коштів на корпоративну
платіжну картку;
 перерахування коштів на особисту картку
підзвітної особи.
При цьому на зарплатну картку працівника
перераховувати підзвітні кошти не можна (п. 6.9
Інструкції № 492).
Для видачі готівкових коштів з каси використовується готівка, отримана в банку з
поточного рахунку підприємства або готівкова
виручка від реалізації товарів (послуг), а також
позареалізаційні надходження до каси.

№ 8 (139) серпень 2018

Обмежень щодо того, який саме
розмір коштів може бути видано
під звіт, чинним законодавством
не встановлено
Використовувати готівку на потреби, які
виникають в процесі діяльності підприємства,
дозволяє пункт 17 Положення № 148.

Сума підзвітних коштів,
яку можна видати
Обмежень щодо того, який саме розмір коштів
може бути видано під звіт, чинним законодавством не встановлено. Тобто можна видати
будь-яку суму, в т. ч. готівкою, оскільки на етапі
видачі працівнику підзвітних коштів обмеження
щодо готівкових розрахунків не передбачено.
Проте якщо підзвітна особа розраховуватиметься цими коштами з продавцями товарів
(робіт, послуг), їй слід пам’ятати, що відповідно до пункту 6 Положення № 148 суб’єкти
господарювання (підприємства, підприємці)
мають право здійснювати розрахунки готівкою
протягом одного дня за одним або кількома
платіжними документами:
 між собою — в розмірі до 10 000 грн
включно;
 з фізичними особами — у розмірі до
50 000 грн включно.
Підзвітна особа діє від імені та за рахунок підприємства, тому на неї поширюються зазначені
обмеження. Так, протягом одного дня підзвітна
особа може купити за готівку товари (роботи,
послуги) в одного підприємства (підприємця) на
суму, що не перевищує 10 тис. грн. Усі платежі,
які перевищують зазначені суми, повинні проводитися виключно в безготівковій формі.
Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими можна здійснювати готівкові
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розрахунки впродовж одного дня, законодавством не обмежується (абзац другий п. 6 Положення № 148). З цього випливає, що загальна
сума розрахунків з усіма контрагентами за день
може перевищувати вказаний ліміт: головне,
щоб із кожним з них протягом дня розрахунки
не перевищили суму в розмірі 10 тис. грн.
Ще один момент: зазначене обмеження
стосується також розрахунків під час оплати за
товари, придбані на виробничі (господарські)
потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу (абзац
третій п. 6 Положення № 148). Це означає, що
коли підзвітна особа розраховується корпоративною карткою без зняття готівки (тобто
через платіжний термінал), такі розрахунки
вважаються безготівковими й до них зазначене
обмеження не застосовується. І тільки якщо
підзвітна особа зняла кошти з картки, вона має
пам’ятати про граничну суму.
Також готівкові обмеження не стосуються:
 розрахунків суб’єктів господарювання
з бюджетами та державними цільовими фондами;
 добровільних пожертвувань та благодійної допомоги;
 використання коштів, виданих на відрядження.

Строк, на який видається готівка
Строки, на які видається готівка під звіт, встановлено пунктом 19 Положення № 148. Згідно
із вказаною нормою готівка видається під звіт:
 на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини — на
строк не більше 10 робочих днів;
 на закупівлю брухту чорних металів
і брухту кольорових металів — на строк не
більше 30 робочих днів від дня видачі готівки
під звіт;
 на всі інші виробничі (господарські)
потреби — на строк не більше двох робочих
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днів, уключаючи день отримання готівки
під звіт.
Якщо готівка видана одночасно як на відрядження, так і для вирішення під час цього
відрядження виробничих питань (у т. ч. для
закупівлі сільськогосподарської продукції в
населення та заготівлі вторинної сировини,
брухту металів), то підзвітна особа має право
продовжити строк використання виданих
під звіт коштів до завершення строку відрядження.
Звертаємо увагу, що видавати підзвітній
особі готівку під звіт можна тільки якщо вона
відзвітувала в установленому порядку за раніше
отримані під звіт суми (абзац четвертий п. 19
Положення № 148).

Документальне оформлення
видачі підзвітних коштів
Головним документом, на підставі якого видаються (перераховуються) підзвітні кошти,
є наказ керівника підприємства (додаток). Подальше документальне оформлення залежить
від обраного способу видачі (перерахування)
таких коштів. Отже, якщо підзвітні кошти:
 видаються працівнику готівкою —
оформляють видатковий касовий ордер (ВКО)
типової форми № КО-2 (додаток 3 до Положення № 148) або видаткову відомість (абзац
перший п. 26 Положення № 148). Працівник
має пред’явити паспорт або інший документ,
що його замінює, а касир — вписати у ВКО
найменування документа, номер, ким і коли
виданий. Підзвітна особа розписується у ВКО
або видатковій відомості та зазначає одержану
суму коштів (гривні — словами, копійки — цифрами). Якщо видаткова відомість складена на
видачу готівки кільком особам, то всі одержувачі пред’являють паспорти чи інші документи,
що їх замінюють, та розписуються кожен за
себе у відповідній графі (абзац перший п. 27
Положення № 148).
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Документи на видачу готівки мають бути
підписані керівником та головним бухгалтером
або особою, уповноваженою керівником. Але
якщо на доданих до ВКО документах (наказі,
рахунках тощо) є дозвільний підпис керівника
підприємства, то в такому разі на ВКО він
необов’язковий (абзац другий п. 26 Положення
№ 148).
Також ВКО повинен бути обов’язково підписаний працівником, який отримав на руки
готівку. Адже сума коштів, видана за ВКО, не
підписаним їх одержувачем, додається до залишку готівки в касі за той день, коли така сума
була видана (абзац другий п. 27 Положення
№ 148). І якщо буде перевищено ліміт каси,
це може призвести до штрафу у двократному
розмірі суми перевищення ліміту (ст. 1 Указу
№ 435/95);
 зараховуються на корпоративну карт
ку — перерахування коштів оформляють
платіжним дорученням, а факт видачі корпоративної картки фіксують у Журналі обліку корпоративних карток (форма такого
журналу законодавством не затверджена й
розробляється самостійно). Видача працівнику
корпоративної картки ще не означає видачу
йому підзвітних коштів: виданими вони вважатимуться лише після списання їх з картки,
тобто після того як підзвітна особа зніме їх з
банкомату або розплатиться карткою в безготівковій формі;
 зараховуються на особисту картку пра
цівника — перерахування коштів оформляють
платіжним дорученням. У такому випадку кошти вважаються виданими під звіт з моменту їх
зарахування на картковий рахунок працівника.
Підзвітні особи, які одержали готівку із
застосуванням корпоративної або особистої
платіжної картки, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі, але під
час звітування про використання готівки повинні надати документи, що підтверджують
отримання готівки з банкомату або безготівкові
розрахунки за товари, послуги (чек або квитан-
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Видача працівнику корпоративної
картки ще не означає видачу
йому підзвітних коштів:
виданими вони вважатимуться
лише після списання їх з картки
ція банкомата, сліп, квитанція торговельного
термінала тощо) разом з невитраченим залишком готівки (п. 20 Положення № 148).
Зважаючи на зазначене, датою видачі кош
тів під звіт вважається:
 якщо кошти видаються готівкою — дата
їх видачі;
 якщо кошти перераховуються на корпоративну картку — дата списання коштів з
корпоративної картки;
 якщо кошти зараховуються на особисту
картку підзвітної особи — дата їх зарахування
на таку картку.

Порядок звітування
про підзвітні кошти
За витрачання підзвітних коштів особа, яка їх
отримала, має обов’язково відзвітувати. Форма
звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі — авансовий звіт), та
порядок його складання затверджені наказом
Міністерства фінансів України від 28 вересня
2015 р. № 841.
Звертаємо увагу, що складає й заповнює
переважну більшість граф авансового звіту саме
підзвітна особа, яка отримала кошти на відрядження або під звіт на підприємстві будь-якої
організаційно-правової форми або в самозайнятої особи (абзац перший п. 6 Порядку № 841).
Зокрема, підзвітна особа заповнює всі графи авансового звіту, крім: «Звіт перевірено»,
«Залишок унесений (перевитрата видана) в
сумі за касовим ордером», кореспонденції
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рахунків бухгалтерського обліку, розрахунку
суми утриманого податку за несвоєчасно повернені/витрачені кошти на відрядження або
під звіт, які заповнюються особою, що надала
такі кошти, та графу «Звіт затверджено», яку
підписує керівник підприємства.
Використання підзвітних коштів підтверджується відповідними розрахунковими документами, а також документами, які свідчать про
одержання готівки з карткового рахунку. Тому
до авансового звіту підзвітна особа має додати
оригінали первинних і розрахунково-платіжних
документів, які підтверджують факт придбання
товарів/робіт/послуг, — рахунки-фактури, квитанції про оплату, накладні, товарні чеки, акти
виконаних робіт тощо та документи про зняття
готівки — чек банкомату, копію видаткового
ордеру, сліпи, квитанції платіжних терміналів,
довідку банку за встановленою формою тощо
(п. 20 Положення № 148).
Звертаємо увагу, що оскільки підзвітна
особа діє від імені підприємства та за його
рахунок, первинні та розрахункові документи
повинні бути оформлені на ім’я такого підприємства. Тобто у відповідних графах (рядках)
документів, де зазначаються дані покупця,
мають бути вказані реквізити підприємства.
Це не стосується касових чеків, оскільки в них
зазначаються дані фізичної особи.
Затвердження керівником підприємства
авансового звіту підтверджує, що підприємство
приймає витрати, здійснені підзвітною особою,
як такі, що були здійснені за його дорученням
та з його згоди.
Відзначимо, що хоча операції з підзвітними
коштами здійснюються давно й постійно, на
практиці трапляються ситуації, правильний
вихід з яких не прописаний в законодавстві,
зокрема в Порядку № 841, але вирішувати їх
все одно доводиться. У деяких випадках можна
скористатися роз’ясненнями офіційних органів, а в інших — доводиться діяти за логікою.
Розглянемо далі на практичних прикладах
кілька таких ситуацій.
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Приклад 1
Працівник отримав кошти під звіт,
але так і не використав їх. Чи по
винен він у такому разі складати та по
давати авансовий звіт?
Необхідність складання та подання
авансового звіту випливає із назви цього
звіту (Звіт про використання коштів, ви
даних на відрядження або під звіт), де
ключовими словами є «використання кош
тів».
Тож якщо працівник, отримавши кошти
під звіт, не зміг виконати доручення під
приємства з якихось об’єктивних причин,
то й звіт подавати не потрібно: факту
використання коштів немає, відповідно,
відсутні й підстави для звітування. У та
кому разі підзвітна особа не пізніше на
ступного робочого дня (оскільки згідно із
законодавством готівка на господарські
потреби видається на строк не більше двох
робочих днів, включаючи день отримання
готівки під звіт) повертає отриману го
тівку до каси підприємства. Касир, своєю
чергою, оформляє надходження готівки
прибутковим касовим ордером із зазна
ченням у реквізиті «Підстава», що повер
таються невитрачені кошти, видані на
господарські потреби.

Приклад 2
Працівнику, направленому в за
кордонне відрядження, були видані
грошові кошти в кількох валютах, а саме
в гривні, доларах США та євро. Як він має
показати загальну суму виданих грошових
коштів у графі «Усього отримано» авансо
вого звіту?
За будь-якого випадку загальний під
сумок отриманих коштів повинен відобра
жатися в гривнях, тобто іноземну валюту
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необхідно перерахувати за курсом НБУ на
дату видачі грошових коштів.
Як варіант, можна записати так:
«50 000,00 грн, у т. ч. 300 дол. США та 800
євро». Також, зважаючи на те що чітких
правил заповнення авансового звіту не за
тверджено, не вважатиметься помилкою,
якщо зазначити загальну суму отриманих
грошових коштів у гривнях без уточнення «у
т. ч.». Однак, на думку автора, оскільки на
зворотному боці авансового звіту в графах
про витрачання коштів будуть відображені
розрахунки саме у валюті (на підставі від
повідних розрахункових документів), то все
ж таки доцільно в графі «Усього отримано»
вказати про її отримання, щоб було зрозу
міло, скільки валюти одержано та скільки
витрачено.

Приклад 3
У відрядження направлено бри
гаду працівників, які займати
муться ремонтами. Бригадиру видано
корпоративну картку, й на неї перера
ховано кошти для здійснення витрат у
відрядженні на всіх працівників (добові,
на проживання, на проїзд). Як звітувати
за такі підзвітні кошти?
У листах Міністерства фінансів Укра
їни від 11 березня 2006 р. № 31-2603012-13/5020 і від 8 січня 2014 р. № 3107250-06-29/19) та НБУ від 7 квітня
2006 р. № 25-209/827-3767 надаються
роз’яснення з приводу оплати держа
телем корпоративної картки витрат,
пов’язаних з відрядженням, за себе та
інших осіб, які перебувають одночасно з
ним у відрядженні.
Суть роз’яснень полягає в тому, що
держатель корпоративної картки може
оплатити нею, зокрема, вартість про
живання всіх відряджених разом з ним
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працівників, але при цьому оригінали
(рахунків) квитанцій готелю повинні
містити інформацію про прізвища цих
людей, строки проживання в готелі
(кількість діб), вартість номерів, в яких
проживали працівники, види витрат,
включені до рахунків. Звіт про викорис
тання коштів у такому випадку подає
держатель корпоративної картки (у
цьому разі — бригадир), включає до нього
суми витрат за всіма працівниками та
додає до звіту вказані документи.
Аналогічно в авансовому звіті брига
дир має відобразити й витрати на проїзд
всіх відряджених працівників.

Приклад 4
Працівник поїхав у відрядження
на два тижні. Згодом за наказом
керівника відрядження було продовжено
ще на два тижні. На корпоративній
картці залишилося мало коштів, у зв’яз
ку з чим на неї перерахували додаткову
суму. Чи можна було так вчиняти? Коли
працівнику необхідно відзвітувати за ко
шти, отримані на відрядження?
Вважаємо, що підприємство може під
час відрядження поповнити корпоратив
ну картку, і це не буде порушенням за
конодавчих норм. Далі пояснимо, чому.
По-перше, абзацом четвертим пунк
ту 19 Положення № 148 забороняється
видавати підзвітній особі з каси підпри
ємства готівку під звіт, якщо вона ще не
відзвітувала за раніше отримані суми.
Якщо працівник поїхав у відрядження із
корпоративною карткою, яку потім по
повнили, то, як зазначалося вище, вида
ними йому під звіт ці кошти вважати
муться лише після того, як він зніме їх з
банкомату або розплатиться карткою в
безготівковій формі. Але в будь-якому
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випадку тут не буде повторної видачі
підзвітних коштів з каси підприємства.
По-друге, і готівкові, і безготівкові
кошти видаються працівнику для вико
ристання їх у рамках одного відряджен
ня, звітувати за які він повинен після
його завершення. У даному випадку від
рядження продовжили, і воно ще не за
вершилось, а отже, працівник не може за
нього відзвітувати. Тому кошти на кор
поративній картці, які були там до від
рядження, й ті, що були перераховані зго
дом, слід вважати такими, що видані
(отримані) в межах одного відрядження
для виконання одного доручення.

Строки звітування
за підзвітні кошти
Строки звітування за отриману готівку передбачені пунктом 3 Порядку № 841, норми
якого фактично повторюють норми підпунктів
170.9.2 та 170.9.3 ПКУ.
На строки звітування впливає, на що видані
підзвітні кошти, форма їх отримання (готівка
з каси, користування корпоративною карткою
чи виплата коштів на особисту картку підзвітної особи) та спосіб розрахунків (готівковий
чи безготівковий). Для зручності наведемо ці
строки в таблиці 1.
Відзначимо, що попереднє Положення про
ведення касових операцій у національній валюті
в Україні, затверджене постановою Правління
Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637, що втратило силу, містило норму (п. 7.39), яка передбачала подання
авансового звіту із порушенням установлених
термінів у разі хвороби підзвітної особи або за
інших обставин, які мають документальне підтвердження. У той же час у чинному Положенні
№ 148 така норма відсутня. Але, на думку автора, під час перевірок контролюючі органи все ж
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таки зважатимуть на підтвердні документи та
не застосовуватимуть штрафи, якщо підзвітна
особа фізично не мала можливості скласти та
вчасно подати авансовий звіт.

Строки повернення невитрачених
підзвітних коштів
Незважаючи на те що всі підзвітні особи знають
про свій обов’язок повернути залишок невикористаних підзвітних коштів підприємству,
яке їх видало, законодавство насправді такої
прямої вимоги не містить. В абзаці другому
пункту 3 Порядку № 841 та абзаці другому
підпункту 190.9.2 ПКУ вказано лише про те,
що за наявності надміру витрачених коштів їх
сума повертається платником податку (мається
на увазі підзвітною особою) в касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх
видала, до або під час подання авансового звіту.
При цьому про повернення невикористаних
підзвітних коштів не йдеться.
Підзвітна особа вказує залишок таких коштів
у авансовому звіті й на практиці зазвичай повертає його до каси або на банківський рахунок
підприємства разом із таким звітом.
Оскільки в законодавстві строки повернення
невитрачених підзвітних коштів окремо не передбачені, як правило, всі керуються нормами
підпункту 170.9.2 ПКУ та пункту 19 Положення
№ 148. Для зручності наведемо ці строки в
таблиці 2.
Як бачимо, строк повернення підзвітних коштів на інші господарські (виробничі) потреби,
не пов’язані з відрядженням, менший, ніж строк,
відведений для подання авансового звіту (див.
таблицю 1). Тому якщо після виконання доручення у підзвітної особи залишилась готівка,
рекомендуємо протягом двох робочих днів або
одночасно скласти й подати авансовий звіт та
здати кошти до каси чи внести на банківський
рахунок підприємства, або здати кошти, а звіт
подати пізніше.
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Таблиця 1

Строки звітування за підзвітні кошти
На що видано
підзвітні кошти

Спосіб отримання коштів/
проведення розрахунку

Граничний строк подання
звіту

Норма
законодавства

Видача підзвітних коштів
На виконання окремої
цивільно-правової дії

Готівка з каси
підприємства

До закінчення п’ятого банківського дня, що настає
за днем, у якому закінчується виконання окремої
цивільно-правової дії

пп. «б»
пп. 170.9.2 ПКУ

На витрати, пов’язані
безпосередньо з
відрядженням

Готівка з каси
підприємства

До закінчення п’ятого
банківського дня, що настає за днем закінчення
відрядження

пп. «а»
пп. 170.9.2 ПКУ

Застосування
корпоративної картки

До закінчення третього
банківського дня, що
настає за днем закінчення
відрядження

пп. «а»
пп. 170.9.3 ПКУ

Виплата коштів на
особисту платіжну картку

Проведення розрахунків у відрядженні
На закупівлю
сільгосппродукції
та на заготівлю
вторсировини, крім
металобрухту

Розрахунок готівкою

До закінчення п’ятого
банківського дня, що настає за днем закінчення
відрядження

пп. «а»
пп. 170.9.2
ПКУ, абзац
третій п. 19
Положення
№ 148

Безготівковий розрахунок
із застосуванням платіжної
картки

Протягом 10 банківських
днів після завершення
відрядження. За наявності поважних причин роботодавець (самозайнята
особа) може продовжити
цей строк до 20 банківських днів

пп. «б»
пп. 170.9.3 ПКУ

На закупівлю брухту
чорних металів і брухту кольорових металів
На інші господарські
(виробничі) потреби
На будь-які цілі
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Таблиця 2

Строки повернення невитрачених підзвітних коштів
На що видано підзвітні кошти

Строк повернення залишку підзвітних коштів
Згідно з ПКУ

Згідно з Положенням № 148

Видача підзвітних коштів на відрядження
На витрати, пов’язані безпосередньо з відрядженням
На закупівлю сільгосппродукції та
на заготівлю вторсировини, крім
металобрухту
На закупівлю брухту чорних металів і брухту кольорових металів

До або під час подання звіту про
використання підзвітних коштів
До або під час подання
звіту про використання
підзвітних коштів

Одразу після закінчення строку
відрядження, якщо його тривалість перевищує строки використання готівки, встановлені п. 19
цього Положення

На інші господарські (виробничі)
потреби
Видача підзвітних коштів, не пов’язана з відрядженням
На закупівлю сільгосппродукції та
на заготівлю вторсировини, крім
металобрухту
На закупівлю брухту чорних металів і брухту кольорових металів
На інші господарські (виробничі)
потреби

До або під час подання
звіту про використання
підзвітних коштів

Зауважимо, що повертати невитрачені кош
ти підзвітна особа повинна, якщо вони були їй
видані готівкою з каси або виплачені на особисту платіжну картку. Якщо невитрачені кошти
залишились на корпоративній картці, звітувати
за них не потрібно й повертати також, оскільки
підзвітна особа не отримувала їх під звіт.

Відповідальність за несвоєчасне
повернення підзвітних коштів
У разі якщо підзвітна особа вчасно складає та
подає Звіт про використання коштів, але не
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Протягом 10 робочих днів з дня
видачі готівки, включаючи день
отримання коштів під звіт
Протягом 30 робочих днів від дня
видачі готівки під звіт
Протягом двох робочих днів з дня
видачі готівки, включаючи день
отримання коштів під звіт

повертає залишок невикористаних коштів або
суму коштів, використаних надмірно, настає відповідальність як для такої підзвітної особи, так
і для підприємства. Зокрема, в таких випадках:
 для підзвітної особи — сума надміру
використаних коштів/залишку невикористаних коштів включають до складу її загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
на підставі підпункту 164.2.11 ПКУ та оподатковують податком на доходи фізичних осіб з
урахуванням «натурального» коефіцієнта (18 %)
та військовим збором (1,5 %);
 для підприємства — за перевищення
встановлених строків використання виданої
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Додаток
Зразок оформлення наказу про виплату коштів під звіт
на господарські потреби
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС»
НАКАЗ
03.07.2018                                        м. Полтава		   	      № 35-ОС
Про виплату коштів під звіт
на господарські потреби
У зв’язку з необхідністю поповнення аптечки першої медичної допомоги на
підприємстві
НАКАЗУЮ:
1. Васильченко Олені Миколаївні, адміністратору, придбати в аптеках міста
такі медичні засоби та прилади:
— прилад для вимірювання артеріального тиску людини — 1 шт.;
— пристрій для проведення штучного дихання — 1 шт.;
— термометр медичний — 2 шт.;
— портативний гіпотермічний (охолоджувальний) пакет — 2 шт.;
— спрей «Олазоль» для обробки ран.  
2. Береговій Н. М., головному бухгалтеру, видати Васильченко О. М. кошти під
звіт у сумі 1000,00 (одна тисяча) грн для придбання зазначених медичних засобів
та приладів.
Директор

Мироненко

О. П. Мироненко

З наказом ознайомлені:

під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування
щодо раніше виданих коштів абзацом п’ятим
статті 1 Указу № 436/95 передбачено засто-
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сування фінансових санкцій у вигляді накладення штрафу, розмір якого становить 25 %
неповерненого вчасно залишку готівкових
підзвітних коштів.
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Микола Постернак,

експерт з питань соціального
страхування

Тимчасова непрацездатність

у період відпустки

У статті автор відповідає на запитання щодо того, як має вчинити роботодавець, якщо працівник захворів під час відпустки, на який строк
переноситься відпустка в такому разі, як оформлюється тимчасова
непрацездатність або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо
працівник перебуває за межами постійного місця проживання, який
порядок надання допомоги по тимчасовій непрацездатності й по вагітності та пологах та роз’яснює, за яких умов листок непрацездатності
не оплачується

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
 Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р.
№ 455 (далі — Інструкція № 455);
 Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 р.
№ 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532).
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Як діяти роботодавцю, якщо працівник за
хворів у період відпустки?
Згідно зі статтею 11 Закону № 504 у разі настання
тимчасової непрацездатності та/або настання
строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами в період щорічної відпустки її необхідно
перенести на інший період або продовжити.
При цьому слід врахувати, що в разі перенесення щорічної відпустки новий термін її
надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним
органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під
час її використання, то невикористана частина
щорічної відпустки надається після закінчення
дії причин, які її перервали, або за згодою сторін
переноситься на інший період із додержанням
вимог статті 12 Закону № 504.
Тобто якщо найманий працівник своєчасно
не звернувся до роботодавця із заявою про
перенесення невикористаної у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю частини відпустки
на інший період, її надають одразу після закінчення періоду тимчасової непрацездатності.

Увага!
Згідно зі статтею 4 Закону № 504 до щорічних відпусток належать:
 основна відпустка (ст. 6 Закону № 504);
 додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7
Закону № 504);
 додаткова відпустка за особливий
характер праці (ст. 8 Закону № 504);
 інші додаткові відпустки, передбачені
законодавством *.

* Додатково див. лист Міністерства соціальної політики України
«Про перенесення додаткової соціальної відпустки у разі тимчасової непрацездатності працівника» від 19.02.2009 р.
№ 34/13/116-09.
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Перенесення або продовження
щорічної відпустки оформлюється
відповідним наказом
Який порядок дій у разі перенесення (продов
ження) відпустки?
Перенесення або продовження щорічної відпустки оформлюється відповідним наказом.
Отже:
 підставою для перенесення відпустки
є заява працівника з проханням перенести її
невикористану у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю частину на інший період;
 підставою для продовження відпустки є
листок непрацездатності, який засвідчує період
тимчасової непрацездатності працівника.
Як оформлюється тимчасова непрацездат
ність або відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами, якщо працівник перебуває в
Україні за межами місця проживання або за
кордоном?
Порядок оформлення та видачі листків непрацездатності визначено такими нормативно-правовими актами, як Інструкція № 455 та
Інструкція № 532. Зокрема, в зазначених документах передбачено, що якщо працівник під
час відпустки отримав травму або захворів за
місцем проживання, тобто він нікуди не виїхав
на період відпустки або не встиг цього зробити,
листок непрацездатності, яким засвідчується
період тимчасової непрацездатності, видається
на загальних підставах.
Якщо ж працівник перебуває під час відпустки на території України, але поза межами
постійного місця проживання, і там захворів
або отримав травму, тимчасова непрацездатність засвідчується місцевим медичним
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Обмін документів, які підтверджують тимчасову непрацездатність під час перебування за
межами України, на листок
непрацездатності встановленого
зразка здійснюється на підставі
перекладених на державну мову
та нотаріально засвідчених документів
закладом. Такий листок непрацездатності
видається за підписом головного лікаря та
засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я. Відповідний запис вноситься
у графу «Видачу листка непрацездатності
дозволяю» із обов’язковим записом у медичних картах амбулаторного чи стаціонарного
хворого (п. 3.8 Інструкції № 532).
Якщо ж працівник захворів або отримав
травму під час відпустки за кордоном, медичний заклад, де він лікувався, видає йому
документ, що засвідчує період його тимчасової
непрацездатності.
Згідно з пунктом 1.12 Інструкції № 455
документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян України під час їх
тимчасового перебування за межами держави,
підлягають обміну на листок непрацездатності
згідно з рішенням лікарсько-консультаційної
комісії лікувально-профілактичного закладу
за місцем проживання чи роботи.
У той же час згаданою нормою чітко визначено перелік причин тимчасової непраце
здатності, за яких допускається видача листка
непрацездатності. До таких причин належать:
 гострі захворювання та/або травми;
 загострення хронічних захворювань;
 вагітність та пологи;
 оперативні втручання у разі невідкладних
станів;
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 лікування згідно з рішенням комісії Міністерства охорони здоров’я України з питань
направлення на лікування за кордон.
Обмін документів, які підтверджують тимчасову непрацездатність під час перебування
за межами України, на листок непрацездатності
встановленого зразка здійснюється на підставі
перекладених на державну мову та нотаріально
засвідчених документів.
За яких умов листок непрацездатності не
оплачується?
Право на отримання допомоги по тимчасовій
непрацездатності та/або допомоги по вагітності
та пологах визначено Законом № 1105. Однак
цим Законом передбачено не лише право на
отримання соціальних виплат, а й підстави
для відмови в наданні допомоги по тимчасовій
непрацездатності.
Так, у статті 23 Закону № 1105 зазначено,
що допомога по тимчасовій непрацездатності
не надається:
 у разі одержання працівником травм або
захворювання під час вчинення ним злочину;
 у разі навмисного заподіяння шкоди
своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи
чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
 за час перебування під арештом і за час
проведення судово-медичної експертизи;
 за час примусового лікування, призначеного за постановою суду (про наявність однієї
або кількох з наведених вище обставин мають
поінформувати правоохоронні органи);
 у разі тимчасової непрацездатності у
зв’язку із захворюванням або травмою, що
сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з
таким сп’янінням.
У разі виявлення вмісту алкоголю в крові
працівника під час його травмування або захворювання про це робиться позначка в листку непрацездатності (п. 4.2 Інструкції № 532, п. 2.10
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Інструкції № 455), а встановлення причиннонаслідкового зв’язку травми або захворювання
зі сп’янінням, у стані якого на той момент
перебував працівник, покладено на комісію із
соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації.
Адже згідно з частиною третьою статті 30 Закону № 1105 саме комісія (уповноважений)
із соціального страхування приймає рішення
про призначення матеріального забезпечення
та надання соціальних послуг.
При цьому комісія має провести розслідування такого страхового випадку і лише в
разі встановлення причинно-наслідкового
зв’язку алкогольного сп’яніння із травмою
або захворюванням відмовити в призначенні
допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Якщо ж такий зв’язок не буде встановлений,
листок непрацездатності має оплачуватися
на загальних підставах*;
 за період перебування застрахованої
особи у відпустці без збереження заробітної
плати, творчій відпустці, додатковій відпустці
у зв’язку з навчанням. Такими відомостями має
володіти ваше підприємство.
У разі призначення допомоги по вагітності
та пологах вищевказані обмеження не застосовуються.
Також існує ще кілька причин для відмови
в оплаті листка непрацездатності, які прямо не
вказані в наведеному вище переліку, однак їх
необхідно мати на увазі. Згідно зі статтею 31
Закону № 1105 підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності,
по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності,
а в разі роботи за сумісництвом — його копія,
засвідчена підписом керівника та печаткою за
основним місцем роботи.
* Додатково див. лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з травмою, що сталася внаслідок алкогольного сп’яніння» від 07.10.2011 р. № 2966-07.
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Однак якщо працівник повідомив, що хворів
чи відновлювався після травми або в працівниці
настав строк відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами під час щорічної відпустки, але
листка непрацездатності, а в разі роботи за
сумісництвом — його копії, засвідченої підписом керівника та печаткою за основним місцем
роботи, не надав, допомога по тимчасовій
непрацездатності в такому разі не надається.
Згідно зі статтею 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності надається
працівнику у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує
втрату заробітної плати. Тобто якщо працівник
надав для оплати листок непрацездатності,
а в разі роботи за сумісництвом — його копію,
засвідчену підписом керівника та печаткою за
основним місцем роботи, але відпускні за відповідний період тимчасової непрацездатності
сторновані не були, листок непрацездатності
не оплачується.

Листок непрацездатності для
догляду за дитиною в період відпустки не видається
Якщо в працівника під час відпустки захворіла дитина, варто пам’ятати, що пунктом 3.11
Інструкції № 455 визначено, що якщо мати або
інша працююча особа, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває в цей час у щорічній
(основній чи додатковій) відпустці у зв’язку з
навчанням або творчій відпустці, відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці без збереження заробітної
плати, листок непрацездатності видається з
дня, коли мати або інша працююча особа, яка
здійснює догляд за хворою дитиною, має стати
до роботи.
Інакше кажучи, листок непрацездатності для
догляду за дитиною в період відпустки, в т. ч.
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Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця, а із шостого дня — за рахунок Фонду
соціального страхування України в
розмірі, що залежить від страхового
стажу застрахованої особи

щорічної основної, не видається. Проте навіть
якщо такий листок непрацездатності було видано, оплачувати його не можна, оскільки він
був виданий усупереч положенням Інструкції
№ 455. Оплата такого листка непрацездатності
є порушенням частини першої статті 31 Закону
№ 1105 і тягне за собою застосування фінансових санкцій до роботодавця, який його оплатив.
Який порядок надання допомоги по тимчасо
вій непрацездатності й допомоги по вагітності
та пологах?
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Якщо наведені вище підстави для відмови в
наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності або допомоги по вагітності та пологах не
мали місця, листок непрацездатності необхідно
оплатити.
Визначення розміру середньоденного
заробітку для оплати днів тимчасової непрацездатності виконується відповідно до
Порядку обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26 вересня
2001 р. № 1266.
Допомога по тимчасовій непрацездатності надається в порядку та на умовах,
визначених нормами Закону № 1105, тобто
перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця, а із шостого дня — за рахунок
Фонду соціального страхування України в
розмірі, що залежить від страхового стажу
застрахованої особи. 
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Олена Морєва,

економіст-аналітик

Надбавка за
престижність праці: зміни
Нормативно-правові акти до теми:
 постанова КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших
установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23 березня 2011 р. № 373 (далі —
Постанова № 373);
 постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11 січня
2018 р. № 23 (далі — Постанова № 23);
 постанова КМУ «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11 січня
2018 р. № 22 (далі — Постанова № 22);
 Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою КМУ від 31 січня 2001 р.
№ 78 (далі — Порядок № 78).

З

метою підвищення престижності праці
педагогічних працівників Постановою
№ 373 передбачено установлення згаданій категорії працівників надбавки.
Відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї
Постанови розмір надбавки встановлюється
керівником закладу в межах фонду оплати
праці. Інших умов щодо порядку виплати вказаної надбавки не визначено.
До 1 січня 2018 р. надбавка за престижність
педагогічної праці встановлювалася керівником закладу всім педагогічним працівникам у
граничному розмірі 20 % посадового окладу
(ставки заробітної плати). Однак Постановою
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№ 23 було визначено нові розміри цієї надбавки: її граничний розмір зріс до 30 %. Також було
установлено й мінімальний розмір надбавки,
що склав 5 %.
Отже, з 1 січня цього року право на надбавку
за престижність праці в розмірі до 30 % мають:
керівники закладів загальної середньої освіти, їх
заступники, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, вчителі та викладачі закладів
професійної (професійно-технічної) і вищої освіти,
які викладають предмети згідно з Державним
стандартом загальної середньої освіти.
Не менше 20 % надбавки з 1 січня 2018 р.
отримують:
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 керівники закладів загальної середньої
освіти, в яких апробують державний стандарт
початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа» на період до 2029 р., їх заступники,
посади яких віднесені до посад педагогічних
працівників, та вчителі таких закладів;
 керівники шкіл, в яких навчання хоча б в
одному з початкових класів здійснюватиметься
за державним стандартом початкової освіти в
рамках реалізації згаданої Концепції, їх заступники, посади яких належать до педагогічних, та
вчителі таких класів зазначених шкіл;
 вчителі української мови та літератури шкіл
з навчанням мовами національних меншин.
Іншим педагогічним працівникам усіх типів
закладів та установ освіти, зокрема дошкільної,
позашкільної, професійно-технічної, вищої,
післядипломної освіти, методичних установ
тощо, надбавку в розмірі до 30 % посадового
окладу (ставки заробітної плати) включно може
бути встановлено з 1 вересня 2018 р.
Слід зазначити, що пунктом 6.3.20 Галузевої
угоди між Міністерством освіти і науки України
та ЦК Профспілки працівників освіти і науки
України на 2016–2020 рр. Сторони угоди рекомендують керівникам закладів освіти забезпечити встановлення надбавок педагогічним
працівникам відповідно до Постанови № 373
в максимальному граничному розмірі.
Отже, надбавка за престижність праці
встановлюється в граничному розмірі 30 %
посадового окладу (ставки заробітної плати)
та виплачується працівникам, які обіймають
педагогічні посади, передбачені Переліком
посад педагогічних та науково-педагогічних
працівників, затвердженим постановою КМУ
від 14 червня 2000 р. № 963, за відпрацьова
ний час пропорційно навантаженню (обсягу
роботи). Під час її встановлення слід врахувати
положення пункту 34 Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти
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України від 15 квітня 1993 р. № 102, а саме
надбавка має нараховуватися виходячи з новоствореного окладу (ставки заробітної плати). На
це вказує і пункт 2 спільного листа Міністерства
освіти і науки України й Міністерства праці
та соціальної політики України від 15 лютого
2010 р. № 1/9-80 та від 17 лютого 2010 р.
№ 1632/0/14-10/13.
Зазначена надбавка не залежить ані від
стажу педагогічної роботи, ані від кваліфікації
педагогічного працівника, і встановлюють її на
весь обсяг педагогічного навантаження.
Оскільки обмежень щодо виплати надбавки
працівникам, які працюють за сумісництвом,
Постановою № 373 не передбачено, вона
встановлюється педагогічним працівникам як
за основною посадою, так і за сумісництвом.
Тож таким працівникам її нараховують на
загальних підставах пропорційно до виконаного
педагогічного навантаження (обсягу роботи).
Також нагадаємо, що Постановою № 373
визначено, що розмір надбавки визначає
керівник закладу в межах фонду оплати праці,
і встановлюють її на весь обсяг педагогічного
навантаження, який виконує працівник.
Розглянемо в таблиці 1, як розрахувати заробітну плату вихователю-методисту
за таких умов: працівник зайнятий повний
робочий час, стаж його педагогічної роботи
становить 8 років, йому встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої
категорії» та 12 тарифний розряд за ЄТС,
а надбавка за престижність праці дорівнює
5 % ставки заробітної плати
З 1 вересня цього року у зв’язку з підвищенням ставок заробітної плати відповідно до
Постанови № 22 заробітна плата вихователяметодиста за умов, наведених вище, становитиме 4724,78 грн. Порядок її розрахунку
наведено в таблиці 2.
Отже, розмір заробітної плати вихователяметодиста до 1 вересня 2018 р. має становити 4295,25 грн, оскільки з набуттям чинності
Постанови № 23, тобто з 1 січня 2018 р., міні-
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Таблиця 1

Порядок розрахунку заробітної плати вихователю-методисту
до 1 вересня 2018 р.
Складові заробітної
плати
Ставка заробітної
плати

Надбавка за вислугу
років
Надбавка за прес
тижність праці
Усього

Порядок обчислення

Законодавчі підстави

3735,00 грн

Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки
України «Про впорядкування умов оплати праці та
затвердження схем тарифних розрядів працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ» від 26 вересня 2005 р. № 557
Пункт 1 Порядку № 78

3735,00 грн × 10 % =
373,50 грн
3735,00 грн × 5 % =
186,75 грн
3735,00 грн +
373,50 грн +
186,75 грн =
4295,25 грн

Пункт 1 Постанови № 373
Розрахунково

Таблиця 2

Порядок розрахунку заробітної плати вихователю-методисту
з 1 вересня 2018 р.
Складові заробітної плати

Порядок обчислення

Ставка заробітної плати
4108,50 грн
Надбавка за вислугу років
4108,50 грн × 10 % = 410,85 грн
Надбавка за престижність
4108,50 грн × 5 % = 205,43 грн
праці
Усього
4108,50 грн + 410,85 грн + 205,43 грн =
4724,78 грн
мальний розмір надбавки за престижність праці не
може бути меншим ніж 5 % ставки заробітної плати.
З урахуванням збільшення ставок заробітної плати відповідно до Постанови № 22 з
1 вересня 2018 р. заробітна плата вихователяметодиста становитиме вже 4724,78 грн, адже
ставка цієї категорії працівників підвищиться
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Законодавчі підстави
Постанова № 22
Пункт 1 Порядку № 78
Пункт 1 Постанови № 373
Розрахунково

із 3735,00 грн до 4108,50 грн. Тож керівник
навчального закладу має внести відповідні зміни до положення про виплату надбавки педагогічним працівникам, а з 1 вересня
2018 р. — до штатного розпису у зв’язку з
підвищенням ставок заробітної плати таких
працівників. 
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Творча відпустка:

правила використання

Деякі працівники підприємств поєднують виконання трудових обов’язків з
навчанням в аспірантурі чи докторантурі. Тож якщо під час упорядкування
особових справ фахівець відділу кадрів виявляє відповідні документи, він
розуміє, що така особа має певні права, якими роботодавець не в змозі
нехтувати. Йдеться про надання творчої відпустки, право на яку мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами
незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності.
Про особливості її надання — у статті

В

ідповідно до статті 77 КЗпП для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках,
передбачених законодавством, працівникам підприємств передбачено надання творчої відпустки. Водночас разом із положеннями
КЗпП надання таких відпусток регламентовано
й статтею 16 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон про відпустки).
Частиною другою як статті 77 КЗпП, так і
статті 16 Закону про відпустки визначено, що
тривалість, порядок, умови надання та оплати
творчих відпусток установлюються КМУ. Таким
документом є Умови, тривалість, порядок
надання та оплати творчих відпусток, затверджені постановою КМУ від 19 січня 1998 р.
№ 45 (далі — Умови № 45).
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Отже, головними тезами вищевказаних
нормативно-правових актів є те, що творча
відпустка надається:
 незалежно від інших видів відпусток;
 виключно за основним місцем роботи;
 певної тривалості, що залежить від підстав для її надання;
 зі збереженням місця роботи та заробітної плати.
Розглянемо ці положення детальніше.
Умовами № 45 передбачено, що творча відпустка надається за певних умов, а саме для:
 закінчення дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня:
кандидата наук;
доктора наук;
 написання підручника (монографії, довідника тощо).
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Творча відпустка за обох згаданих умов
надається працівникам підприємств, установ
та організацій незалежно від форм власності
і, як було зазначено вище, лише за основним
місцем роботи. Це означає, що сумісники права
на таку відпустку не мають. Проте для отримання вільного від роботи часу для закінчення
дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук або написання
підручника сумісник має право взяти відпустку
без збереження заробітної плати на термін
до закінчення відпустки за основним місцем
роботи відповідно до пункту 14 статті 25 Закону
про відпустки. Зауважимо, що таку відпустку
працівнику має бути надано в обов’язковому
порядку на його прохання, а отже, роботодавець не має права відмовити в її наданні.

Творча відпустка для закінчення
дисертації
Ця відпустка надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із науковою
роботою. Отже, на здобуття наукового ступеня:
 кандидата наук надається творча відпустка
тривалістю до трьох місяців;
 доктора наук — до шести місяців.
Незважаючи на те, який саме науковий ступінь здобувається, така відпустка надається за
наказом роботодавця, який видається на підставі
рекомендації наукової (науково-технічної) ради
центрального органу виконавчої влади або вченої
ради вищого навчального закладу III–IV рівня
акредитації чи науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої
відпустки та власне заяви працівника. Зразки заяви
та наказу наведено в додатках 1 та 2.
Для отримання рекомендації про доцільність
надання творчої відпустки здобувач наукового
ступеня повинен зробити наукову доповідь на
засіданні кафедри, відділу або лабораторії, де
проводиться наукова робота. За результатами
доповіді кафедра, відділ, лабораторія подають
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Якщо підручник чи наукова праця
створюється авторським колективом, творча відпустка надається
одному з його членів за письмовою
заявою, підписаною всіма членами
авторського колективу
вченій раді мотивований висновок з обґрунтуванням тривалості творчої відпустки.
Варто зауважити, що йдеться саме про здобувача наукового ступеня, яким відповідно до
статті 61 Закону України «Про вищу освіту»
від 1 липня 2014 р. № 1556-VII є, зокрема,
аспірант — особа, зарахована до закладу вищої
освіти (наукової установи) для здобуття ступеня
доктора філософії/доктора мистецтва і докторанти (особи, зараховані або прикріплені до
закладу вищої освіти (наукової установи) для
здобуття ступеня доктора наук).
Зазначимо також, що частиною третьою пункту 2 Умов № 45 передбачено, що для закінчення
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук особам, які закінчили відповідно аспірантуру чи докторантуру, а також здобувачу одного й того ж наукового ступеня повторно
творча відпустка не надається. Це означає, що
працівник-здобувач, який перебуває в такій відпустці та який після написання дисертації не зміг
захистити її спеціалізованій вченій раді прилюдно,
скористатися правом отримання творчої відпустки для нового написання чи виправлення помилок
у поточній дисертації вже не зможе. Тож право на
творчу відпустку для закінчення дисертації мають
здобувачі, які пишуть її вперше.

Творча відпустка для написання
підручників
На відміну від творчої відпустки для закінчення
дисертаційних робіт на здобуття наукового
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Додаток 1

Зразок заяви працівника про надання творчої відпустки
Директору ТОВ «Ламкос»
Драчу М. О.
інженера з підготовки кадрів
відділу персоналу
Кравець І. А.
Заява
Прошу надати мені творчу відпустку для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук тривалістю 40 календарних днів з 20 серпня 2018 р.
Додаток: рішення Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
про доцільність надання творчої відпустки для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук від 1 червня 2018 р. № 14.
16.08.2018					

ступеня кандидата чи доктора наук творча
відпустка для написання підручників надається працівнику, який успішно поєднує основну
діяльність із творчою роботою, і її тривалість
становить до трьох місяців.
Зазвичай таким підручником є окреме
наукове книжкове видання, яким може бути
монографія до дисертації. Вона містить більше
половини змісту кандидатської чи докторської
дисертації, викладається науковою мовою, яка
є зрозумілою для фахівців обраного автором
напрямку. У монографії досліджується одна
проблема або тема, що належить одному чи
кільком авторам. Таким чином, монографія
може бути написана як одним автор, так і
авторським колективом.
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Кравець			

І. А. Кравець

Надання відпустки за цією підставою здійснюється також шляхом видання наказу роботодавця на основі заяви працівника. Варто
зауважити, що в разі, якщо підручник чи наукова праця створюється авторським колективом,
творча відпустка надається одному з його
членів за письмовою заявою, підписаною всіма
членами авторського колективу.
Окрім цього, для використання відпустки
працівник має надати також довідку видавницт
ва про включення підручника чи наукової праці
до плану випуску видань на поточний рік. Таку
довідку може видати видавнича організація, що
здійснює видавничу діяльність разом з іншими
видами діяльності. А згідно зі статтею 1 Закону
України «Про видавничу справу» від 5 червня
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Додаток 2
Зразок наказу про надання творчої відпустки
Товариство з обмеженою відповідальністю «ламкос»
Наказ
17.08.2018	 			

м. Київ					

№ 59-В

Про надання творчої відпустки
Кравець І. А.
Відповідно до статті 77 КЗпП та статті 16 Закону про відпустки
НАДАТИ:
КРАВЕЦЬ Ірині Анатоліївні, інженеру з підготовки кадрів відділу персоналу, творчу відпустку
для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук тривалістю
40 календарних днів з 20 серпня по 28 вересня 2018 р. зі збереженням місця роботи та заробітної
плати відповідно до чинного законодавства.
Підстави: 1. Заява Кравець І. А. від 16.08.2018 р.
2. Рішення Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
про доцільність надання творчої відпустки для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук від 1 червня 2018 р. № 14.
Директор		 		

Драч					

М. О. Драч

З наказом ознайомлена
Кравець І. А. Кравець
17.08.2018
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За час творчих відпусток за працівниками зберігається місце роботи
(посада) та заробітна плата
1997 р. № 318/97-ВР видавничою діяльністю
вважається організаційно-творча, господарськовиробнича діяльність видавців, спрямована на
підготовку і випуск у світ видавничої продукції,
яка є сукупністю видань, випущених видавцем.
Окрім описаних вище правил слід звернути
увагу на загальні правила, передбачені Законом
про відпустки. Отже, творча відпустка:
 не продовжується на святкові та неробочі дні;
 не переноситься та не продовжується в
разі, якщо вона збігається з періодом тимчасової непрацездатності працівника;
 не компенсується за невикористані дні в
разі звільнення;
 не передбачено також відкликання працівника з цієї відпустки;
 не включається до графіка відпусток;
 не залежить від стажу роботи працівника
та надається незважаючи на строк його безперервної роботи на підприємстві;
 не підлягає поділу.
Щодо останнього зауважимо, законодавчі
підстави для поділу цієї відпустки відсутні,
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адже поділяються лише щорічні відпустки,
передбачені статтями 6–8 Закону про відпустки. Але, на думку автора, в сучасному
світі, коли роботодавці пильно слідкують
за тим, щоб заробітна плата була виплачена
за фактично виконану роботу, й відсутність
працівника протягом трьох-шести місяців
може не на краще позначитися на діяльності
підприємства (особливо якщо це затребуваний
фахівець), доцільніше було б використовувати
її частинами, не перевищуючи кінцевого терміну, передбаченого рішенням, рекомендацією
Вченої ради тощо. Утім, слід брати до уваги й
той факт, що творча (наукова) робота потребує
особливої зосередженості, без відволікань на
інші види діяльності.
І насамкінець додамо, що, як зазначалося
вище, за час творчих відпусток за працівниками зберігається місце роботи (посада) та
заробітна плата. Порядок обчислення середньої заробітної плати визначається згідно із
законодавством, тобто середня зарплата для
оплати періоду творчої відпустки розраховується на загальних підставах відповідно до
вимог пункту 2 розділу ІІ Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100,
за останні 12 календарних місяців роботи,
що передують місяцю надання відпустки або
виплати компенсації за невикористані відпустки. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Ольга Панфьорова,

консультант журналу «Кадровик України»

Працівниці була надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
згідно з листком непрацездатності, виданим на її колишнє прізвище.
Через складні пологи їй продовжили листок непрацездатності, і вже
наступний було видано на її нове прізвище. Як діяти кадровику в
цій ситуації?

Згідно зі статтею 17 Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами на підставі медичного висновку,
який на практиці підтверджується листком
непрацездатності. Порядок видачі такого документа регулюється розділом 6 Інструкції про
порядок видачі документів, що засвідчують
тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 13 листопада 2001 р. № 455.
Зміна прізвища у зв’язку з одруженням під
час відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами
не є звичайним випадком, але такі обставини не
є перешкодою для призначення допомоги. Тому
для правомірності цієї виплати фахівцю відділу кадрів потрібно внести відповідні зміни до
облікових документів працівниці, адже трудові
відносини з нею тривають.
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Отже, якщо в наведеній ситуації працівниця надала належним чином оформлений
листок непрацездатності, виданий на її нове
прізвище, це означає, що вона вже оформила
новий паспорт, на підставі якого медичний
заклад і заповнив листок непрацездатності.
Отже, відділу кадрів підприємства потрібно
лише внести зміни до облікових (у т. ч. кадрових) документів працівниці. Для цього від неї
потрібно отримати:
 заяву про зміну прізвища;
 копію паспорта, виданого на нове прізвище;
 копію документа, що засвідчує законність зміни прізвища (копію свідоцтва про
шлюб).
Після внесення всіх змін до облікових документів можна розпочинати оформлення листка
непрацездатності та підготовку документів для
його оплати.
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Як діяти, якщо роботодавець на етапі працевлаштування втратив
трудову книжку особи?

Згідно з пунктом 5.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці
України, Мін'юсту України, Мінсоцзахисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі —
Інструкція № 58), особа, яка загубила трудову
книжку (вкладиш до неї), зобов’язана негайно
заявити про це власнику або уповноваженому
ним органу за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після заяви, а в разі ускладнення — в
інші строки власник або уповноважений ним орган
видає працівнику іншу трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом «Дублікат»
у правому верхньому кутку першої сторінки.

Водночас варто зазначити, що в абзаці третьому пункту 6.1 Інструкції № 58 йдеться про
оформлення дубліката трудової книжки працівника теперішнім роботодавцем без стягнення її
вартості, якщо вона була загублена цим підприємством внаслідок стихійного лиха або з інших
причин. Проте в наведеній ситуації працівника
фактично ще не було прийнято на роботу й
він не працював на підприємстві, яке загубило
його трудову книжку. Отже, за оформленням її
дубліката працівнику доведеться звертатися на
останнє місце роботи. А підприємство, яке мало
прийняти його на роботу й загубило трудову
книжку, має всіляко посприяти таким діям.

На запитання читачів відповідає

Таміла Радченко,

головний редактор журналу
«Кадровик України»

Чи вважається сумісництвом робота за трудовим договором сту
дентів денної форми навчання?

Ні, така робота не є сумісництвом. Відповідно до постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від
3 квітня 1993 р. № 245 сумісництво — це ви
конання, крім своєї основної, іншої роботи на
умовах трудового договору. Також у пункті 14
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постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р.
№ 13 зазначено, що робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою
навчання, не є сумісництвом і оплачується на
загальних підставах.
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Чи вважається сумісництвом робота за трудовим договором при
ватного підприємця?
Ні, оскільки суб’єкт господарювання
(підприємець) не перебуває ні з ким у
трудових відносинах, його діяльність
не може вважатися роботою за сумісництвом
за наявності основної оплачуваної роботи на
умовах трудового договору. Підприємництво —
це самостійна, ініціативна, систематична, на
власний ризик господарська діяльність, що
здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних
і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 Господарського кодексу України від
16 січня 2003 р. № 436-IV). Приватний підприємець, незалежно від того, здійснює він чи
тимчасово припинив ведення підприємницької

№ 8 (139) серпень 2018

діяльності, приймається на основну роботу, а не
на роботу за сумісництвом.
Додамо також, що якщо особа одночасно зай
мається підприємницькою діяльністю та працює за
трудовим договором, вона має право отримувати
матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, за
основним місцем роботи, тобто там, де перебуває
її трудова книжка, на підставі листка непрацездатності, виданого в установленому порядку (лист
Мінпраці та соцполітики України від 29 грудня
2005 р. № 20-С55524/9). Також така особа — підприємець сплачує ЄСВ. 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у серпні та вересні 2018 року*
Професійні свята в серпні та вересні
2018 року

СЕРПЕНЬ
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 — 8; святкових і неробочих днів — 1 (24 серпня — День Незалежності України); скорочений робочий день — 23 серпня.
Норма тривалості робочого часу — 175 годин.

ВЕРЕСЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

Робочих днів — 20; вихідних — 10. Норма тривалості робочого часу —
160 годин.

*Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з вихідними в суботу та неділю.
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01.08 День інкасатора
02.08 День високомобільних десантних
військ Збройних сил України  
04.08 День Національної поліції України
05.08 День Повітряних сил Збройних
сил України  
08.08 День військ зв’язку України
08.08 Міжнародний день альпінізму
(традиц.)
12.08 День працівників ветеринарної
медицини  
12.08 День будівельника  
15.08 День археолога
19.08 День пасічника  
25.08 День авіації України  
25.08 День далекобійника
26.08 День шахтаря
01.09 День знань
02.09 День нотаріату
02.09 День підприємця
04.09 День митного брокера
07.09 День військової розвідки України
08.09 День українського кіно  
08.09 День фізкультури і спорту  
10.09 День працівників військово-мобілізаційної роботи, територіальної
та цивільної оборони органів
внутрішніх справ
09.09 День танкістів  
09.09 День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості  
09.09 День дизайнера-графіка (традиц.)
13.09 День програміста (традиц.)
13.09 День перукаря (традиц.)
15.09 День фармацевтичного працівника    
15.09 День винахідника і раціоналізатора  
16.09 День працівника лісу
17.09 День рятівника
19.09 День HR-менеджера (традиц.)
23.09 День машинобудівника
27.09 Всесвітній день туризму (традиц.)
30.09 Всеукраїнський день бібліотек  
30.09 Міжнародний день перекладача
(традиц.)
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ПРАКТИКА
36 Кадровий роман
41 Підбираємо галузеві посади (професії)
50 Вчимося на помилках
56 1С для кадровика
70 Зразки документів
74 Професійна класифікація

кадровий роман

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Подолання перешкод
Зміна відділу в контексті переміщення
Подія восьма.

Здійснення професійних мрій
Коли керівництво компанії намагається рухатися
в ногу з часом — це, звичайно, дуже добре. Бо як
не крути, щоб впровадити якусь сучасну ініціативу
чи ноу-хау, що йде «з низів», необхідно «лупати й
лупати» непробивну стіну нерозуміння «верхів», і тоді
руки опускаються. А от коли ситуація діаметрально
протилежна — це мрія будь-якої робочої структури.
У нашому ж випадку на вже відомому підприємстві обставини склалися набагато вдаліше.
Керівництво не те що ініціювало зміни на краще,
а намагалося їх запровадити семимильними кроками, буквально затягуючи все підприємство у
«світле й заможне» майбутнє.
І справді, енергія Тараса Андрійовича просто
била ключем. То він буквально за п’ять хвилин
затвердив пропозиції одного підрозділу, які припадали пилом в нього на столі вже місяців зо два.
То підтримав ініціативу з оптимізації робочого
процесу в іншому департаменті. То влаштував
нараду з партнерами і вже за декілька днів за її
результатами перебудував систему документообігу
в цьому секторі.
Така шалена завзятість головного боса була зрозумілою. Досить довгий час, через різні об’єктивні
та суб’єктивні чинники, компанія в прямому сенсі
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вела боротьбу якщо не за існування, то принаймні
за збереження вже напрацьованого. І коли зірки на
небі ніби хтось розклав іншим видом пасьянсу й
справи стрімко пішли вгору — тут вже директора,
як то кажуть, понесло.
Згодом «довжелезні щупальці» його новацій
дісталися й до кадрових питань. Проте тут керівницькі ініціативи наштовхнулися (і не вперше) на
документально-паперові протиріччя. Бо глибина
й несподіваність ідеї боса щодо реорганізації
кадрового сектора були просто карколомними.
Тому вже за відпрацьованим сценарієм Світлана
Євгенівна — нинішній керівник управління пер-

Енергія Тарас
а Андрійовича
просто била
ключем…
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соналом підприємства, яка водночас виконувала
роботу з кадрового діловодства (і слід наголосити,
виконувала досконало), взяла на себе перший
удар директорської творчої атаки.
— Так от, — продовжував свій переможний
спіч Тарас Андрійович. — На щастя, наш сегмент
ринку стабілізувався — всі показники, тенденції
й розрахунки свідчать, що така динаміка збережеться щонайменше рік, а може й півтора. А це
що означає? Що ми нарешті можемо перейти
від короткострокового планування до середньострокового й навіть… навіть до довгострокового!
Ви розумієте, що це!? Це ж та шалена мить, під час
якої ми зможемо не лише наздогнати втрачене,
а й підвищити ефективність та результативність
нашої діяльності. Ви вже бачили мої ініціативи
в інших напрямках, запроваджені лише вчора?
Вони вже сьогодні дають чудові, просто неймовірні
результати. Бо, як ті молоді паростки, вони напов
нені енергією, бажанням росту й рясно удобрені
досвідом і… і ще раз досвідом…
Світлана Євгенівна вже п’ять хвилин чемно
слухала макроекономічну доповідь керівника
про те, як новітні тенденції та карколомні впровадження стрімко борознять простори сучасного економічного простору, який, у свою чергу,
активно змінюється під впливом технологічних
чинників, що мають потужні… Коротше кажучи,
щось вони там мають. І це хвилювало менеджера
з персоналу лише в одній площині — дати можливість босу вдосталь наговоритися. Щоб безмежні
запаси його творчої й ораторської енергії настільки
вичерпались і щоб під час переходу розмови до
головного питання зустрічі її русло таки було б
діловим. Коли жінка відчула цей момент, вона ніби
між рядків перепитала:
— Перепрошую, Тарасе Андрійовичу, ви нібито
на початку розмови щось казали про запровадження відділу персоналу і про моє чи то переведення
до цього відділу, чи то призначення?
Слова Світлани Євгенівни в одну секунду
висмикнули боса з гіперпростору далеких еко-
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— На початку
розмови наче йш
лося про запровадження ві
дділу персоналу
і
пр
о мо чи то
переведення в це
й відділ, чи то
призначення?

номічних галактик, куди він наполегливо
занурювався останні хвилини, і приземлили до
питання персоналу.
— Е-е-е… Так-так… Відділ персоналу, — намагався втримати штурвал розмови Тарас Андрійович. — Ну звісно ж! Що ж ви одразу не нагадали!?
Так, я вирішив, що в нас буде… Ні, що нам вже
настав час запровадити повноцінний відділ персоналу. Щоб усе було в нас по-людськи — і кадровик,
і менеджер з персоналу, або, як його називають
сучасники, — НR-менеджер, і фахівець з підготовки
кадрів. А то ви вже який рік поспіль все на собі
тягнете. Ні, не подумайте — мені ви страшенно
подобаєтесь… Е-е-е, як фахівець, звичайно. Ви
неперевершені в цьому питанні! Але ж це нелегко,
я розумію. До того ж ми — пристойна компанія,
якій просто личитиме мати повноцінний відділ
персоналу.
— Тобто зараз йдеться про те, щоб не лише
створити відділ, а й для повноцінного його функціонування підібрати до нього необхідних фахівців? — почала брати ініціативу розмови у свої руки
Світлана Євгенівна.
— Так звичайно, — радісно підхопив Тарас
Андрійович, відчувши, що його слова впали на благодатний ґрунт. — Думаю, що нам поки достатньо
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спеціалісту за кожним із напрямків роботи. Звичайно, ви залишаєтеся фахівцем з персоналу й станете досвідченим ментором для нових
співробітників створеного підрозділу. А згодом,
і я б сказав, що згодом настане дуже швидко, —
очолите цей відділ. А поки що із задоволенням я
призначаю вас у новий відділ. — І з цими словами
чоловік зробив широкий царський жест руками.
— Не хотілося б якимось чином руйнувати ваші
добрі та світлі наміри, — почала трохи скептично
Світлана Євгенівна, — але якщо ми розпочинаємо
нову добру справу, а відділ персоналу — це просто
моя мрія, то давайте її починати без порушень.
Справа в тому, що ось так просто призначити мене
у відділ — це суперечить трудовому законодавству.
— Господи Боже, Світлано Євгенівно, — аж
підстрибнув Тарас Андрійович. — У мене із собою
валідолу немає, тому давайте без отих ваших
штучок! Ну як так суперечить? Добра справа
суперечить? Не розумію!
— З одного боку, нічого страшного немає, —
почала заспокоювати директора жінка. — Але ж
завтра прийде молодий кадровик у відділ, гортатиме папери, подивиться, як ми впорядковували
початок роботи нового відділу, й запитає себе:
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а чи в ту компанію я прийшов? А чи так тут все
правильно з точки зору дотримання букви закону, особливо в питанні персоналу? І буде дуже
незручно, якщо він, отакий молодий та зелений,
виявить щонайменше помилку, а щонайбільше —
порушення, якого припустилися ми з вами — такі
шановні та досвідчені.
— Так, — не втримався Тарас Андрійович, —
поясніть мені, будь ласка, людською мовою.
— Пояснюю. Зараз я вже працюю в компанії?
Так. Отже, вже маю з нею трудові відносини. Тому
за законом призначити мене на посаду ось так просто вашим розпорядженням — буде неправильно,
оскільки це не відповідає нормативним актам.
— Ну давайте тоді просто переведемо вас у
відділ. Звичайно, звучить не так урочисто, але
я хотів як краще, — трохи оговтавшись закинув
пропозицію керівник.
— Не хотілося б вас розчаровувати, але й перевести мене у відділ теж буде неправильно, — вже
з усмішкою додала Світлана Євгенівна. — Ця
норма застосовується, якщо змінюється посада
працівника. А моя ж посада фактично залишається такою, як і раніше. Просто обов’язки за нею я
виконуватиму в іншому підрозділі.
— Світлано Євгенівно, дорогенька, ну не вбивайте мене зовсім, — як молитву жалісно промовив
Тарас Андрійович. — Придумайте хоч що-небудь,
щоб воно там все було згідно з вашими параграфами, абзацами, рядками та літерами з комами.
— Ми просто оформимо це як переміщення, —
усміхнулася Світлана Євгенівна. — Так, звучить не
так урочисто, як вам хотілося б, але це правильно.
Тарас Андрійович зітхнув з полегшенням. З одного боку, не вийшло так урочисто, але з іншого, слава
Богу, що з папірцями розібралися. Куди ж без них…
— Але скажіть мені просто як людина, — доброзичливо звернувся директор, — Світлано Євгенівно,
ви задоволені, що в нас буде хоч маленький, але
повноцінний відділ персоналу?
— Ну звичайно, Тарасе Андрійовичу. Завжди
приємно, коли здійснюються мрії…
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Правовий коментар
Зміна працівником відділу, в якому він
працює, є зміною місця роботи, однак не
завжди такі зміни призводять до пере
ведення працівника до нового відділу,
як звикла сприймати таку ситуацію
більшість.
Якщо в результаті змін працівник
працюватиме на тому самому підпри
ємстві, але на іншому робочому місці чи
в іншому структурному підрозділі в тій
же місцевості, то цей процес класифі
кується як переміщення працівника на
іншу роботу, а не переведення. На під
ставі частини другої статті 32 КЗпП
не вважається переведенням на іншу
роботу (посаду) переміщення працівника
на тому ж підприємстві на інше робоче
місце, в інший структурний підрозділ у
тій самій місцевості. Тобто переміщення
може здійснюватися лише за умови,
якщо не змінюється жодна з істотних
умов трудового договору працівника.
Дуже часто в документації під
приємства зміна роботи працівника
фіксується під назвою «переведення»,
незважаючи на те що підґрунтя для
виконання такої процедури відсутнє.
Саме така ситуація відтворена в цій час
тині роману: змінюється відділ, у якому
працює працівник, і, можливо, фактич
не місце роботи (але не місцевість),
а отже, йдеться про переміщення.
Розглянемо детальніше, що ж вва
жається місцем роботи працівника. Для
цього слід звернутися до Методичних
рекомендацій для проведення атестації
робочих місць за умовами праці, затвер
джених постановою Міністерства
праці України від 1 вересня 1992 р. № 41,
згідно з додатком 1 яких робочим міс
цем вважається місце постійного або
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тимчасового перебування працівника
в процесі трудової діяльності. На прак
тиці воно може змінюватися й без зміни
інших умов роботи працівника. Тобто
незмінним залишаться підприємство,
на якому працює працівник, місцевість,
назва посади, обов’язки, умови праці
та розмір заробітної плати. І якщо ще
раз порівняти поняття «переведення»
та «переміщення», то переведенням
на іншу роботу вважається доручення
працівникові роботи, що не відповідає
спеціальності, кваліфікації чи посаді,
визначеній трудовим договором (п. 31
постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику розгляду суда
ми трудових спорів» від 6 листопада
1992 р. № 9)*, тоді як переміщення в
статті 32 КЗпП таких визначень не
містить. А отже, переведення на іншу
роботу пов’язане зі зміною трудових
функцій працівника, місцевості, де роз
ташоване робоче місце, а переміщення
в інший структурний підрозділ передба
чає збереження обумовленої трудовим
договором посади й трудових функцій.
Варто наголосити, що переміщення
навіть не потребує згоди працівника, але
на роботу, що протипоказана йому за
станом здоров’я, роботодавець не має
права його переміщати.
Переміщення, так само як і пере
ведення, оформлюється наказом по
підприємству. А отже, підставою
для його видання має бути документ,
у якому буде обґрунтовано таке рішен
ня. Зазвичай його складає відділ кадрів,
адже саме його фахівцями або за їх допо
моги відбувається зміна структури
підприємства, яка потребує виконання
переміщення тих чи інших працівників.
Цей «вердикт» викладається в доповідній
записці, на якій керівник підприємства
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накладає резолюцію щодо правомірності
переміщення. Незважаючи на той факт
що законодавство не містить форми
наказу про переміщення та вимоги до
його видання, такий наказ все ж доціль
но оформити, оскільки без нього не буде
відповідальності працівника за роботу,
виконувану на новому робочому місці,
а також це може зачіпати інтереси
самого працівника.
У ньому вказуються прізвище,
ім'я, по батькові працівника, його
професія (посада) і місце роботи
(відділ), потім зазначається нове
місце роботи, куди переміщається
працівник, та дата переміщення.
У тих випадках, коли в результаті
переміщення працівника зменшуєть
ся заробіток з не залежних від нього
причин, проводиться доплата до
попереднього середнього заробітку
протягом двох місяців з дня перемі
щення (частина друга ст. 114 КЗпП).
Цей момент також необхідно відо
бразити в наказі про переміщення, а

P. S.
Коли ініціативу зверху підтримують і підхоплюють рядові працівники — то й справа
не лише спориться, а ще й активно та швидко
твориться.
Не минуло й тижня, як було документально оформлено створення відділу персоналу.
Папери — передусім!
Ще за тиждень відділ очікувало перше
поповнення: до когорти фахівців, що будуть
опікуватися працівниками компанії, приєдналася молода, але завзята й наполеглива Олена
Богданівна. Так офіційно її було представлено в
компанії. Але вже через день Олену Богданівну,
окрім як Оленка, інакше не називали. Молодий
вік все ж таки накладав свій стиль відносин та

40

працівник обов’язково знайомиться
з наказом під підпис.
Записи про переміщення працівника на інше робоче місце до трудової книжки не вносяться, оскільки
це не передбачено Інструкцією про
порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженою спільним
наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та
Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58.
Зауважимо, що переміщення праців
ника до іншого відділу (структурного
підрозділу) в жодному разі не познача
ється на строках відпусток, на визна
ченні робочого періоду, на стажі роботи
на підприємстві та навіть на присвоєнні
табельного номера, адже відділ кадрів
присвоює його під час прийняття на
роботу**. А в разі переміщення праців
ника в інший відділ його колишній номер
зберігається й не має бути присвоєний
іншому працівнику.

спілкування. Хоча повагу дівчина заслужила
відразу. За свою завзятість.
Одного разу, коли Оленка переглядала
документи та робила перші кроки з їх упорядкування, вона натрапила на цікавий момент.
У компанію за сумісництвом прийняли одного
спеціаліста й оформили відповідно. Але працівник виявився фахівцем широкого профілю,
як то кажуть. Для нього в компанії знайшлася
ще робота. Але ж і її необхідно «загорнути»
у відповідні законодавчі папери.
— Отже, він у нас уже працює за сумісницт
вом, — розмірковувала вголос кадровичка Оленка, — а ми йому ще повинні «навісити» суміщення? Оце головоломка. Тут «гугл на допомогу» —
не варіант. Тут Світлана Євгенівна варіант…
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Персонал

банківської сфери

Як свідчить практика діяльності вітчизняної банківської системи, більша частина її проблем концентрується у сфері менеджменту персоналу. Традиційно
керівництво українських банків акцентує управлінську увагу на фінансових,
матеріальних та інформаційних ресурсах. І лише людським ресурсам приділяється увага за залишковим принципом

У

продовж останніх років до Національного класифікатора України «Класифікатор
професій» ДК 003:2010 (далі — КП) було
внесено зміни, що стосувалися, зокрема,
оновлення найменувань деяких професійних
робіт з банківської сфери. А саме КП поповнився такими назвами посад, як «Куратор банку»,
«Керівник (директор, виконавчий директор, начальник та ін.) відповідного напряму діяльності

банківської установи», «Керівник (директор,
начальник та ін.) департаменту (центру, відділення, дирекції, комплексу та ін.) (банківська
діяльність)», «Аналітик (банківська діяльність)»,
«Касир-оператор автоматизованої системи
оброблення банкнот», «Касир-операціоніст».
У таблиці 1 наведено основні завдання та
обов’язки банківських працівників, які обіймають керівні посади.
Таблиця 1

Завдання та обов’язки топ-менеджменту банківської сфери
№
з/п

Професійна
назва роботи

1

Голова правління
комерційного
банку

№ 8 (139) серпень 2018

Код КП

Завдання та обов’язки

1210.1

l підписує договори та зовнішньоекономічні контракти;
l представляє банк у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України,
так і за її межами;
l видає від імені банку довіреності та зобов’язання;
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№
з/п

42

Професійна
назва роботи

Код КП

2

Куратор банку

1210.1

3

Президент (голова правління,
інший керівник)
спілки, асоціації чи іншого
об’єднання комерційних банків

1210.1

Завдання та обов’язки
l скликає засідання Правління, визначає його порядок денний та
порядок голосування;
l розподіляє обов’язки між членами Правління;
l наймає та звільняє працівників банку, в т. ч. відокремлених
структурних підрозділів, вживає заходи заохочення та дисциплінарні заходи, застосовує стягнення відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів банку;
l видає накази, розпорядження та вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками банку;
l встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників банку згідно з вимогами чинного законодавства України,
затверджує штатний розпис банку та штатні розписи відокремлених структурних підрозділів банку;
l подає спостережній раді кандидатури осіб для призначення їх
до складу Правління банку;
l затверджує посадові інструкції працівників банку;
l заохочує працівників банку за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до чинного
законодавства України;
l розпоряджається майном та коштами банку відповідно до законодавства, статуту банку
l здійснює посилений контроль за діяльністю банку, перебуваючи безпосередньо в банку та/або шляхом проведення аналізу
фінансової, статистичної звітності та іншої інформації щодо діяльності банку;
l супроводжує стабілізаційні кредити НБУ або рефінансування;
l аналізує інформацію з обмеженим доступом щодо правління
і даних про всі операції в банку;
l встановлює порядок виконання банком і його підрозділами початкових платежів;
l ініціює заборону використання для розрахунків прямих коррахунків;
l ініціює проведення нарад з керівництвом банку;
l бере участь у зборах акціонерів;
l контролює використання коштів, наданих НБУ
l здійснює управління всіма видами діяльності об’єднання комерційних банків;
l організує та координує роботу й взаємодію всіх комерційних
банків об’єднання, спрямовану на захист бізнесу, поліпшення обслуговування клієнтів, надання допоміжних банківських послуг;
l аналізує та оцінює проблеми й тенденції розвитку соціальноекономічних процесів в Україні та банківської сфери;
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№
з/п

Професійна
назва роботи

Код КП

4

Керівник (директор, виконавчий
директор, начальник та ін.) відповідного напряму
діяльності банківської установи

1231

5

Керівник (директор, начальник та
ін.) департаменту
(центру, відділення, дирекції,
комплексу та ін.)
(банківська діяльність)

1231
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Завдання та обов’язки
l розробляє рекомендації щодо вдосконалення прогнозної, аналітичної, планової, фінансової, економічної діяльності об’єднання комерційних банків;
l планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент;
l вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання
окремих організаційно-господарських функцій іншим відповідним
посадовим особам
l координує внутрішньобанківську систему за напрямом діяльності;
l проводить моніторинг, оцінку та управління ризиками;
l забезпечує виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
l готує відповіді на запити спеціально уповноваженого органу банківської установи та правоохоронних органів;
l надає висновки щодо пов’язаності клієнтів на предмет наявності
спільного економічного ризику;
l здійснює оперативний контроль за виконанням основних функцій,
що входять до компетенції підпорядкованої служби, та здійсненює перевірки із зазначених питань;
l забезпечує розробку та постійне оновлення внутрішніх документів
банківської установи з питань фінансового моніторингу за напрямом
діяльності;
l забезпечує контроль за належним здійсненням ідентифікації,
верифікації клієнтів, вивченням клієнтів та уточненням інформації
про них;
l погоджує внутрішні документи банківської установи з питань, що
належать до компетенції підпорядкованої служби;
l проводить навчання працівників банківської установи з профільних
питань, надає рекомендації та роз’яснення із зазначених питань;
l перевіряє форми статистичної звітності з питань, що належать до
його компетенції;
l готує висновки щодо аналізу наданої документації;
l забезпечує підготовку звітів з питань, що належать до його компетенції
l здійснює загальне керівництво й забезпечує ефективну роботу
банківської установи відповідно до статуту банку, внутрішньовідом
чих нормативних документів та інструкцій у рамках чинного законодавства;
l визначає стратегію діяльності банківської установи й організовує її
роботу на основі перспективних і поточних планів робіт;
l розглядає й затверджує положення про структурні підрозділи банку
та посадові інструкції працівників згідно зі штатним розписом;
l здійснює систематичний аналіз діяльності структурних підрозділів і
на цій основі приймає належні рішення;
l забезпечує організацію обслуговування населення й розширення сфери послуг, проведення необхідної рекламно-інформаційної
роботи;
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№
з/п

Професійна
назва роботи

Код КП

Завдання та обов’язки
l розробляє та проводить заходи, спрямовані на удосконалювання банківської справи, безготівкових розрахунків, операцій з
цінними паперами, валютою, а також забезпечення ефективної
кредитної політики, скорочення готівково-грошового обігу, одержання максимального прибутку;
l організує впровадження в роботу банківської установи прогресивних технологій, програм і методик з урахуванням прогнозування розвитку банку

З таблиці 1 зрозуміло, що деякі нові «укрупнені» професійні позиції в банках дають змогу
кадровикам обирати той чи інший варіант під
час підбору найменування керівної посади на
різних рівнях менеджменту в цій сфері: наприк
лад, для спілки комерційних банків, відповідного напряму діяльності банківської установи,
конкретного підрозділу банку тощо.
Якщо вести мову про назви посад (професій)
із розділу 2 КП «Професіонали», що зазвичай застосовуються у штатному розписі банку, можна

помітити, що не всі вони мають лише галузеве
спрямування. Адже до кола «банківських інтересів» належать не лише грошові кошти, а й,
наприклад, цінні папери, дорогоцінні метали,
питання фінансування проектів будівництва
тощо. Крім того, в банках працюють фахівці
із забезпечення фінансової безпеки: як фізичної, так і майнової. Основні напрями роботи
банківських установ контролюють відповідні
професіонали-аналітики, завдання та обов’язки
яких наведено в таблиці 2.
Таблиця 2

Завдання та обов’язки аналітиків і професіоналів банківської справи
№
Професійна
з/п
назва роботи
1 Аналітик
(банківська
діяльність)

44

Код КП

Завдання та обов’язки

2441.2

l аналізує фінансову інформацію з метою подальшого її
використання під час прийняття інвестиційних рішень, для
розрахунку майбутніх доходів і витрат;
l аналізує доцільність укладання договорів;
l збирає економічну, юридичну та галузеву інформацію, а також
фінансові звіти компанії та фінансову періодику;
l обчислює фінансові показники;
l здійснює фінансові дослідження;
l оцінює рівень фінансового ризику;
l дає рекомендації про час інвестування та здійснення операцій
купівлі-продажу;
l готує фінансові звіти;
l використовує статистичні методи оцінки вартості
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l організовує аналітичні та методичні практики впровадження
заходів із фінансово-економічної безпеки;
l визначає перспективність та ефективність інноваційної діяльності
з використанням інформаційних, облікових та аналітичних методів
для удосконалення процесів фінансово-економічної безпеки в
межах встановлених стандартів і норм;
l забезпечує підготовку документів, необхідних для прийняття
управлінських рішень щодо діяльності в умовах реальних і потенційних загроз і небезпек, функціонування системи економічної
безпеки;
l розробляє проекти наказів, положень, інструкцій щодо організації
діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки;
l визначає та оцінює стан і рівень фінансово-економічної безпеки,
партнерів (контрагентів) і конкурентів;
l визначає зовнішні та внутрішні ризики й загрози у сфері фінансово-економічної безпеки;
l забезпечує надання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо доцільності діяльності банку з урахуванням
виявлених загроз і небезпек, захисту отриманої інформації, яка
належить до комерційної таємниці підприємства, вивчає вплив
внутрішніх і зовнішніх загроз на фінансовий результат;
l здійснює всі види інформаційного, аналітичного та обліковоаналітичного забезпечення функціонування системи економічної
безпеки;
l бере участь у проведенні діагностики фінансово-господарського
стану з метою запобігання банкрутству;
l організовує проведення моніторингу оцінювання стану безпеки,
надійності та рівня економічного становища, потенційних партнерів,
стратегії діяльності на ринку конкурентів;
l розробляє аналітичні документи, за якими здійснюється оцінка
стану підприємства та надаються пропозиції щодо його діяльності
в умовах загроз і небезпек, рекомендації щодо їх зниження;
l бере участь у проведенні експертної оцінки отриманої інформації,
визначає рівень її достовірності;
l надає пропозиції щодо здійснення заходів безпеки
l розробляє, запроваджує та реалізує на практиці заходи із забезпечення фінансово-економічної безпеки;
l визначає перспективність та ефективність інноваційної діяльності
відповідно до встановлених стандартів (норм);
l забезпечує підготовку керівних документів, які стосуються
організації діяльності системи фінансово-економічної безпеки,
механізмів управління та взаємодії;
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Професіонал
з ведення реєстру власників
іменних цінних
паперів

Код КП
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Завдання та обов’язки
l розробляє проекти положень, наказів та інструкцій, що регламентують функціонування системи безпеки, а також діяльність підрозділу економічної безпеки та його взаємодію з іншими структурними
підрозділами;
l визначає зовнішні та внутрішні загрози й ризики у сфері фінансовоекономічної безпеки;
l сприяє здійсненню інформаційно-аналітичного забезпечення щодо
оцінки рівня реальних і потенційних загроз фінансово-економічній
безпеці;
l проектує систему підготовки керівного складу та персоналу щодо
проведення ефективних заходів із зниження рівня небезпек, загроз
та ризиків;
l розробляє плани щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки
та її удосконалення, проведення окремих спеціальних заходів щодо
оперативного реагування на загрози, ризики, небезпеки діяльності;
l розробляє документи, що визначають стандарти безпеки, повноваження структурних підрозділів, види та напрями їх діяльності щодо
запобігання загрозам, ризикам, небезпеці;
l надає всім категоріям працівників інформацію, що стосується діяльності із забезпечення фінансово-економічної безпеки;
l здійснює загальний контроль за діяльністю структурних підрозділів
щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки
l здійснює формування системи реєстру за результатами розповсюдження випуску іменних цінних паперів або приймає її від попереднього
реєстроутримувача чи емітента;
l веде систему реєстру;
l здійснює облік сертифікатів іменних цінних паперів; облік осіб, зареєстрованих у системі реєстру; внесення до системи реєстру змін у
зв’язку з переходом права власності на іменні цінні папери, обтяженням
їх зобов’язаннями; внесення змін відносно емітента, зареєстрованих
осіб, уповноважених ними осіб; видачу, погашення сертифікатів іменних
цінних паперів та облік втрачених;
l вчиняє дії щодо підтвердження справжності підпису власників —
фізичних осіб (уповноважених осіб) на передавальних розпорядженнях;
l формує звіти та довідкову інформацію, що характеризує обіг
цінних паперів;
l організовує проведення загальних зборів акціонерів, веде облік
нарахованих та виплачених доходів за іменними цінними паперами;
l засвідчує довіреності на право участі та голосування на загальних
зборах акціонерів;
l забезпечує зберігання документів, які є підставою для внесення
змін до реєстру
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l здійснює переміщення, інкасування та транспортування цінних
паперів, їх сертифікатів і свідоцтв про знерухомлення іменних
цінних паперів;
l перевіряє цінні папери, їх сертифікати на автентичність;
l проводить інвентаризацію цінних паперів, їх сертифікатів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;
l здійснює операції відкриття та закриття рахунків у цінних паперах, зміни способу їх зберігання; внесення змін до анкети рахунку;
l здійснює операції з ведення рахунків у цінних паперах;
l здійснює операції з видачі витягів з рахунку в цінних паперах та
операції клієнтів з рахунками в цінних паперах за запитами клієнтів
та інших осіб; операції з передачі клієнтам інформації щодо операцій емітента (у т. ч. надання інформації про проведення емітентом
загальних зборів, використання права голосу тощо;
l здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених
ним цінних паперів;
l впроваджує обслуговування та підтримку комп’ютеризованих
систем обслуговування рахунків у цінних паперах;
l забезпечує документарне підтвердження облікових операцій,
пов’язаних з обігом грошових коштів;
l здійснює переведення в документарну форму знерухомлених
цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі;
l проводить видачу сертифікатів цінних паперів на підставі розпорядження про матеріалізацію від власника рахунку
l організовує торгівлю цінними паперами та похідними цінними
паперами на організаторі торгівлі, у т. ч. із застосуванням засобів
електронної торговельно-інформаційної системи;
l здійснює підготовку документів, які регламентують роботу організаторів торгівлі та визначають порядок взаємодії фондової
біржі з її членами та торговельно-інформаційними системами з
її учасниками;
l відповідає за підготовку пропозицій щодо прийняття рішення
про допуск цінних паперів до котирування, призупинення, вилучення та поновлення котирування;
l бере участь в організації та проведенні як електронних торгів,
так і торгів «з голосу»;
l розглядає документи щодо реєстрації брокерської контори на
фондовій біржі або учасників торговельно-інформаційної системи та готує відповідні пропозиції;
l організовує взаємодію та обмін інформацією з обраною розрахунковою установою, депозитаріїв щодо клірингу та розрахунків
за укладеними угодами з купівлі-продажу цінних паперів
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Підбираємо галузеві посади (професії)

Зауважимо, що розділ 3 КП «Фахівці» майже не містить професій (посад) працівників
банківської справи. Аналіз різних ресурсів із
працевлаштування також свідчить, що попит

на працівників-бакалаврів у банках наразі
невисокий. Проте такі фахівці цілком можуть
працювати касирами, операціоністами, інкасаторами тощо (таблиця 3).
Таблиця 3

Завдання та обов’язки окремих банківських фахівців
№
Професійна
з/п
назва роботи
1 Інкасатор
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Код КП

Завдання та обов’язки

4212

l одержує в касах торговельних, транспортних, видовищних, побутових
та інших підприємств і організацій грошову готівку або інші цінності в
спеціальних опломбованих сумках, доставляє й здає їх у каси банків;
l одержує в касах банків паперові гроші, монету та інші цінності,
сформовані й спаковані в установленому порядку, доставляє та здає
їх відповідно до одержаного завдання в каси комерційних банків
l одержує в касах торговельних, транспортних, видовищних, побутових та інших підприємств і організацій грошову готівку або інші
цінності в спеціальних опломбованих сумках, доставляє та здає їх у
каси банків;
l здійснює практичне керування та обслуговує спеціалізований автотранспортний засіб під час перевезення грошової готівки або інших
цінностей, несе матеріальну відповідальність та вживає заходів щодо
їх збереження;
l інформує керівництво, а в разі необхідності чергову частину
правоохоронного органу під час виникнення надзвичайної ситуації на маршруті руху та вживає заходів щодо посилення охорони
цінностей;
l контролює стан та правильну експлуатацію спеціалізованого автотранспортного засобу, виконує його заправлення пальним, мастильними матеріалами, охолоджувальною рідиною тощо
l виконує операції з приймання, визначення справжності та платіжності банкнот (монет), перерахування, обліку, сортування, зберігання,
видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними
документами;
l сортує грошові білети й монети за номіналами, а також на придатні та непридатні для обігу, виявляє фальшиві, старі, пошкоджені
грошові білети й монети;
l формує, упаковує, оформляє грошові білети й монети згідно з
інструкцією щодо емісійно-касової роботи;
l обмінює пошкоджені грошові білети й монети;
l складає касову звітність;
l зберігає інформацію, що становить службову таємницю або носить
конфіденційний характер

2

Інкасатор-водій
автотранспортних засобів

4212

3

Касир (в банку)

4212
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№
Професійна
Код КП
Завдання та обов’язки
з/п
назва роботи
4 Контролер банку 4212 l здійснює проведення та облік визначених банківських операцій,
передбачених чинним законодавством, і відповідно до ліцензій Національного банку України, в тому числі відкриття й ведення рахунків
клієнтів та здійснення розрахунків за їх дорученням; касове обслуговування клієнтів; залучення депозитів фізичних осіб; визначені
операції з валютними цінностями;
l веде облік готівки, цінностей і цінних бланків;
l здійснює закриття операційного дня та складання щоденної звітності філії, перевіряє відповідність наявної готівки, цінностей і цінних
бланків, їх залишків у касі визначеним документам
5 Операціоніст
4212 l консультує клієнтів;
(банк)
l відкриває, веде та закриває рахунки та вклади;
l оформлює кредити;
l оформлює пластикові карти;
l приймає комунальні та інші платежі;
l оформлює перекази з відкриттям і без відкриття рахунку;
l здійснює роботу з готівкою

Додамо, що важливе місце у штаті будьякої банківської установи посідають також
працівники таких професій, як «Начальник
охорони» (код КП 1239), «Охоронник» (код
КП 5169), «Охоронець» (код КП 5169). Таким
чином, сучасний банк — це складний механізм,
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ефективність діяльності якого визначається,
у тому числі, продуманою кадровою політикою, в основу якої мають бути покладені такі
складові, як кваліфікація персоналу, контроль
за його роботою, чітке визначення завдань та
функцій працівників тощо. l
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вчимося на помилках

Таміла Радченко,

головний редактор журналу «Кадровик України»

Помилки

під час прийняття на роботу
* Ця рубрика
велася в журна
лі «Кадровик
України» в
2016 р.

Безумовно, кожний із нас може помилитися, і хотілося б робити це
якомога рідше, адже помилка може дорого коштувати. Та не помиляється лише той, хто нічого не робить... Тож розпочинаємо нову-стару
рубрику*, матеріали якої будуть присвячені аналізу помилок, яких припускаються в роботі кадровики. У цій статті розглянемо помилки під
час оформлення прийняття працівників на роботу

** Детальніше
про це читайте
в спецвипуску
№ 3/2018 жур
налу «Кадровик
України».

Передусім необхідно наголосити, що всі викладені нижче помилки можуть трактуватися як інші порушення законодавства про працю, за що передбачено накладення
фінансових санкцій згідно зі статтею 265 КЗпП у розмірі мінімальної заробітної плати
та притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі від
310 до 1700 грн відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X**.

Укладення контракту у випадках, не передбачених
законодавством
Згідно з частиною третьою статті 21 КЗпП контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність
сторін (у т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації
праці працівника, умови розірвання договору, в т. ч. дострокового, можуть
встановлюватися угодою сторін. Далі чітко зазначено, що сфера застосування
контракту визначається законами України. Це означає, що контрактна форма
трудового договору може застосовуватися лише в тих випадках, коли це прямо
передбачено законодавством.
Перелік законів та категорій працівників, з якими дозволено укладення
контрактної форми трудового договору, наведено в листі Міністерства праці та
соціальної політики України від 6 травня 2000 р. № 06/2-4/66. І хоча цей лист
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старий, перелік законодавчих актів, якими допускається укладення контрактної
форми, змінився частково й більшість позицій залишаються актуальними, проте
в ньому, зрозуміло, не враховані деякі нормативно-правові акти, ухвалені пізніше.
Тож найближчим часом редакція нашого журналу підготує більш актуальний
перелік. Зокрема, після ухвалення нового Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII укладення контрактної форми трудового договору
не передбачено з педагогічними працівниками, крім керівників закладу (зміни
набули чинності з 1 січня 2018 р.).
Порядок укладення контрактної форми трудового договору регулюється постановою КМУ «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового
договору» від 19 березня 1994 р. № 170, а типову форму контракту затверджено
наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 р. № 23, і саме її слід
брати за основу в разі застосування контрактної форми трудового договору.
Необхідно пам’ятати, що її можна розширювати, змінювати, але при цьому не
повинні порушуватися права та гарантії працівників.
Методичні рекомендації щодо застосування контрактної форми трудового
договору містяться в листі Міністерства юстиції України від 28 березня 2000 р.
№ 32-8/473. Саме ними необхідно користуватися, щоб не припускатися помилок
під час складання контракту*.

* Більш деталь
но про конт
рактну форму
трудового
договору див.
у журналі
«Кадровик
України»
№ 5/2017.

Увага!
Умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами та колективним договором, вважаються недійсними.

Зверніть увагу: після закінчення строку дії контракту працівника звільняють за пунктом 2 статті 36 КЗпП, оскільки контракт є різновидом строкового
трудового договору. Якщо в контракті передбачені додаткові підстави для
звільнення, розірвання трудових відносин відбувається за пунктом 8 статті 36 КЗпП.

Безпідставне укладення строкового трудового договору
Згідно зі статтею 23 КЗпП строковий трудовий договір укладається у випадках,
коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з
урахуванням:
l характеру наступної роботи: наприклад, прийняття на роботу сезонного
працівника;
l умов її виконання: наприклад, якщо працівник через суб’єктивні обставини
тимчасово не може виконувати свої посадові обов’язки, а за ним зберігається
місце роботи. Найбільш розповсюджений випадок такого прийняття на робо-
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* Більше про
строковий тру
довий договір
читайте в жур
налі «Кадровик
України»
№ 10/2016.

ту — працевлаштування на місце працівниці, яка перебуває у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами;
l інтересів працівника, зумовлених сімейними обставинами. Нормативні акти
не визначають цих випадків, тому в заяві працівник має вказати таку обставину
чи зазначити, які саме сімейні обставини змушують його укладати трудовий
договір на певний строк.
У решті випадків укладення строкового трудового договору вважатиметься
безпідставним, а звільнення працівника після закінчення його строку — незаконним, що призводить до таких наслідків, як накладення адміністративного
штрафу та фінансових санкцій як за інші порушення законодавства про працю.
Також якщо строковий трудовий договір укладено у випадках, не передбачених КЗпП, він вважається укладеним на невизначений строк. Тобто звільнити
працівника можна лише на загальних підставах, а не після закінчення строку
трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП).
Зверніть увагу: строкові трудові договори, що були переукладені один
чи кілька разів, за винятком випадків, вказаних у частині другій ст. 23 КЗпП,
вважаються укладеними на невизначений строк (ст. 391 КЗпП). У той же час
правомірним вважається продовження строкового трудового договору (наприклад, строковий трудовий договір, укладений на період перебування працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а потім продовжений на
період її перебування у відпустці для догляду за дитиною, не тягне за собою
вищевказаних наслідків, оскільки це випадки, передбачені частиною другою
ст. 23 КЗпП*).

Встановлення випробування з порушенням законодавства
про працю
Згідно зі статтею 26 КЗпП під час укладення трудового договору може бути
обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності
працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування має бути
застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.
У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.
Це означає, що працівник, який працює з випробувальним строком, повинен
отримувати заробітну плату не меншу, ніж посадовий оклад, передбачений
штатним розписом. Також цей період зараховується до стажу, що дає право на
щорічну відпустку, і, відповідно, під час звільнення, якщо працівник не пройшов
випробування, йому виплачується грошова компенсація за невикористану щорічну відпустку. Також працівник має право на оплату листка непрацездатності
та продовження випробувального строку на період, вказаний у листку непрацездатності, виданому у зв’язку з хворобою.
Слід пам’ятати, що не всім працівникам можна встановлювати випробування.
Зокрема, воно не встановлюється:
l працівникам, які не досягли 18 років;
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l молодим робітникам після закінчення професійних навчально-виховних
закладів;
l молодим спеціалістам після закінчення вищих навчальних закладів;
l особам, звільненим у запас з військової чи альтернативної (невійськової)
служби;
l особам з інвалідністю, направленим на роботу відповідно до рекомендації
медико-соціальної експертизи;
l особам, обраним на посаду;
l переможцям конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
l особам, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом
від основної роботи;
l вагітним жінкам;
l одиноким матерям, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;
l особам, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12
місяців;
l особам, прийнятим на тимчасові та сезонні роботи;
l внутрішньо переміщеним особам.
Також випробування не встановлюється під час прийняття на роботу в іншу
місцевість та в разі переведення на роботу на інше підприємство, в установу,
організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.
Крім того, не встановлюється випробування і в разі переведення працівника з
однієї посади на іншу.
Зверніть увагу: строк випробування не може перевищувати строку, передбаченого законодавством. Зокрема, він не має становити більше трьох місяців,
а для окремих категорій працівників, за погодженням із профспілкою, — шести
місяців. Для робітників такий строк не може перевищувати одного місяця.

* Детальніше
про випробу
вання читайте
в журналі
«Кадровик
України»
№ 8/2016.

Увага!
З 2016 р. діють зміни щодо продовження строку випробування. А саме: до
цього строку не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював,
незалежно від причини. Раніше до нього не зараховувалися лише дні, коли
працівник був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю чи
з інших поважних причин.

Відслідковуйте термін закінчення випробувального строку. Якщо після його
завершення трудові відносини з працівником тривають хоча б один день, звільнити його як такого, що не пройшов випробування, не можна.
Зверніть увагу: умова про встановлення випробування до трудової книжки не
вноситься, але запис про прийняття працівника на роботу вноситься обов’язково*.
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Заміна трудових відносини цивільно-правовими
* Більше про
особливості
ЦПД читайте в
журналі
«Кадровик
України»
№ 2/2016.

Трудовий договір укладається з урахуванням вимог трудового законодавства,
зокрема, на підставі статті 21 КЗпП, а цивільно-правовий договір (далі — ЦПД) —
на підставі норм Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Найбільш розповсюдженими серед ЦПД є договір підряду та договір про надання
послуг. Але часто на практиці з метою економії коштів (хоча з 2016 р. розміри
відрахувань стали майже однаковими) застосовують так звану «трудову угоду»,
яка укладається з працівником без фактичних трудових відносин, тобто без
видання наказу про прийняття на роботу, внесення запису до трудової книжки
тощо. У той же час така «угода» містить поняття «працівник», «робочий час»,
«оплата праці», «правила трудового розпорядку» тощо. Але згадана термінологія використовується лише в разі укладення трудових договорів відповідно до
вимог КЗпП. У цивільному законодавстві вживаються поняття «виконавець»,
«замовник», «винагорода», «обсяг робіт (послуг)» тощо.
Зверніть увагу: не слід плутати термінологію, оскільки це може трактуватися
перевіряючими як «приховані трудові відносини» (штраф дорівнює 30-кратному розміру мінімальної заробітної плати).

Увага!
Законодавство не забороняє юридичним особам укладати ЦПД з фізичними особами.
Але в разі якщо фізична особа тривалий час працює без укладення трудового договору,
це позбавляє її гарантій, передбачених трудовим законодавством, наприклад, на відпустку,
дотримання режиму робочого часу, виплату вихідної допомоги тощо*.

Укладення договору про повну матеріальну відповідальність
без законних підстав
Згідно зі статтею 1371 КЗпП письмовий договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладено з працівниками, які:
l досягли 18-річного віку;
l які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані із
зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням
у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік таких посад і робіт затверджено постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про затвердження
переліку посад і робіт, що заміщаються працівниками, з якими підприємством,
установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереженості цінностей, переданих їм для
зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі
виробництва, а також типового договору про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність» від 28 грудня 1977 р. № 447/24 (далі — Постанова № 447/24).
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Отже, укладення договору про повну матеріальну відповідальність можливе
лише з категоріями працівників, зазначених у переліку, затвердженому Постановою № 447/24. Однак на практиці трапляються випадки, коли керівники
підприємств укладають договори про повну матеріальну відповідальність з
працівниками, чиї посади або роботи не вказані в згаданому переліку.

Увага!
Перелік посад та робіт, затверджений Постановою № 447/24, не підлягає розширеному
тлумаченню, тож у такому разі договір про повну матеріальну відповідальність не матиме
юридичного значення і, відповідно, не буде підставою для притягнення працівника до
повної матеріальної відповідальності.

* Більше інфор
мації про
матеріальну
відповідаль
ність див. у
журналі
«Кадровик
України»
№ 6/2017.

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника
укладається відповідно до типового договору, затвердженого Постановою
№ 447/24, тому укладення його в довільній формі вважатиметься незаконним
та не буде підставою для притягнення працівника до повної матеріальної відповідальності.
Якщо договір про повну матеріальну відповідальність укладено безпідставно,
працівник нестиме лише обмежену матеріальну відповідальність, за винятком
випадків, передбачених статтею 134 КЗпП.
Укладаючи договори про повну матеріальну відповідальність слід пам’ятати
норми статті 130 КЗпП, якою передбачено, що на працівників не може бути
покладена відповідальність за шкоду, яка належить до категорії нормального
виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником,
що перебував у стані крайньої необхідності.
Також наголосимо, що з 2014 р. до цієї статті була внесена норма, що відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток
може бути покладена лише на працівників, які є посадовими особами*.
Зверніть увагу: якщо договір про повну матеріальну відповідальність було
укладено без законних підстав, з працівника неможливо стягнути шкоду, завдану
внаслідок невиконання договору про повну матеріальну відповідальність. Але
якщо з працівника стягнуть збитки, передбачені договором, це вважатиметься
«іншим порушенням законодавства про працю», тож працівник може з легкістю
оскаржити рішення роботодавця в суді. l

№ 8 (139) серпень 2018

55

1С для кадровика

Тетяна Федорова,
консультант

Кадровий облік в 1С:

робота з документами

Продовжуємо цикл публікацій, присвячених роботі в програмі 1С,
а точніше в конфігурації «1С:Зарплата та управління персоналом»
(ЗУП). У цій статті розглянемо оформлення прийняття працівників на
роботу в конфігураціях «1С:Управління виробничим підприємством»
(УВП) та «1С:Управління торговельним підприємством» (УТП)
Продовження. Початок у № 4–6, 8, 10, 12/2017 та № 2, 4, 6/2018

Прийняття на роботу в УВП
Оформлення прийняття на роботу в УВП пов
ністю збігається з такими діями в ЗУП. Нагадаємо, що в цій конфігурації, як і в ЗУП, передбачено
контроль за штатним розписом. Ця вкладка
розташована в регістрі відомостей «Облікова
політика з персоналу організацій», знайти який
можна в обробці «Огляд конфігурації»: розділ
«Кадри організацій» — меню «Підприємство» —
«Облікова політика з персоналу» або в інтерфейсі
«Кадри організацій»: меню «Підприємство» —
«Облікова політика з персоналу».
У конфігурації УВП є нюанс, пов’язаний із записами до регістру відомостей «Стан працівників
на випробувальному строці». Як ми пам’ятаємо,
в ЗУП записи до цього регістру формуються
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в разі, якщо в налаштуваннях параметрів обліку вказано, що набір персоналу ведеться «За
структурою юридичних осіб». В УВП така ж залежність, але потрібно пояснити, де міститься
це налаштування.
Спробуємо знайти цей пункт у налаштуваннях
програми та налаштуваннях параметрів обліку,
але в них ми його не побачимо. Проте знайти його
можна таким чином: у повному інтерфейсі меню
«Документи» — «Управління персоналом» —
«Кадрове планування» або з інтерфейсів «Набір
персоналу» та «Управління персоналом» через
меню «Кадрове планування» (пункт так і називається — «Кадрове планування») (рисунок 1).
Вибір цього пункту відкриває обробку, в якій,
окрім іншого, можна змінити варіант ведення
набору персоналу.
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Рисунок 1

На рисунку 1 бачимо, що програма встановила режим ведення набору персоналу «За
центрами відповідальності». Цей режим обирається за замовчуванням. Якщо ж потрібно його
змінити, слід в обробці кадрового планування
встановити режим «За структурою юридичних
осіб» та натиснути на кнопку «Режим кадрового
планування» й обрати необхідне.
Режим набору персоналу «За центрами відповідальності» відповідає за те, що вакансії
реєструватимуться відповідно до структури
підприємства в цілому, тобто використовуватимуться дані управлінського обліку. А режим «За структурою юридичних осіб» аналізує
структуру організацій і дані для документів та
звітів збираються в цьому режимі за даними
регламентованого кадрового обліку.
Під час розгляду документа про прийняття
на роботу в ЗУП ми детально не розглядали
такі реквізити, як:
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l випробувальний строк;
l умови прийняття на роботу;
l прийнятий на нове робоче місце;
l дата створення робочого місця;
l вид нового робочого місця.
Тож розглянемо їх далі.
Випробувальний строк вказується зазвичай
у місяцях і виводиться на друк у наказі про
прийняття на роботу.
Умови прийняття на роботу — це довільна
інформація, яка наразі вже не використовується.
Прийнятий на нове робоче місце — застосовується під час заповнення звіту з єдиного
соціального внеску та звіту з праці.
Дата створення робочого місця — використовується під час заповнення звіту з єдиного
соціального внеску.
Вид нового робочого місця — обирається
зі сталого переліку (рисунок 2).
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Рисунок 2

Декілька реквізитів містяться також на
закладці «Працівники», які за замовчуванням
є невидимими. Для того щоб можна було
зробити їх видимими, потрібно в полі табличної частини «Працівники» натиснути на
праву клавішу миші й у контекстному меню,

що з’явиться, обрати пункт «Налаштування
списку». Після цього з’явиться форма, на якій
можна додати (або виключити) необхідні реквізити (рисунок 3).
На рисунку 3 виділено пункти, які за замовчуванням є невидимими. Також бачимо,
Рисунок 3
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Рисунок 4

що видимість деяких реквізитів можна змінити
(якщо позначка міститься в квадратику), а інші
неможливо, що зумовлено обов’язковістю заповнення цих реквізитів. Тож ми додали два
нових реквізити й розглянемо їх далі.
Реквізит «По» означає строковість трудового
договору, тобто він містить дату для реквізиту
«Нагадати». Реквізит «Нагадати», як можна здогадатися з його назви, використовується для
нагадувань користувачам системи виконати ту
чи іншу дію. З’ясуємо порядок роботи з цими
двома реквізитами.
Вкажемо, наприклад, випробувальний строк
1 місяць і в полі «По» зазначимо дату, на один
місяць більше від дати прийняття. Також поставимо позначку в полі «Нагадати». Проведемо
документ і переглянемо дані в регістрі «Заплановані події по персоналу» (рисунок 4).
На рисунку 4 бачимо, що введення документа «Результат випробувального строку» система
запланувала на 5 травня 2018 р.*
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Проведемо інший експеримент: у документі
в полі випробувального строку поставимо нуль,
а інші поля не змінюватимемо. Переглянемо
записи по регістрах, що утворив документ в
цьому випадку (рисунок 6).
На рисунку 6 бачимо, що змінився вид планової події, де вказано «Звільнення». Тобто
система розуміє, що якщо випробувальний
строк більше нуля, то після його закінчення
користувачу потрібно буде оформити документ
про результат випробування. Якщо ж випробувальний строк дорівнює нулю, мається на
увазі припинення трудового договору.
Отже, вище ми розповіли про механізм нагадувань для користувача, за якого в документі
ставиться позначка в полі «Нагадувати» та в
* Користувач вказує, що випробувальний строк становить
один місяць, але система автоматично не заповнює дати, що
виділена на рисунку 5. Тож користувач сам вирішує, яку дату
вносити для нагадування.
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Рисунок 5

Рисунок 6

ході якого ми змінювали випробувальний строк
(місяць або «нуль») без зміни інших реквізитів. Додамо, що якщо в документі не ставити
позначку в полі «Нагадати», записи до цього
регістру не будуть формуватися.
Отже, якщо ми ставимо позначку в полі
«Нагадати», формуються певні завдання. Зав
дання — це окремий об’єкт у системі, який дає
змогу користувачам виконувати свою роботу
в системі ефективніше. Для використання
завдань потрібно здійснити кілька кроків. Поперше, слід у налаштуваннях користувача під

60

час запуску програми вказати про відкриття
його поточних завдань (рисунок 7).
По-друге, необхідно налаштувати, які саме
події записуватимуться в завдання. Виконується
це в налаштуваннях програми: з повного інтерфейсу через меню «Сервіс» — «Налаштування
обліку» — «Налаштування програми» — зак
ладка «Робота із завданнями» (рисунок 8).
Тут можна зазначити, які саме події фіксуватимуться у вигляді завдань для нагадування.
Також є змога вказати розподіл завдань між
виконавцями залежно від їх ролей у системі,
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Рисунок 7

Рисунок 8
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Рисунок 9

а також розподіляти завдання за організаціями.
Перелік завдань відображається в окремому
вікні (рисунок 9).
Рисунок 10

Для того щоб відмітити завдання як виконане, потрібно натиснути на піктограму, зображену на рисунку 10.
У вікні, що відкриється (а це буде саме
завдання), слід скасувати її виконання та натиснути на кнопку «ОК», для того щоб записати й
закрити завдання (рисунок 11).
Якщо ж у вікні переліку завдань зробити подвійний клік мишею на конкретному завданні,
то залежно від його виду буде створено відРисунок 11
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Рисунок 12

повідний документ і відкриється його форма.
На рисунку 12 наведено приклад формування
документа на підставі завдання з оцінки результату випробувального строку працівника.
Однак дія формування документа не пов’язана
із закриттям завдання, тому після введення документа потрібно ще його закрити. На рисунку 12
бачимо новий для нас документ — «Результат
випробувального строку». Він досить простий і
фіксує рішення після закінчення випробувального
строку. Цей документ можна знайти з інтер-

фейсу «Кадри організації»: меню «Кадровий облік» — «Результат випробувального строку» або
з повного інтерфейсу: меню «Операції» — «Документи» — «Результат випробувального строку».
У ньому вказуємо реквізит «Кандидат» — тобто
це особа, якій було встановлено випробувальний
строк. Також слід обов’язково зазначити результат (в полі «Рішення»), який обирається зі сталого
переліку (рисунок 13).
Вказуємо дату змін (це потрібно для правильних записів до регістрів під час проведення
Рисунок 13
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Рисунок 14

документа). Розглянемо, які записи робить
документ під час проведення в разі різних видів результату випробувального строку. Якщо
рішення «Позитивне» — документ здійснює
записи лише за одним регістром (рисунок 14).
Якщо обрано рішення «Негативне», документ виконає записи, зображені на рисунку 15.
Тобто під час проведення виконується запис
про заплановані події, але при цьому завдання

не створюється, адже в налаштуваннях прог
рами стосовно завдань в переліку відсутня
подія «Звільнення».
Рішення «Подовжено» (в документі вказано
дату зміни 15 травня 2018 р.) під час проведення формує такі записи до регістрів, які
зображено на рисунку 16. На підставі цього
документа можна ввести документ «Звільнення»
(управлінський, не регламентований).
Рисунок 15
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Рисунок 16

Вище вже згадувалися записи до регістру
«Заплановані події по персоналу». Тож коротко розглянемо механізми роботи, які з ним
пов’язані.
Програма містить обробку «Заплановані
події по персоналу» (в інтерфейсі користувача
вона може називатися «Заплановані кадрові
перестановки»). Знайти цю обробку можна так:
з інтерфейсу «Кадри організацій» (рисунок 17)
або з повного інтерфейсу: меню «Документи» — «Облік кадрів організацій» — «Показ
запланованих подій по персоналу». Обробка,
що відкривається, виглядає так, як зображено
на рисунку 18.
На рисунку 18 бачимо, що в цій обробці
вказується період, за який потрібно заповнити
заплановані події. За бажанням можна зазначити організацію, щоб обмежити заповнюваний
перелік. Потім натискаємо на кнопку «Запов
нити», і програма заповнює табличну частину
запланованими подіями (рисунок 19).
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У випадку, який розглядається, таблична
частина заповнена саме так, оскільки з усіх
наведених раніше варіантів заповнення документа «Результат випробувального строку» ми
обрали варіант рішення «Негативне».
Далі потрібно поставити позначку в крайній
лівій колонці табличної частини, щоб система
змогла створити документи. Для створення
документів (після позначення необхідних подій)
слід натиснути на кнопку «Створити». У нашому
випадку створюється документ «Звільнення з
організацій» (регламентований), в якому вже
частково заповнено реквізити з даних обробки
(рисунок 20)*.

* Дата 15 травня 2018 р. стосується реквізиту «Дата звільнення». Стаття КЗпП вказується трохи нижче. Такими є особ
ливості роботи з інтерфейсом, і це зроблено для того, щоб
якомога компактніше розміщувати різні реквізити у формах.
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Рисунок 17

Рисунок 18
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Рисунок 19

Рисунок 20
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Рисунок 21

Рисунок 22
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Прийняття на роботу в УТП
У попередніх статтях вже згадувалося, що
облік в УТП значно відрізняється від обліку в
конфігураціях ЗУП та УВП. По-перше, в ньому
відсутні парні документи: окремо для управлінського обліку, а окремо — для регламентованого. В УТП все залежить від налаштувань,
що містяться в регістрі відомостей «Облікова
політика організацій по персоналу» (рисунок
21). Нагадаю, що його можна знайти з повного
інтерфейсу: меню «Сервіс» — «Налаштування
обліку» — «Облікова політика по персоналу»
або з інтерфейсу «Розрахунок зарплати організацій»: «Підприємство» — «Облікова політика
по персоналу».
Від згаданих налаштувань відображення в
управлінському та регламентованому обліку
залежатимуть усі види документів, що стосуються кадрів та заробітної плати.
Документ прийняття на роботу в цілому
дуже схожий на розглянуті в конфігураціях ЗУП
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та УВП (рисунок 22). Він має дещо складнішу
структуру, адже в нашому прикладі всі документи відображаються як в управлінському,
так і в регламентованому обліку.
На рисунку 22 виділено, що в УТП неможливо відокремлювати документи управлінського та регламентованого обліку. Ці
позначки неможливо змінити в документах,
адже вони залежать від облікової політики по
персоналу. На цьому рисунку також бачимо,
що в одному документі заповнюються як
дані стосовно регламентованого, так і щодо
управлінського обліку. В іншому суттєві відмінності відсутні.
Також конфігурація УТП не містить даних
про випробувальний строк (як і документа
«Результат випробувального строку»). В УТП
відсутній і механізм роботи із завданнями
стосовно кадрового обліку.
Продовження в наступних номерах
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Зразок
Положення про забезпечення захисту конфіденційної інформації
1. Загальні положення
Це Положення розроблено на підставі статті 36 Господарського кодексу України від 16 січня
2003 р. № 436-I та визначає основи захисту виробничої, господарської, підприємницької та іншої
діяльності __________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

(далі — Товариство), а також порядок зберігання та розповсюдження відомостей, що становлять
конфіденційну інформацію Товариства.
Під конфіденційною інформацією в цьому Положенні розуміються відомості, які перебувають у
володінні, користуванні, розпорядженні Товариства та поширюються відповідно до передбачених
цим Положенням умов.
2. Інформація, що є конфіденційною
2.1. До відомостей, що становлять конфіденційну інформацію Товариства, належать:
2.1.1. Відомості про послуги, які надає Товариство:
— собівартість послуг;
— розмір націнки на вартість послуг;
— обсяги надання послуг;
— ______________________________________________________________________________ ;
— _____________________________________________________________________________.
2.1.2. Відомості про управління Товариством:
— відомості про способи та засоби управління Товариством;
— відомості про внутрішню структуру Товариства;
— ____________________________________________________________________________ ;
— ____________________________________________________________________________.
2.1.3. Відомості про фінанси Товариства:
— відомості про систему оплати праці;
— відомості, що розкривають показники фінансового плану;
— відомості про майнове становище Товариства;
— відомості про баланс Товариства;
— відомості про фінансові операції Товариства;
— відомості про стан банківських рахунків Товариства;
— ____________________________________________________________________________ ;
— _____________________________________________________________________________.
2.1.4. Відомості про плани Товариства:
— відомості про плани розширення та налагодження комерційних та ділових зв’язків Товариства.
2.1.5. Інші відомості:
— відомості про спеціальність, рівень кваліфікації та місце проживання працівників Товариства;
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— відомості про зміст та характер договорів та контрактів, однією із сторін у яких виступає
Товариство;
— _____________________________________________________________________.
2.2. Власником інформації, що є конфіденційною та що отримана в ході трудових відносин працівником Товариства, є Товариство.
3. Встановлення режиму конфіденційної інформації
3.1. Режим конфіденційності інформації вважається встановленим після прийняття Товариством
таких заходів щодо охорони конфіденційності інформації:
3.1.1. Затвердження цього Положення.
3.1.2. Обмеження доступу до інформації, що становить конфіденційну інформацію, шляхом
встановлення порядку обігу цієї інформації й контролю за дотриманням такого порядку.
3.1.3. Регулювання відносин щодо використання інформації, що становить конфіденційну інформацію, на підставі цього Положення, а також:
— з працівниками — на підставі трудових договорів та письмового зобов’язання, взятого на
себе працівником;
— з контрагентами — на підставі цивільно-правових договорів.
4. Права Товариства щодо інформації, яка є конфіденційною
4.1. З моменту встановлення режиму конфіденційності інформації Товариство отримує такі права
щодо конфіденційної інформації, власником якої воно є:
4.1.1. Встановлювати, змінювати й скасовувати в письмовій формі режим конфіденційності
інформації відповідно до чинного законодавства та цивільно-правового договору.
4.1.2. Використовувати інформацію, що становить конфіденційну інформацію, для власних потреб
у порядку, що не суперечить законодавству.
4.1.3. Дозволяти або забороняти доступ до інформації, що є конфіденційною, визначати порядок
і умови доступу до цієї інформації.
4.1.4. Вводити в цивільний обіг інформацію, що є конфіденційною, на підставі договорів, що
передбачають включення в них умов про охорону конфіденційності цієї інформації.
4.1.5. Вимагати від юридичних і фізичних осіб, що одержали доступ до інформації, що є
конфіденційною, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, яким надана інформація, що є конфіденційною, дотримання обов’язків з охорони
її конфіденційності.
4.1.6. Вимагати від осіб, які одержали доступ до інформації, що є конфіденційною, у результаті
дій, здійснених випадково або помилково, охорони конфіденційності цієї інформації.
4.1.7. Захищати у встановленому чинним законодавством, цим Положенням, трудовими та цивільно-правовими договорами порядку свої права в разі розголошення, незаконного одержання або
незаконного використання третіми особами інформації, що є конфіденційною інформацією, у тому
числі вимагати відшкодування збитків, заподіяних у зв’язку з порушенням його прав.
4.1.8. Вживати інших заходів, що не заборонені чинним законодавством.
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5. Охорона конфіденційності інформації в рамках трудових відносин
5.1. Товариство в особі керівника Товариства, що виступає стороною трудового договору —
роботодавцем, з метою охорони конфіденційності інформації, яка є конфіденційною, зобов’язане:
5.1.1. Ознайомити з цим Положенням під підпис працівника, доступ якого до інформації, що є
конфіденційною, необхідний для виконання ним своїх трудових обов’язків.
5.1.2. Ознайомити під підпис працівника із установленим Товариством режимом конфіденційності
інформації та із заходами відповідальності за його порушення.
5.1.3. Створити працівникові необхідні умови для дотримання ним встановленого Товариством
режиму конфіденційності інформації.
5.2. З метою охорони конфіденційності інформації працівник, який відповідно до особливостей
виконуваних трудових функцій має доступ до неї, зобов’язаний:
5.2.1. Взяти на себе письмове зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації.
5.2.2. Виконувати встановлений Товариством режим конфіденційності інформації.
5.2.3. Не розголошувати інформації, що є конфіденційною, власником якої є Товариство та його
контрагенти, і без їх згоди не використовувати цю інформацію в особистих цілях.
5.2.4. Не розголошувати інформації, що є конфіденційною, власником якої є Товариство та його
контрагенти, після припинення трудового договору (контракту).
5.2.5. Передати Товариству в разі припинення або розірвання трудового договору наявні в користуванні працівника матеріальні носії інформації, що містять інформацію, яка є конфіденційною.
5.3. Трудовим договором (контрактом) з керівником Товариства має передбачатися його
зобов’язання щодо забезпечення охорони конфіденційності інформації, власником якої є Товариство
та його контрагенти, і відповідальність за незабезпечення охорони її конфіденційності.
6. Порядок зберігання, використання, надання та обліку конфіденційної інформації
6.1. Паперові та електронні носії, що містять конфіденційну інформацію Товариства, повинні
зберігатися в неробочий час тільки в сейфах або скриньках, що зачиняються.
6.2. Під час роботи з електронними або паперовими носіями без попередньої згоди з керівництвом
Товариства не допускається:
6.2.1. Знімати копії з паперових або електронних носіїв, що містять конфіденційну інформацію
Товариства, виносити оригінали або копії цих носіїв за межі офісу, передавати їх співробітникам
Товариства та іншим особам, які не мають доступу до конфіденційної інформації.
6.2.2. Робити виписки з документів, що містять конфіденційну інформацію Товариства, передавати
їх співробітникам Товариства та іншим особам, які не мають доступу до конфіденційної інформації.
6.2.3. Ознайомлювати співробітників Товариства та інших осіб, які не мають доступу до конфіденційної інформації, з відомостями, що містять конфіденційну інформацію Товариства.
6.3. Паперові та електронні носії, що містять конфіденційну інформацію Товариства, можуть
передаватися співробітникам Товариства та іншим особам, які не мають доступу до комерційної
таємниці, тільки за попередньою згодою з керівництвом Товариства під підпис.
6.4. Відомості, що становлять конфіденційну інформацію Товариства, можуть бути надані контрагентам у разі укладання угод за їх вимогою з попереднього погодження з керівництвом Товариства.
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6.5. Відомості, що становлять конфіденційну інформацію Товариства, можуть надаватися виключно
керівником Товариства або особами, які його заміняють, лише на письмову вимогу представників
органів державної виконавчої влади, контролюючих та правоохоронних органів.
6.6. Облік паперових та електронних носіїв, що містять конфіденційну інформацію Товариства,
веде уповноважена керівником Товариства особа відповідно до правил діловодства.
7. Порядок проведення переговорів, ділового листування
7.1. Під час проведення переговорів працівникам Товариства забороняється передавати контрагенту відомості, що є конфіденційною інформацією Товариства.
7.2. Під час проведення телефонних переговорів працівник Товариства зобов’язаний ідентифікувати телефонного співрозмовника.
7.3. Під час організації ділового листування, підготовки проектів договорів, контрактів працівник
або уповноважений представник Товариства зобов’язаний застосувати заходи щодо недопущення
розголошення відомостей, що містять конфіденційну інформацію Товариства.
8. Відповідальність за порушення вимог про охорону конфіденційної інформації
8.1. Відповідальність за забезпечення ефективного захисту конфіденційної інформації Товариства
покладається на керівника Товариства. Останній повинен організовувати в підпорядкованих йому
підрозділах виконання встановленого порядку захисту інформації. Працівники Товариства беруть на
себе відповідні зобов’язання щодо зберігання в таємниці відомостей, до яких встановлюється обмежений доступ і які їм стають відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. Такі працівники
відповідають за дотримання встановленого порядку роботи зі згаданими відомостями.
8.2. За порушення порядку захисту відомостей, що становлять конфіденційну інформацію
Товариства, встановлюється дисциплінарна відповідальність. Якщо посягання на конфіденційну
інформацію підприємства має ознаки злочину, Товариство може ініціювати порушення кримінальної
справи щодо дій винних у цьому осіб.
Якщо дії працівників Товариства або інших осіб щодо посягань на його комерційну таємницю
мають характер недобросовісної конкуренції, такі особи можуть бути притягнуті до адміністративної
відповідальності.
8.3. У разі якщо діями, пов’язаними з посяганням на комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства, останньому завдано матеріальні збитки або шкоду його іміджу та/або діловій
репутації, Товариство може ініціювати подання позову до суду з метою відшкодування завданої йому
шкоди.
8.4. У всіх випадках порушення встановленого порядку захисту конфіденційної інформації Товариства, посягань на їх об’єкти та носії рішення щодо притягнення до відповідальності винних осіб
приймається на підставі матеріалів службового розслідування таких фактів керівником Товариства.

№ 8 (139) серпень 2018

73

Професійна класифікація

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Створення відділу
персоналу:

підстави, порядок,
організаційні документи

Майже кожне підприємство має у своєму складі відділ персоналу.
На невеликих підприємствах функції щодо роботи з персоналом та
кадрового діловодства може виконувати один працівник, інколи навіть
прийнятий на роботу з неповним робочим часом. Але в разі розширення
діяльності підприємства постає питання про доцільність створення на ньому
окремого структурного підрозділу, який би спеціалізувався на організації
та здійсненні кадрової роботи, а також, за необхідності, на інших суміжних
видах роботи з управління персоналом. Тож про порядок створення
такого відділу, а також про оформлення відповідних організаційних
документів — у статті

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (далі — ГКУ);
 Міжгалузеві нормативи чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, затверджені наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 18 грудня 2003 р. № 341 (далі — Нормативи чисельності № 341);
 Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схвалений протоколом засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 22 листопада 2015 р. № 7
(далі — Збірник № 7);
 Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП);
 нормативно-правові акти (далі — НПА).
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Правові основи
Передусім зауважимо, що згідно з частиною
першою статті 64 ГКУ підприємство може
складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць,
бригад, бюро, лабораторій тощо), а також
функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро,
служб тощо). А відповідно до частини третьої
статті 64 ГКУ підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює
чисельність працівників і штатний розпис.
Таким чином, кожне підприємство для виконання функцій з організації та здійснення кадрової роботи може, за необхідності, створити
будь-який структурний підрозділ з кадрової
роботи: наприклад, управління, відділ, бюро,
сектор тощо. При цьому рішення щодо створення на підприємстві такого підрозділу власник
підприємства або уповноважений ним орган
(керівник підприємства в межах наданих йому
повноважень) приймає самостійно.

Вибір виду структурного
підрозділу
Зауважимо, що залежність виду функціонального структурного підрозділу (сектор, управління, відділ, служба тощо) від чисельності
його працівників або конкретних напрямків
роботи чи спеціалізації підприємства на цей
час законодавчо не унормована, хоча для органів державної влади або окремих бюджетних
установ така залежність може бути передбачена відповідними НПА, наприклад, постановою
КМУ «Про упорядкування структури апарату
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних
адміністрацій» від 12 березня 2005 р. № 179.
Згідно з пунктом 31 згаданої Постанови:
l у складі департаменту може бути не менш
як два управління;
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l у складі управління може бути не менш
як два самостійних відділи;
l у відділі штатна чисельність працівників
може бути не менш ніж п’ять одиниць в обласній державній адміністрації та не менш ніж три
одиниці у районній державній адміністрації;
l у секторі штатна чисельність працівників
може бути не менш ніж дві одиниці.
Також слід зазначити, що традиційно на багатьох не дуже великих підприємствах існують
відділи кадрів, які виконують функції, пов’язані
як з кадровим діловодством, так і з деякими
іншими напрямками роботи у сфері управління
персоналом. При цьому завдання щодо нарахування та обліку заробітної плати й інших видів
матеріальної винагороди можуть покладатися
на окремих працівників бухгалтерії.
На більших підприємствах часто створюють
окремі відділи організації праці та заробітної
плати, фахівці яких здійснюють облік відпрацьованого часу працівників та виконують інші
суміжні функції. Також на таких підприємствах
замість відділу кадрів або додатково до нього
можуть бути створені окремі структурні підрозділи з управління персоналом «загального
характеру» або з окремих напрямків діяльності
в цій сфері: наприклад, з набору, навчання,
розвитку персоналу, оцінювання його роботи
тощо. Часто згадані невеликі структурні підрозділи можуть бути в складі більшого підрозділу: управління, служби, департаменту з
роботи з персоналом, які переважно підпорядковуються одному з вищих керівників підприємства — директору або заступнику директора (генерального директора) з відповідних
питань.
Назви структурних підрозділів деяких підприємств, керівники яких є прихильниками
сучасних теорій і концепцій у сфері управління
персоналом, можуть містити й такі терміни та
поняття, які донедавна не використовувалися на
вітчизняних підприємствах, але які набувають
все більшої популярності сьогодні: «управління
людськими ресурсами», «HR-департамент»,
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«менеджмент знань», «управління талантами»
тощо.
У той же час у разі доцільності на підприємстві можуть і не створюватися спеціалізовані
структурні підрозділи з кадрової роботи, а певні
обов’язки зі здійснення таких функцій можуть
покладатися на фахівців, які працюють у складі
інших структурних підрозділів. Наприклад, це
може бути інспектор з кадрів, менеджер або
організатор з персоналу, посади яких можуть
міститися і у штаті загального (адміністративно-господарського тощо) відділу (управління
тощо) або бути передбачені за межами окремих
структурних підрозділів (найчастіше це стосується «менеджерських» посад).
Крім того, інколи на невеликих підприємствах або у фізичних осіб — підприємців
додаткові обов’язки з кадрової роботи можуть
покладатися на бухгалтерів, секретарів тощо в
межах їх компетенції.

Чисельність працівників
Зрозуміло, що створювати окремий структурний підрозділ з кадрової роботи доцільно
лише тоді, якщо чисельність працівників із
зазначеного напрямку діяльності становитиме
не менше двох. У той же час конкретну штатну
чисельність працівників служби діловодства
керівник підприємства в межах наданих йому
повноважень встановлює самостійно, як це й
передбачено частиною третьою статті 64 ГКУ.
Тобто, наприклад, на різних підприємствах з
однаковою загальною чисельністю працівників
чисельність фахівців їх структурних підрозділів
з кадрової роботи може бути різною залежно
від специфіки діяльності підприємства, а також
думки з цього приводу його керівника.
Також під час розрахунку оптимальної чисельності працівників відділу персоналу керівництво підприємства може враховувати й
відповідні міжгалузеві нормативи чисельності
працівників різних професійних категорій, роз-
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роблені та затверджені Міністерством соціальної політики України або іншими відомствами.
При цьому такі нормативи для підприємств
приватної форми власності носять, як правило,
рекомендаційний характер, у той час як для
бюджетних установ їх дотримання може бути
обов’язковим. Зокрема, під час розрахунку
чисельності працівників структурного підрозділу з кадрової роботи варто керуватися
Нормативами чисельності № 341.
Зазначені нормативи розроблено за даними
трудомісткості типового складу робіт, виконуваних працівниками, зайнятими добором,
розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів. При цьому
наведені в Нормативах чисельності № 341
норми часу враховують підготовчо-заключний
час, час на обслуговування робочого місця, час
на відпочинок та особисті потреби, включаючи
фізичні паузи, в обсязі 10 % від оперативного
часу. Також норми часу встановлено на виконання робіт одним працівником у людиногодинах на одиницю виміру обсягу робіт (один
звіт, одна заявка, одна відомість, одна вакансія
тощо) та оформлено у вигляді нормативних
карт.
Зауважимо, що в багатьох міжгалузевих
нормативах, у т. ч. Нормативах чисельності
№ 341, передбачена також можливість розрахунку необхідної чисельності працівників
(Н) окремих професійних категорій залежно
від загальної чисельності працівників підприємства та кількості структурних підрозділів на
ньому за спеціальною формулою:
Н = С × Рзx × N y,
де Рз — загальна чисельність працюючих на
підприємстві, осіб;
N — кількість структурних підрозділів на
підприємстві, одиниць;
С — постійний коефіцієнт степеневого рівняння регресії (нормативної формули);
x, y — коефіцієнти регресії, що характеризують ступінь впливу відповідних факторів на
чисельність працівників.
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При цьому числове значення відповідних
коефіцієнтів для різних професійних категорій
буде також різним. Крім того, зазначені числові
значення можуть відрізнятися для працівників
однієї професійної категорії, але на підприємствах із різною загальною чисельністю персоналу та кількістю структурних підрозділів у них.
Наприклад, для підприємства із загальною
чисельністю 300 працівників та 12 структурними підрозділами відповідні числові дані
для підстановки в зазначену формулу згідно
з Картою 16 Листа 1 розділу 2 Нормативів
чисельності № 341 будуть такими: С = 0,047,
x, y = 0,58 і 0,09, Р = 300, N = 12.
Якщо вказані дані використати у відповідній
формулі, визначимо, що оптимальна чисельність
працівників відділу персоналу для відповідного
підприємства становитиме два працівники (у разі
округлення результату розрахунку):
Н = 0,047 × 3000,58 × 12 0,09= 1,6 особи.

Організаційні документи:
структура і штатна чисельність
Якщо підприємство поступово збільшує обсяг
своєї діяльності й ефективне виконання функцій з
кадрової роботи вже не може забезпечити лише
один або кілька фахівців, які працюють у різних не
спеціалізованих на кадровій роботі структурних
підрозділах, власник (керівництво) підприємства
може прийняти рішення про утворення структурного підрозділу з кадрової роботи (управління
персоналом). При цьому в разі прийняття такого
рішення власник або керівник підприємства в
межах установчих документів та чинного законодавства керується власними підходами,
ідеями, концепціями, теоріями тощо щодо найефективнішої організації роботи підприємства.
Реалізація цього рішення здійснюється в т. ч.
шляхом розробки та затвердження відповідних
організаційних документів підприємства або
внесення змін до вже затверджених документів,
основним з яких є штатних розпис.
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Cтворювати окремий
структурний підрозділ з кадрової
роботи доцільно лише тоді, якщо
чисельність працівників із
зазначеного напрямку діяльності
становитиме не менше двох

Перед тим як внести зміни до штатного
розпису, слід визначити, у вигляді якого саме
структурного підрозділу буде створено на підприємстві відділ персоналу та які саме посади
й у якій кількості в ньому мають бути. Тому
розробці штатного розпису часто передує розробка інших документів або внесення змін до
вже існуючих, наприклад, структури і штатної
чисельності (додаток 1).
Згідно із Збірником № 7 структура і штатна
чисельність — це організаційний документ, у
якому визначається перелік структурних підрозділів юридичної особи, посад та відомості
про кількість штатних одиниць. При цьому в
разі визначення найменувань посад у зазначеному та інших організаційних документах
підприємства слід обов’язково дотримуватися
вимог КП, а під час встановлення штатної чисельності можна скористатися, як зазначалося
вище, Нормативами чисельності № 341.

Підбір назв посад
Зауважимо, що на цей час у КП передбачена
широка номенклатура різних професійних
назв робіт для працівників у сфері кадрової
роботи та/або управління персоналом, що дає
можливість підібрати назву посади (професії)
для працівників навіть вузьких спеціалізацій у
зазначеній сфері (таблиця).
При цьому слід зазначити, що хоча в багатьох оголошеннях щодо вакансій, семінарів
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Додаток 1
Приклад структури і штатної чисельності
					
ЗАТВЕРЖДУЮ
					Директор ТОВ «Машинобудівник»
					
Дзюбенко В. Г. Дзюбенко
					
02.10.2017
Структура і штатна чисельність на 2018 р.
Товариства з обмеженою відповідальністю «Машинобудівник»
(витяг)
№
з/п

Структурні підрозділи та посади

Кількість
штатних одиниць

Адміністрація
1

Директор

1

2

Заступник директора з технічних питань

1

3

Заступник директора із загальних питань

1

Бухгалтерія
4

Головний бухгалтер

5

Бухгалтер

6

Касир

1
0,5
1
Відділ кадрів

7

Начальник відділу кадрів

1

8

Інспектор з кадрів

1

…
300

Усього
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Заступник директора із загальних питань

Різун

С. С. Різун

Головний бухгалтер

Варга

Р. П. Варга
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з управління персоналом, а також у деяких
профільних виданнях та науково-методичній
літературі можна часто зустріти такі сучасні
та/або модні назви посад, як HR-директор
(менеджер), менеджер з людських ресурсів,
менеджер знань (талантів, людського капіталу)
тощо, застосовувати їх у відповідних організаційних документах та кадровій документації
неможливо, адже на цей час вони в КП не
передбачені.

Крім того, згідно з приміткою 1 додатку В
до КП можна утворювати і похідні назви посад
із використанням різних похідних слів (заступник, змінний, старший, помічник тощо) з тими
ж кодами КП: наприклад, начальник відділу
кадрів (код КП 1232)  заступник начальника
відділу кадрів (код КП 1232).
Також приміткою 2 додатку В до КП передбачено, що назви посад можна розширювати
термінами та словами, які уточнюють місце

Деякі назви посад у сфері кадрової роботи, управління персоналом
та деяких суміжних сферах діяльності
Окремі
спеціалізації у
сфері управління
персоналом
Загальне
управління
персоналом
(працівники
широкого
профілю)

Професійні назви робіт, наведені в КП
Директор з кадрових питань та побуту

1232

Директор з управління персоналом

1232

Начальник відділу кадрів

1232

Начальник служби

1232

Менеджер (управитель) з персоналу

1477.1

Адміністративний помічник

3423

Організатор з персоналу

3423

Кадрова
робота, кадрове
діловодство

Спеціаліст з питань персоналу державної служби

Підготовка,
навчання
та розвиток
персоналу

2419.3

Інспектор з кадрів

3423

Інспектор з кадрів закордонного плавання

3423

Начальник відділу підготовки кадрів

1232

Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної
електростанції

2111.2

Інструктор з праці

2359.2

Інженер з підготовки кадрів

2412.2

Інженер з профадаптації

2412.2

Інструктор передових методів праці

2412.2

Професіонал з розвитку персоналу

2412.2

Інструктор виробничого навчання робітників масових професій
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Код КП

3340
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Окремі
спеціалізації у
сфері управління
персоналом
Професійні
консультації,
орієнтація

Головний профконсультант

Умови та охорона
праці

Організація,
нормування та
оплата праці

Соціальні питання
та соціальнотрудові відносини

80

Професійні назви робіт, наведені в КП

Код КП
1232

Директор центру професійної орієнтації молоді

1210.1

Профконсультант

2412.2

Головний державний експерт з умов праці України

1229.1

Головний державний експерт з умов праці

1229.3

Головний страховий експерт з охорони праці

1229.7

Завідувач кабінету з техніки безпеки

1232

Начальник відділу охорони праці

1232

Інженер з охорони праці

2149.2

Лікар з гігієни праці

2225.2

Експерт з умов праці

2412.2

Страховий експерт з охорони праці

2412.2

Інспектор з охорони праці

3152

Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху

1232

Начальник відділу організації праці та заробітної плати

1232

Начальник лабораторії наукової організації праці та управління
виробництвом

1232

Начальник нормативно-дослідної лабораторії (станції) з питань
праці

1232

Економіст з праці

2412.2

Інженер з нормування праці

2412.2

Інженер з організації праці

2412.2

Інженер з організації та нормування праці

2412.2

Нормувальник гірничий

2412.2

Нормувальник гірничий кар’єру, рудника, шахти

2412.2

Нормувальник гірничий на підземних роботах

2412.2

Технік з нормування праці

3119

Технік з праці

3119

Начальник відділу соціального розвитку

1232

Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці

1232

Менеджер (управитель) у соціальній сфері

1483
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Окремі
спеціалізації у
сфері управління
персоналом

Професійні назви робіт, наведені в КП
Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної
відповідальності

Підбір,
оцінювання
та наймання
персоналу

Інші

1496

Експерт з регулювання соціально-трудових відносин

2412.2

Соціолог

2442.2

Соціальний аудитор

2446.2

Асистент соціолога

3439

Оцінювач професійної кваліфікації

2412.2

Фахівець з аналізу ринку праці

2412.2

Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)

2412.2

Фахівець з найму робочої сили

3423

Фахівець з інтерв’ювання

3439

Головний психолог

1232

Керівник групи обліку

1232

Молодший науковий співробітник (праця та зайнятість)

2412.1

Науковий співробітник (праця та зайнятість)

2412.1

Науковий співробітник-консультант (праця та зайнятість)

2412.1

Професіолог

2412.1

Аналітик у сфері професійної зайнятості

2412.2

Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)

2442.2

Інспектор праці (правовий)

2429

Психолог

2445.2

Табельник

4190

роботи, виконувані роботи, сферу діяльності
за умови дотримання лаконічності викладення,
якщо інше не передбачено у КП чи відповідних
нормативно-правових актах. У зв’язку з цим у
певних випадках для визначення назв посад
у відповідних підрозділах можна використовувати деякі інші професійні назви робіт з
КП, що безпосередньо не пов’язані зі сферою
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Код КП

кадрової роботи та/або управління персоналом, але які у зв’язку з різними обставинами
або особливостями організаційно-штатної
структури конкретного підприємства можуть
використовуватися для утворення відповідних
назв посад. Наприклад, для керівників певних
структурних підрозділів можна утворити такі
назви посад:
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l начальник управління (розширена — начальник управління розвитку персоналу) з
кодом КП 1231;
l керівник (директор, начальник та ін.)
департаменту (розширена — директор департаменту з управління людськими ресурсами)
з кодом КП 1231;
l начальник сектору (розширена — начальник сектору з оцінювання персоналу) з
кодом КП 1229.7.
У складі структурних підрозділів з управління персоналом (особливо на великих підприємствах) можуть перебувати і працівники
професій, які не пов’язані зі сферою управління персоналом і належать до інших сфер
діяльності, але їх професійні знання та уміння
можуть допомогти у вирішенні питань і у сфері
управління персоналом. Наприклад:
l адміністратор бази даних (розширена —
адміністратор бази даних з людських ресурсів)
з кодом КП 2131.2;
l юрисконсульт (розширена — юрисконсульт
з трудового законодавства) з кодом КП 2429;
l оператор комп’ютерного набору з кодом
КП 4112;
l діловод з кодом КП 4144;
l офісний службовець (копіювання документів) з кодом КП 4141;
l офісний службовець (реєстрація та облік)
з кодом КП 4131.

Організаційна структура
У процесі створення структурного підрозділу з
кадрової роботи на підприємстві, крім структури і штатної чисельності, слід внести зміни
і до такого документа (за його наявності), як
організаційна структура підприємства. Цей
документ, на відміну від структури і штатної
чисельності, здебільшого розробляється у
вигляді схеми та наочно ілюструє не лише
наявність окремих структурних підрозділів
на підприємстві, а й їх підпорядкованість, а

82

також горизонтальні та вертикальні зв’язки
між ними (додаток 2).

Схема посадових окладів
Також на підприємстві може розроблятися і
затверджуватися такий документ, як схема посадових окладів (додаток 3). Як зазначається в
листі Міністерства соціальної політики України
від 17 березня 2017 р. № 741/0/101-17/282,
схема посадових окладів — це повний перелік
посад, необхідних для нормального функціонування підприємства, для кожної з яких
визначено розмір посадового окладу. У схемі
передбачено два розміри посадових окладів —
мінімальний і максимальний. Така «вилка»
посадових окладів дає змогу диференціювати
рівні оплати праці працівників, які виконують
однакову роботу з різними результатами, сприяє підвищенню їх кваліфікації, відповідальному
ставленню до виконання своїх обов’язків.
Фактичний оклад конкретного працівника
встановлюється в межах «вилки» з урахуванням
ситуації на ринку праці, особистих якостей і
заслуг працівника, його завантаженості та напруженості праці.
Також слід зазначити, що згідно з частиною другою статті 97 КЗпП схеми посадових
окладів, а також форми та системи оплати
праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки,
ставки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних
виплат встановлюються підприємствами
самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених
законодавством, генеральною та галузевими
(регіональними) угодами. Якщо колективний
договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з
виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником),
що представляє інтереси більшості працівників,
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Додаток 2
Приклад організаційної структури підприємства
							
ЗАТВЕРЖДУЮ
							Директор ТОВ «Машинобудівник»
							
Дзюбенко В. Г. Дзюбенко
							
02.10.2017
Організаційна структура на 2018 р.
Товариства з обмеженою відповідальністю «Машинобудівник»

Адміністрація

Бухгалтерія

Адміністративногосподарський
відділ

Дільниця 1

Відділ
виробництва

Дільниця 2

Заступник директора із загальних питань
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Канцелярія

Відділ кадрів

Відділ збуту

Відділ
маркетингу

Дільниця 3

Різун

Сектор з
реклами

С. С. Різун
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Додаток 3
Приклад схеми посадових окладів

ПОГОДЖУЮ 				
Профспілковий представник		
Фоменко М. М.				
02.10.2017				

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Машинобудівник»
Дзюбенко В. Г. Дзюбенко
02.10.2017

Схема
посадових окладів (тарифних ставок)
працівників ТОВ «Машинобудівник»
(витяг)

№ з/п
…
7
8
…

Найменування посади (професії)
Начальник відділу кадрів
Інспектор з кадрів

Головний бухгалтер
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Місячний оклад, грн
10 000
6000–7000

Варга

Р. П. Варга
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Додаток 4
Зразок наказу про затвердження штатного розпису
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШИНОБУДІВНИК»
НАКАЗ
10.10.2017			

м. Київ 			

№ 37-ОД

Про затвердження нового штатного
розпису ТОВ «Машинобудівник»
У зв’язку із затвердженням нової організаційної структури ТОВ «Машинобудівник» від 2 жовтня 2017 р.
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити штатний розпис ТОВ «Машинобудівник»» (додається) та ввести
його в дію з 1 січня 2018 р.
2. Наказ «Про затвердження штатного розпису ТОВ «Машинобудівник» від
15 грудня 2016 р. № 199-ОД вважати таким, що втратив чинність з 1 січня 2018 р.
3. Заступнику директора із загальних питань Різуну С. С. у встановленому
порядку організувати роботи з підготовки проекту Положення про відділ кадрів
та проектів посадових інструкцій працівників відділу кадрів та представити їх на
затвердження до 10 грудня 2017 р.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Підстави: 1. Організаційна структура ТОВ «Машинобудівник» від 02.10.2017 р.
2. Схема посадових окладів ТОВ «Машинобудівник» від 02.10.2017 р.
Директор			

Дзюбенко

В. Г. Дзюбенко

						Додаток до наказу
						
по ТОВ «Машинобудівник»
						
від 10.10.2017 № 37-ОД
Штатний розпис ТОВ «Машинобудівник» на 2018 р.
Вводиться в дію з 01.01.2018 р.
<…>
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а в разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом
органом.
Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових
окладів службовцям, а також надбавок, доплат,
премій і винагород встановлюються роботодавцем з урахуванням вимог, передбачених частиною другою статті 97 КЗпП, і відображаються,
як правило, у штатному розписі підприємства.
У бюджетних установах посадові оклади
та співвідношення між ними мають відповідати положенням постанови КМУ «Про оплату
праці працівників на основі Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 та/або відповідним НПА
відомчого характеру з питань оплати праці.

Штатний розпис
У зв’язку з прийняттям рішення власником або
керівником підприємства про утворення структурного підрозділу з кадрової роботи, а також
відповідно до розглянутих вище організаційних
документів (за їх наявності на підприємстві),
затверджується і новий штатний розпис або
вносяться зміни до раніше затвердженого.
Згідно зі Збірником № 7 штатний розпис — це
організаційний документ, у якому визначається
перелік посад (професій), кількість штатних
одиниць, розмір посадових окладів, надбавок
і доплат за умови, якщо останні передбачені
системою оплати праці та мають постійний
характер (наприклад, за ранг державного службовця, науковий ступінь, вчене звання, вислугу
років, роботу в нічний час тощо).
Зауважимо, що штатний розпис, на відміну
від згаданих вище документів, є обов’язковим
для підприємства організаційним документом,
і його наявність передбачена у відповідних
НПА, наприклад, у ГКУ. Крім того, у штатно-
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му розписі встановлюється вже не «вилка»
окладів для відповідних посад, а їх фіксований
розмір.
Хоча згідно із частиною третьою статті 64
ГКУ підприємства самостійно розробляють свій
штатний розпис, у той же час під час його розробки організаціями бюджетної сфери слід дотримуватися порядку, визначеного постановою
КМУ «Про затвердження Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог до
виконання кошторисів бюджетних установ»
від 28 лютого 2002 р. № 228 та іншими НПА
відомчого характеру.
У більшості випадків штатний розпис затверджується на один рік. Проте в разі необхідності до нього можуть бути внесені зміни й
протягом року. Це може статися у т. ч. у разі
зміни структури підприємства (наприклад,
створення структурного підрозділу з діловодства). Зауважимо, що кількість і періодичність
внесення змін до штатного розпису протягом
року законодавством не обмежуються.
Зміни до штатного розпису вносяться на підставі наказу керівника підприємства. При цьому
в разі структурної перебудови підприємства,
як правило, видається наказ про затвердження
нового штатного розпису та скасування чинного
(переважно з першого числа наступного після
дати наказу місяця) (додаток 4). В інших випадках зміни до штатного розпису вносяться
наказом без його перезатвердження.
Зауважимо, що незалежно від прийняття
змін до штатного розпису або затвердження
нового штатного розпису, попередні його версії,
а також деякі пов’язані з ним інші документи
мають зберігатися на підприємстві (архіві)
протягом певного часу, зазначеного в Переліку типових документів, що створюються під
час діяльності державних органів та органів
місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від
12 квітня 2012 р. № 578/5. l
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ЗАКОНОДАВСТВО
88 Офіційні роз’яснення
96 Судова практика — доступно!

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 27 квітня 2018 р. № 613/0/51-18/218
Про обчислення страхового стажу
<...>
Обчислення страхового стажу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності визначено статтею 21 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105).
Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,
а за періоди до його запровадження — в порядку та на умовах, передбачених законодавством,
що діяло раніше.
Індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб надаються
страхувальникам та/або застрахованій особі за формою згідно з додатком 1 (форма ОК-5) або
додатком 2 (форма ОК-7) до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 р. № 10-1 <...>*.
Форма ОК-5 індивідуальних відомостей про застраховану особу містить, зокрема, дані щодо
суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.
Форма ОК-7 індивідуальних відомостей про застраховану особу містить, зокрема, дані щодо
суми заробітку, з якої сплачено єдиний внесок, страхового стажу, сплати єдиного внеску.
Дані про страховий стаж, що містяться в індивідуальних відомостях про застраховану особу,
необхідні для нарахування роботодавцем допомоги по тимчасовій непрацездатності у встановлених законодавством розмірах залежно від страхового стажу, а також для визначення страхового
стажу в 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку для виконання вимог статті 19
Закону № 1105.
Разом з цим слід зазначити, що Законом № 1105 не встановлена вимога щодо надання
застрахованою особою роботодавцю індивідуальних відомостей про застраховану особу. Проте
в разі ненадання такої інформації при розрахунку страхувальником допомоги, її розмір буде
обмежений мінімальною заробітною платою або меншим розміром страхового стажу, який було
розраховано страхувальником з наявних у нього даних, зазначених у трудовій книжці до 2011 р.,
та наявних даних щодо сплати єдиного внеску за період перебування застрахованої особи в
трудових відносинах із ним.
Слід зазначити, що з 1 січня 2016 р. відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для платників єдиного внеску
запроваджено однакову ставку єдиного внеску в розмірі 22 %.
* Постановою правління ПФУ від 27.03.2018 р. № 8-1 у новій редакції викладено Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

88

Кадровик України

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

У зв’язку із зазначеним до частини четвертої статті 21 Закону № 1105 внесено зміни, відповідно до яких до страхового стажу за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності прирівнюються всі періоди, протягом яких за особу сплачувався єдиний внесок, які також
включаються до стажу для пенсійного страхування. Тому починаючи з 1 січня 2016 р. періоди,
що зараховуються до страхового стажу за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за пенсійним страхуванням, є однаковими.
Враховуючи вищевикладене, на нашу думку, страховий стаж за соціальним страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності за період до 2016 р. може обчислюватися заданими форми
ОК-7, страховий стаж за період починаючи з 2016 р. може обчислюватися як за даними форми
ОК-5, так і за даними форми ОК-7 (зокрема, у випадку визначення страхового стажу в 12-місячному
періоді перед настанням страхового випадку для виконання вимог ст. 19 Закону № 1105).

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 18 червня 2018 р. № 1056/0/101-18
Щодо збереження середнього заробітку працівникам,
прийнятим на військову службу за контрактом
<...>
Згідно із статтею 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата — це
винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець
виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Відповідно до статті 31 Закону розмір заробітної плати працівника за повністю виконану
місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
Статтею 119 КЗпП встановлено, що за працівниками, призваними на строкову військову
службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у
тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії
особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються
місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському
господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування
та форми власності та у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову.
Також таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів
Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей».
Тобто працівникам, прийнятим на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та
(або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичного
звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток за місцем роботи, де вони
працювали на час призову.
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Суми середнього заробітку, які зберігаються за вищезазначеними працівниками, не є заробітною платою працівника, яку роботодавець виплачує йому за виконану роботу, а це виплати,
які розраховуються згідно з положеннями Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок). Суми середнього
заробітку не враховуються до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня.
Водночас пунктом 10 Порядку передбачено, що у випадку підвищення тарифних ставок і
посадових окладів відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими
в колективних договорах, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати,
що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення
коригуються на коефіцієнт їх підвищення.
Коефіцієнт коригування визначається шляхом ділення окладу, який встановлено працівникові
після підвищення, на оклад, який був у працівника до підвищення.
У випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого за
працівником зберігався середній заробіток (в тому числі за працівниками, призваними на строкову
військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або
прийнятими на військову службу за контрактом), за цим заробітком здійснюються нарахування
тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення
тарифних ставок (окладів).
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Лист
від 26 червня 2017 р. № 2.3-1492
Щодо терміну дії рішення атестаційної комісії педагогічних працівників
Відповідно до статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту» атестація педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм
власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до
Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
Атестація педагогічних працівників регламентована Типовим положенням про атестацію
педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня
2010 р. № 930 (далі — Типове положення).
Згідно із пунктом 3.30 Типового положення кваліфікаційна категорія та педагогічне звання,
присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за
рішенням атестаційної комісії.
Типове положення не містить норми, що передбачає зниження кваліфікаційної категорії лише
з тих підстав, що після прийняття рішення атестаційною комісією минуло понад п’ять років.
З огляду на зазначене, кваліфікаційна категорія, присвоєна педагогічному працівнику за
рішенням атестаційної комісії, є чинною до прийняття наступного рішення атестаційної комісії
та не може бути змінена особою чи органом, до компетенції яких не належить прийняття відповідних рішень.
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 19 лютого 2018 р. № 1216/4/4.4-ДП-18
Щодо призначення окремих осіб,
що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві
<...>
На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони
праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, яке затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть
виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони
праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
Ураховуючи зазначене, питання призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби
охорони праці на підприємстві, вирішується на розсуд роботодавця з урахування норм Закону
«Про охорону праці» та Типового положення, зокрема в частині наявності відповідної підготовки
з охорони праці та безпосередньої підпорядкованості роботодавцю.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Лист
від 20 березня 2018 р. № 5.2-28-922
Щодо ухилення страхувальника від прийняття листка непрацездатності
для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності
<...>
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.
№ 1105 (далі — Закон) визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового
державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами.
Основні права та обов’язки Фонду соціального страхування України викладені в статті 10 Закону.
Так, відповідно до покладених на нього функцій Фонд зобов’язаний забезпечувати фінансування
та виплачувати призначене матеріальне забезпечення, страхові виплати та надавати соціальні
послуги, передбачені цим Законом; здійснювати контроль за дотриманням порядку використання
страхувальником страхових коштів.
Функцій щодо примусового прийняття листка непрацездатності роботодавцем від застрахованої особи Законом не передбачено.
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<...>
За захистом своїх порушених прав застрахована особа може звернутися до територіальної
Державної служби України з питань праці.
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Щодо надання відпустки за особливий характер праці
Законодавством передбачено скорочену тривалість робочого тижня для працівників, зайнятих
на роботах із шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на тиждень. Перелік виробництв,
цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством. На даний час такий
перелік затверджено постановою КМУ від 21 лютого 2001 р. № 163 (в редакції від 5 жовтня 2016 р.).
При цьому слід зазначити, що скорочена тривалість робочого часу встановлюється працівникові лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий у шкідливих умовах праці не менше половини
тривалості робочого часу, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.
Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється також колективним договором залежно
від результатів атестації робочих місць проведеної відповідно до Порядку проведення атестації
робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442.
Надання відпусток працівникам регулюється Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі – Закон), зокрема статтею 7 вищевказаного Закону визначено,
що щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю
до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним
впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій
і посад, затверджуваним КМУ.
Конкретна тривалість відпустки, зазначеної в частині першій цієї статті, встановлюється
колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами
праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.
Статтею 8 Закону передбачено, що щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці
надається:
1) окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним
та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, — тривалістю до 35 календарних
днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним КМУ;
2) працівникам з ненормованим робочим днем — тривалістю до 7 календарних днів згідно із
списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.
Додаткова щорічна відпустка медичним працівникам надається за особливий характер праці.
Тривалість цієї відпустки встановлюється за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням
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або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного
ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці
(додаток № 2 до постанови КМУ «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій
і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки із шкідливими
і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290, зі
змінами та доповненнями, останні з яких внесено до розділу «Охорона здоров’я» постановою
КМУ «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада
1997 р. № 1290» від 16 грудня 2004 р. № 1674.
Також затверджено показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з впливом на здоров’я шкідливих
виробничих факторів.
Стосовно змін, внесених у спільний наказ Мінсоцполітики та МОЗ України від 5 жовтня 2015 р.
№ 308/519, то такі зміни стосуються питань оплати праці, а не тривалості робочого часу та часу
відпочинку, відтак вони не можуть скасовувати встановлені чинними нормативно-правовими
актами пільги та гарантії для найманих працівників.
Таким чином, працівники лабораторій (відділів, відділень), особливо небезпечних лабораторій
центрів МОЗ України, робота яких пов’язана із шкідливими умовами праці/особливим характером
праці, мають право на скорочений робочий тиждень та додаткову відпустку в межах, визначених
законодавством.
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Про тривалість чергування сторожів та охоронців
Фахівці Головного управління Держпраці в Луганській області протягом 2015–2018 років
провели 39 спеціальних розслідувань випадків смерті на виробництві, 11 з яких — спеціальні
розслідування випадків смерті сторожів та охоронців.
У ході розслідування випадків смерті спеціальна комісія в обов’язковому порядку вивчає фактичні умови праці, у тому числі наявність на робочому місці небезпечних чи шкідливих виробничих
факторів та факторів важкості чи напруженості трудового процесу, які, у свою чергу, пов’язані з
графіком роботи. З цього приводу надаємо інформацію про тривалість чергування сторожів та
охоронців, що регламентується нормативно-правовими актами.
Чергування — це перебування працівника на підприємстві відповідно до письмового наказу
(розпорядження) керівника підприємства (уповноваженої ним особи) для здійснення покладених
на нього завдань, що належать до кола його посадових обов’язків за трудовим договором.
Тривалість чергування може складати не більше 24 годин (у разі цілодобового чергування).
Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. На тиждень (ст. 50
КЗпП), а згідно зі статтею 70 КЗпП тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути
не меншою за 42 год.
При змінних роботах працівники чергуються у змінах рівномірно в порядку, встановленому
Правилами внутрішнього трудового розпорядку (ст. 58 КЗпП), а тривалість перерви в роботі між
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змінами має бути не меншою за подвійну тривалість часу роботи в попередній зміні (включно із
часом перерви на обід).
Оскільки за умовами виробництва для охоронників та сторожів можливе недотримання встановленої щоденної або тижневої тривалості робочого часу, для них запроваджують підсумований
облік робочого часу.
Вибір суб’єктом господарювання режиму праці залежить від специфіки його виробничої
діяльності. Режим потрібно погодити з виборним органом первинної профспілкової організації
підприємства та визначити в установленому порядку в колективному (трудовому) договорі.
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Щодо права жінки, яка виховує дитину без батька, на додаткову відпустку
У разі ухилення батька від виконання своїх обов’язків з виховання дитини мати має право
звернутися до cуду з позовом про позбавлення його батьківських прав.
Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які слід подати розлученій
жінці, яка виховує дитину без батька, для отримання додаткової соціальної відпустки.
Для підтвердження права на таку відпустку роботодавцю необхідно пред’явити будь-який
офіційно складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, у якому з
достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини.
Це, наприклад, може бути:
— рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав;
— ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;
— акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою
організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації,
або акт дослідження комітетом самоорганізації населення тощо.
Крім того, необхідно надати свідоцтво про народження дитини.
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Щодо зменшення тривалості щорічної основної відпустки
Особам з інвалідністю I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а особам з інвалідністю III групи — 26 календарних днів (частина сьома ст. 6 Закону
України «Про відпустки»). Положення цієї статті щодо тривалості щорічної основної відпустки не
поширюються на працівників, тривалість відпустки яким установлюється іншими актами законодавства, проте тривалість їх відпустки не може бути меншою за передбачену частиною першою,
сьомою та восьмою статті 6 цього Закону.

94

Кадровик України

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначено Законом
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», мають право на отримання
додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік
(ст. 162 Закону).
Ця відпустка не належить до щорічних відпусток і надається незалежно від відпрацьованого
в році часу один раз у календарному році на підставі заяви працівника й посвідчення учасника
бойових дій або інваліда війни.
Отже, наявність у працівника права на додаткову відпустку, передбачену статтею 162 Закону,
не є підставою для зменшення йому тривалості щорічної основної відпустки, яка має становити
30 календарних днів для осіб з інвалідністю I та II груп і 26 календарних днів — для осіб з інвалідністю III групи.
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Щодо надання щорічної відпустки
За статтею 10 Закону «Про вiдпустки» конкретний перiод надання щорiчних вiдпусток у
межах, установлених графiком, узгоджується мiж працiвником i власником або уповноваженим
ним органом, який зобов’язаний письмово повiдомити працiвника про дату початку вiдпустки не
пізніше як за два тижнi до встановленого графiком термiну.
Змiна термiнiв надання вiдпусток, вiдображених у графiку, може бути проведена за узгодженням сторiн трудового договору i за умови виникнення обставин, що змушують перенести
щорiчну вiдпустку. Якщо працiвник просить перенести вiдпустку, наприклад за сiмейних обставин,
на iнший перiод чи надати її в стислi термiни i роботодавець не заперечує щодо змiни у графiку
перiоду використання ним вiдпустки, то не вбачається порушення законодавства про вiдпустки.
Згiдно зi статтею 21 Закону зарплата працiвникам за час вiдпустки виплачується не пiзнiше
нiж за три днi до її початку.
Вiдповiдно до параграфу 2 статті 7 Конвенцiї № 132 «Про оплачуванi вiдпустки (переглянута в
1970 роцi)», ратифiкованої Законом України вiд 29 травня 2001 р. № 2481-III, суми, що належать
до виплати за час вiдпустки (частину) виплачуються зацiкавленiй особi до вiдпустки, якщо iнше
не передбачене угодою, яка стосується цiєї особи i роботодавця.
Отже, враховуючи положення названої статтi Конвенцiї i те, що конкретний перiод надання
щорiчної вiдпустки або її частини узгоджується мiж працiвником та роботодавцем, за потреби
отримання частини щорiчної вiдпустки у стислi термiни в заявi працiвник може висловити своє
бажання про одержання зарплати за неї в термiни, визначенi мiж ним i роботодавцем.
Крім того, дане положення названої статтi Конвенцiї може застосовуватись у поодиноких випадках, а не масово. Відповідно до частини першої статті 41 КУпАП передбачена відповідальність за
порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплата їх не в повному обсязі, а також інші
порушення вимог законодавства про працю, що 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.
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Справа за позовом

про визнання незаконним звільнення
за пунктом 2 статті 40 КЗпП
Постанова Верховного Суду від 30 травня 2018 р. у справі
№ 297/3092/15-ц

В

ерховний Суд у складі колегії суддів
Першої судової палати Касаційного
цивільного суду встановив, що в грудні
2015 р. Особа_1 звернулася до суду з
позовом до районної централізованої бібліотечної системи районної ради (далі — РЦБС)
про визнання незаконним і скасування наказу
про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного
прогулу.
На обґрунтування заявлених вимог Особа_1
посилалася на те, що 15 липня 2008 р. вона
була прийнята на роботу до відповідача на
посаду завідувача бібліотеки села, а 1 червня
2010 р. — була переведена на посаду бібліотекаря бібліотеки селища міського типу. Шостого жовтня 2015 р. було проведено чергову
атестацію працівників РЦБС, за результатами
якої складено атестаційний лист про її невідповідність займаній посаді. Вказані результати
атестації стали підставою для видання наказу від 17 листопада 2015 р. № 44 к/б про її
звільнення з посади бібліотекаря бібліотеки
селища міського типу у зв’язку з виявленою
невідповідністю займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації. Наказ про звільнення
Особа_1 вважає незаконним і таким, що підлягає скасуванню, оскільки рішення атестаційної
комісії є необґрунтованим, її звіт члени комісії
не заслуховували, а своє рішення не мотивували. Враховуючи наведене, просила визнати

96

наказ від 17 листопада 2015 р. № 44 к/б про
звільнення незаконним, поновити її на роботі
та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Рішенням районного суду від 29 лютого
2016 р. у задоволенні позову відмовлено. Рішення суду першої інстанції мотивоване тим,
що Особу_1 було звільнено з додержанням
вимог чинного законодавства у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді внас
лідок недостатньої кваліфікації, за наявності
попередньої згоди профспілки. При цьому суд
врахував, що до проведення атестації 16 червня
2015 р. Особі_1 було винесено догану за порушення трудової дисципліни. Крім того, суд
констатував, що позивач не володіє державною
мовою.
Рішенням апеляційного суду від 28 квітня
2016 р. апеляційну скаргу Особи_1 задоволено,
рішення районного суду від 29 лютого 2016 р.
скасовано й ухвалено нове рішення, яким позов
задоволено. Визнано незаконним та скасовано наказ РЦБС «Про звільнення Особи_1»
від 17 листопада 2015 р. № 44 к/б. Особу_1
поновлено на посаді бібліотекаря філії № 19
селища міського типу РЦБС. Стягнуто з РЦБС
на користь Особи_1 середній заробіток за час
вимушеного прогулу в розмірі 14 360,11 грн.
Допущено негайне виконання рішення суду
в частині поновлення на роботі та в частині
стягнення середнього заробітку за один місяць
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у розмірі 2610,93 грн. Стягнуто з РЦБС в дохід
держави судовий збір у розмірі 1218 грн.
Рішення суду апеляційної інстанції мотивовано тим, що підстави для звільнення позивача
за пунктом 2 статті 40 КЗпП у відповідача були
відсутні. Невідповідність Особи_1 займаній посаді у зв’язку з недостатньою кваліфікацією, її
неспроможність виконувати посадові обов’язки
не доведено належними, достатніми та допустимими доказами, процедура звільнення,
передбачена трудовим законодавством, не
дотримана.
У травні 2016 р. РЦБС подала до Вищого
спеціалізованого суду України касаційну скаргу,
в якій, посилаючись на неправильне застосування судом норм права, просила скасувати
рішення апеляційного суду від 28 квітня 2016 р.
й залишити в силі рішення районного суду від
29 лютого 2016 р.
Касаційна скарга була обґрунтована тим,
що суд апеляційної інстанції не перевірив у
достатньому обсязі законність та обґрунтованість рішення місцевого суду по суті вирішеного спору, висновків суду першої інстанції не
спростував, не звернув уваги на зміст і підставу
заявлених позовних вимог та характер спірних
правовідносин, не встановив фактичних обставин, які мають значення для правильного
вирішення спору. У матеріалах справи наявні
докази, які підтверджують, що внаслідок недостатньої кваліфікації позивач не може належно виконувати покладених на неї трудових
обов’язків. Зокрема, за час роботи в бібліотеці
позивачем було допущено порушення трудової
дисципліни, за що їй оголошено догану. Також
судом першої інстанції встановлено, що позивач не володіє державною мовою, до виконання
своїх обов’язків ставилася формально, безпосередньої участі в організаційному забезпеченні
бібліотечною справою не брала, організацією
педагогічної та виховної роботи не займалася.
Апеляційний суд допустив припущення
щодо бездоганного володіння позивачем державною мовою та необґрунтовано не взяв до
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уваги доводів відповідача про наявність у матеріалах справи копії заяви Особи_1, написаної
угорською мовою. Позивач раніше не проходила атестації, оскільки під час проведення
попередньої атестації перебувала у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. Саме тому керівництво поставилося до недоліків роботи позивача досить
лояльно, однак після її відмови підвищувати
свій фаховий рівень та виправляти недоліки
керівництво було змушене провести відповідну
атестацію та виявити справжню кваліфікацію
працівника з метою недопущення проявів
некомпетентності та незнання основ бібліотечної роботи. Щодо обов’язку роботодавця
запропонувати працівнику, який вивільняється,
іншу роботу, то таку пропозицію відповідач не
може виконати, оскільки у штаті відсутні інші
робочі місця.
З протоколу засідання атестаційної комісії
від 6 жовтня 2015 р. вбачається, що в складі
комісії був присутній член профспілки Особа_2,
що в подальшому було оформлено наданням
згоди профспілкового органу на звільнення
позивача із займаної посади (протокол засідання профспілкового комітету від 6 листопада 2015 р. № 5). Суд апеляційної інстанції
неправильно застосував норми матеріального
права, а саме статтю 236 КЗпП, статтю 27 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня
1995 р. № 108/95-ВР та Порядок обчислення
середньої заробітної плати, затверджений
постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100).
Ухвалою Вищого спеціалізованого суду
України від 30 травня 2016 р. відкрито провадження в цій справі. У липні 2016 р. Особа_1 подала заперечення на касаційну скаргу,
мотивовані тим, що доводи скарги фактично
зводяться до переоцінки обставин, встановлених судом апеляційної інстанції, та до намагань
відповідача надати перевагу його доказам над
іншими. Порушення трудової дисципліни, за
яке їй було оголошено догану, не пов’язане з
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недостатньою кваліфікацією. Крім того, за це
порушення вже застосовано дисциплінарне
стягнення, передбачене трудовим законодавством. Законність її звільнення відповідач
обґрунтував аналізом відповідей, які були
дані нею на запитання атестаційної комісії,
при цьому залишив поза увагою той факт, що
протокол засідання атестаційної комісії від
6 жовтня 2015 р. № 29 не містить жодного
зауваження з приводу її відповідей, як і не містить будь-яких інших відомостей, що могли б
свідчити про недостатній рівень її кваліфікації.
Відповідачем не спростовано висновки суду
апеляційної інстанції про те, що запитання,
які були поставлені їй під час її атестації, не
входили до переліку орієнтовних запитань, що
виносилися на атестацію працівників РЦБС,
а отже, не були узгоджені з профспілкою, що є
порушенням вимог пункту 2.2 Положення про
проведення атестації працівників підприємств,
установ, організацій та закладів галузі культури,
затвердженого наказом Міністерства культури
і туризму України від 16 липня 2007 р. № 44
(далі — Положення № 44). Встановивши, що
вона не відповідає займаній посаді, атестаційна
комісія не пропонувала відповідачу звільнити
її з роботи. Відмовляючи в задоволенні позову,
місцевий суд не з’ясував, у чому саме полягає
її невідповідність займаній посаді внаслідок
недостатньої кваліфікації, яке коло обов’язків,
визначених її посадовою інструкцією, вона
неспроможна виконувати. Відповідачем не дотримано вимог частини другої статті 40 КЗпП,
оскільки питання про можливість її переведення на іншу роботу не розглядалося.
У січні 2018 р. Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ цивільну справу № 297/3092/15-ц
передано до Верховного Суду.
Касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до частини другої статті 389
Цивільного процесуального кодексу України
від 18 березня 2004 р. № 1618-IV (далі — ЦПК)
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підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм права.
Встановлено, що 15 липня 2008 р. Особу_1
було прийнято на роботу на посаду завідувача
бібліотекою-філією № 32 села. Першого червня
2010 р. її переведено на посаду бібліотекаря
бібліотеки-філії № 19 селища міського типу
РЦБС. Наказом відділу культури і туризму
районної державної адміністрації від 1 жовтня
2015 р. № 27 дирекцію РЦБС було зобов’язано
провести 6 жовтня 2015 р. чергову атестацію
працівників РЦБС, за результатами якої складено атестаційний лист про невідповідність
Особи_1 займаній посаді. Наказом директора
РЦБС від 17 листопада 2015 р. № 44 к/б Особу_1 було звільнено з посади бібліотекаря
бібліотеки-філії № 19 селища міського типу
РЦБС за пунктом 2 статті 40 КЗпП у зв’язку
з виявленою невідповідністю займаній посаді
внаслідок недостатньої кваліфікації. Підставою для цього стали рішення атестаційної комісії (протокол засідання атестаційної комісії від
6 жовтня 2015 р. № 29) та рішення профспілки
про надання згоди на звільнення.
Відповідно до пункту 2 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 лише у випадках виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації
або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню роботи, а так само в разі відмови
в наданні допуску до державної таємниці або
скасування допуску до державної таємниці,
якщо виконання покладених на нього обов’язків
вимагає доступу до державної таємниці.
Згідно з роз’ясненнями, викладеними в пункті 21 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі — Постанова № 9), під час розгляду справ про звільнення
за пунктом 2 статті 40 КЗпП суд може визнати
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правильним припинення трудового договору в
тому разі, якщо встановить, що воно проведено
на підставі фактичних даних, які підтверджують,
що внаслідок недостатньої кваліфікації або
стану здоров’я (стійкого зниження працездатності) працівник не може належно виконувати
покладених на нього трудових обов’язків чи їх
виконання протипоказано за станом здоров’я
або небезпечне для членів трудового колективу
чи громадян, яких він обслуговує, і неможливо
перевести, за його згодою, на іншу роботу.
З цих підстав, зокрема, може бути розірваний
трудовий договір з керівником підприємства,
установи, організації або підрозділу у зв’язку із
нездатністю забезпечити належну дисципліну
праці у відповідній структурі. Висновки атестаційної комісії щодо кваліфікації працівника
підлягають оцінці в сукупності з іншими доказами по справі.
Враховуючи наведене, суд може визнати звільнення працівника правильним, якщо
встановить, що воно здійснене на підставі
фактичних даних, які підтверджують, що через
недостатню кваліфікацію працівник не може
належним чином виконувати покладених на
нього трудових обов’язків, а від переведення
на іншу роботу відмовився. Висновок суду про
недостатність в особи кваліфікації, що перешкоджає належним чином виконувати посадові
обов’язки, не може ґрунтуватися лише на
матеріалах атестаційної комісії й показаннях
свідків за відсутності інших об’єктивних даних
щодо недостатньої кваліфікації, якими можуть
бути, зокрема, документи, звіти, плани, доповідні та інші докази неякісного чи неналежного
виконання трудових обов’язків.
Атестація працівників бібліотек здійснюється відповідно до Положення № 44, згідно з
пунктом 1.3 якого основним завданням атестації є оцінка професійної кваліфікації та ділових
якостей працівника на основі об’єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів
його роботи, з метою визначення можливостей
професійного й посадового росту. Пунктом 2.2
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цього Положення передбачено, що перелік
орієнтовних питань, що вносяться на атестацію,
узгоджується з відповідним профспілковим
органом і доводиться до відома працівників,
які підлягають атестації, не пізніше ніж за два
місяці до її початку.
Керівником структурного підрозділу, а за
відсутності структурного підрозділу — керівником закладу культури на працівника, який
підлягає атестації, складається характеристика,
у якій дається всебічна й об’єктивна оцінка
результатів його праці з урахуванням функціональних обов’язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також висловлюються
необхідні рекомендації щодо підвищення ефективності його роботи. Характеристика підписується керівником структурного підрозділу або
керівником закладу (п. 4.2 Положення № 44) *.
Установлено, що протокол засідання атестаційної комісії від 6 жовтня 2015 р. № 6 містить
запитання, які були поставлені Особі_1, та надані нею відповіді. У пункті 7 цього протоколу
зазначено про те, що за результатами атестації
Особа_1 не відповідає займаній посаді або
виконуваній роботі, однак не вказано, в чому
саме полягає її невідповідність. З урахуванням
наведеного апеляційний суд правильно виходив
з того, що висновок атестаційної комісії є невмотивованим та необґрунтованим.
Позивач працює бібліотекарем з 2008 р.,
доказів того, що вона не виконує або не може
виконувати своїх посадових обов’язків саме
внаслідок недостатньої кваліфікації, відповідачем не надано. Відповідно до частини другої
статті 40 КЗпП звільнення з підстав, зазначених
у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо
неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.
Судом апеляційної інстанції встановлено,
що матеріали справи не містять доказів на
* Детальніше про проведення атестації див. збірник для річних передплатників «Атестація працівників різних галузей»
за 2018 р.
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підтвердження дотримання роботодавцем вказаних вимог закону в разі звільнення Особи_1.
Відповідно до статті 147 КЗпП за порушення
трудової дисципліни до працівника може бути
застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана; звільнення.
Наказом РЦБС від 16 червня 2015 р.
№ 20 к/б Особі_1 було оголошено догану за
порушення трудової дисципліни (відсутність
на робочому місці). Обґрунтованим є висновок апеляційного суду про те, що зазначене
порушення не пов’язане з недостатньою кваліфікацією, і за це порушення до позивача
вже застосовано дисциплінарне стягнення,
передбачене трудовим законодавством. Крім
того, апеляційним судом встановлено, що вис
новок суду першої інстанції про неволодіння
позивачем українською мовою зроблений на
припущеннях.
Доводи касаційної скарги РЦБС про те,
що позивач не надала жодної правильної відповіді на запитання атестаційної комісії, не
можуть бути підставою для визнання законним
звільнення із займаної посади, оскільки в протоколі засідання комісії не зазначено причини
її невідповідності займаній посаді, що було
встановлено апеляційним судом.
Аргументи касаційної скарги щодо того, що
Особа_1 не володіє українською мовою та не
може внаслідок цього виконувати своїх посадових обов’язків, є необґрунтованими, оскільки
посаду бібліотекаря вона обіймає з 2008 р. і
протягом усього часу її роботи питань до неї з
цього приводу не виникало. Заява, на яку вказує
відповідач на обґрунтування своїх доводів, свідчить лише про те, що Особа_1 володіє угорською
мовою, і не може бути доказом незнання нею
української мови, про що правильно зазначив
апеляційний суд у своєму рішенні.
Інші наведені в касаційній скарзі доводи
щодо дотримання вимог трудового законодавства під час звільнення позивача із займаної
посади зводяться до незгоди з висновками суду
щодо встановлення обставин справи, містять
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посилання на факти, що були предметом дослідження й оцінки судом апеляційної інстанції,
який їх обґрунтовано спростував. У зв’язку із
вимогами статті 400 ЦПК суд касаційної інстанції не вправі встановлювати нові обставини та
переоцінювати докази.
Оскаржуване судове рішення в частині вирішення позовних вимог Особи_1 про визнання
незаконним і скасування наказу та поновлення
на роботі відповідає вимогам закону й підстави
для його скасування відсутні.
Однак не можна погодитися з рішенням
суду апеляційної інстанції в частині стягнення
середнього заробітку за час вимушеного прогулу з огляду на таке. Відповідно до частин
першої, другої статті 235 КЗпП у разі звільнення
без законної підстави працівник повинен бути
поновлений на попередній роботі органом,
який розглядає трудовий спір. У разі винесення
рішення про поновлення на роботі орган, який
розглядає трудовий спір, одночасно приймає
рішення про виплату працівникові середнього
заробітку за час вимушеного прогулу, але не
більш як за один рік.
Згідно з роз’ясненнями, викладеними в
пункті 32 Постанови № 9, у разі присудження
оплати за час вимушеного прогулу зараховується заробіток за місцем нової роботи (одержана
допомога по тимчасовій непрацездатності, вихідна допомога, середній заробіток на період
працевлаштування, допомога по безробіттю),
який працівник мав у цей час. У випадках стягнення на користь працівника середнього заробітку за час вимушеного прогулу у зв’язку
із незаконним звільненням він визначається за
загальними правилами обчислення середнього
заробітку, виходячи із заробітку за останні два
календарних місяці роботи, при цьому враховуються положення Порядку № 100.
Згідно зі змістом абзацу третього пункту 2
Порядку № 100 середньомісячна заробітна
плата працівникові обчислюється виходячи
з виплат за останні два календарних місяці
роботи, що передують події, з якою пов’язана
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відповідна виплата. Відповідно до пункту 8
цього Порядку нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за
останні два місяці роботи, провадяться шляхом
множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством,
календарних днів, які мають бути оплачені за
середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням
заробітної плати за фактично відпрацьовані
протягом двох місяців робочі (календарні)
дні на число відпрацьованих робочих днів
(годин), а у випадках, передбачених чинним
законодавством, — на число календарних днів
за цей період. Судом не встановлено розміру
заробітної плати позивача за останні два календарних місяці роботи перед звільненням,
не наведено розрахунок, з якого суд виходив,
визначаючи розмір середнього заробітку за
час вимушеного прогулу.
Відповідно до положень статті 400 ЦПК у
Верховного Суду відсутні процесуальні можливості з’ясувати дійсні обставини справи та
оцінити докази, які не були досліджені судами
попередніх інстанцій, що перешкоджає Верхов
ному Суду ухвалити у вказаній частині нове
судове рішення.
Оскільки порушення норм процесуального
права під час вирішення цієї справи в частині вирішення позовних вимог про стягнення середнього
заробітку за час вимушеного прогулу допущені
апеляційним судом, справа підлягає направленню
на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Отже, Верховний Суд постановив:
l касаційну скаргу районної централізованої бібліотечної системи районної ради задовольнити частково;
l рішення апеляційного суду від 28 квітня
2016 р. у частині вирішення позовних вимог
Особи_1 до РЦБС районної ради про стягнення
середнього заробітку за час вимушеного прогулу скасувати, справу в цій частині направити
на новий розгляд до суду апеляційної інстанції;
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l у решті рішення апеляційного суду від
28 квітня 2016 р. залишити без змін.

Правовий коментар
Звільнення за пунктом 2 статті 40 КЗпП часто
оскаржується в суді, зрештою, як і інші підстави для звільнення з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу. Тому роботодавцю слід бути уважним у разі дотримання
процедури звільнення за статтею 40 КЗпП.
Передусім зверніть увагу, що пункт 2 статті 40
КЗпП містить три абсолютно різні підстави для
звільнення:
l виявлена невідповідність працівника зай
маній посаді або виконуваній роботі внаслідок
недостатньої кваліфікації, які перешкоджають
продовженню роботи;
l виявлена невідповідність працівника зай
маній посаді або виконуваній роботі за станом
здоров’я, які перешкоджають продовженню
роботи;
l у разі відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до
державної таємниці, якщо виконання покладених на працівника обов’язків потребує доступу до неї.
Остання підстава не дуже розповсюджена,
оскільки застосовується лише на державній
службі. Підстава звільнення за станом здоров’я
є більш розпосюдженою й використовується, як
правило, якщо за медичним висновком працівник не може виконувати свою роботу.
Наразі зупинимося на підставі щодо невідповідності займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, яка стала приводом для
судового спору. Як свідчить фабула справи,
суди різних інстанцій по-різному її розглядали.
А саме, місцевий суд відмовив у задоволенні
позову, вказавши, що звільнення на підставі
атестаційного листа є законним. Апеляційний
суд вказав, що підстави для звільнення були
відсутні, оскільки невідповідність займаній
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посаді у зв’язку з недостатньою кваліфікацією
не доведено належними доказами, процедура
звільнення, передбачена трудовим законодавством, не дотримана.
У постанові Верховного Суду вказано, що
недостатність кваліфікації працівника для
його звільнення роботодавець повинен обґрунтувати об’єктивними даними. Висновки
атестаційної комісії підлягають оцінці в сукупності з іншими доказами по справі, тобто
недостатньо того, що атестаційна комісія дійшла висновку про недостатню кваліфікацію
працівника. Адже він має бути підтверджений
об’єктивними даними, зокрема документами,
звітами, планами, доповідними, і не може
ґрунтуватися лише на матеріалах атестаційної комісії та показаннях свідків.
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Крім того, необхідно звернути увагу на
процедуру звільнення за пунктом 2 статті 40
КЗпП. Адже крім обґрунтованих висновків
атестаційної комісії необхідно отримати згоду
профспілки, запропонувати працівнику переведення на іншу посаду (якщо такої можливості
справді немає, зазначити про це в наказі). Не
забувайте, що звільнення не допускається
під час перебування працівника у відпустці
(у будь-якій, в т. ч. без збереження заробітної
плати) та під час його відсутності у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю, підтвердженою
листком непрацездатності.
Підготувала Таміла Радченко,
головний редактор журналу
«Кадровик України»
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Система оцінки персоналу:
як обрати правильну
модель

Ольга Сидор,

організатор та адміністратор в Університеті управління,
бізнес-тренер, викладач МВА

С

кільки компаній — стільки й систем оцінювання персоналу. І навіть якщо ви вважаєте,
що у вашій компанії такої системи немає,
ви помиляєтесь: адже підприємство виплачує зарплату своїм працівникам. Система оцінювання персоналу на підприємстві існує завжди,
але часто її ефективність залишається поза зоною
вашого контролю.

Для чого потрібна система оцінки
персоналу
Скільки людей та компаній — стільки й варіантів
оцінки персоналу. Мабуть саме тому людство не
обрало 2-3 оптимальні системи оцінювання, а
кожного разу розробляє власні варіанти або підлаштовує під свої потреби вже існуючі моделі.
Одні впроваджують нову систему оцінки персоналу, щоб досягти справедливих виплат працівникам, інші — щоб підвищити продуктивність
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праці, треті — розглядають її як невід’ємну частину
комплексної системи розвитку персоналу, а для
когось — це просто данина моді.
Навіть більше: мета впровадження системи
оцінки може (і повинна) змінюватися з часом. На
це впливає і етап життєвого циклу підприємства,
і економічне становище компанії, і тенденції розвит
ку галузі, і тип корпоративної культури й значною
мірою уподобання керівника. Адже змінюється
ситуація з робочою силою в країні, змінюється
становище компанії на ринку, змінюються уявлення
власників про правильну організацію бізнесу.

Яку модель оцінки персоналу
вважати «правильною»
Безумовно, критерії «правильного» вибору в усіх
свої, тож щоб уникнути багатозначності, пропоную в цьому контексті вважати «правильною» ту
систему оцінки персоналу, яка повною мірою дає
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змогу досягти поставленої
мети. Наприклад, впровадження нової системи
оцінки дало можливість
підвищити ефективність
виплат зарплати/зменшити плинність кадрів/
підвищити продуктивність
роботи тощо.

Мета впровадження системи
оцінки може (і повинна) змінюва
тися з часом. На це впливає і етап
життєвого циклу підприємства,
і економічне становище компанії,
і тенденції розвитку галузі, і тип
корпоративної культури й знач
ною мірою уподобання керівника

Основні вимоги до обраної
системи оцінки персоналу
1. Орієнтована на бізнес:
 пов’язана із системою збалансованих показників та/чи ключовими показниками ефективності;
 враховує індивідуальні професійні результати та компетенції, необхідні працівникові для
втілення стратегії підприємства.
2. Функціональна:
 прозора та зрозуміла всім учасникам процесу — формулювання мають бути однозначними;
 максимально об’єктивна;
 відносно легка в реалізації — не потребує
багато часу на заповнення анкет чи інші процедури,
пов’язані з оцінюванням.

3. Підтримує розвиток
персоналу:
 допомагає визначити сфери розвитку працівників;
 сприяє плануванню
подальшої кар’єри в компанії.
Про останню вимогу
дуже часто говорять в
теорії, але забувають на
практиці, хоча це й не завжди очевидно.
Одним із найрозповсюдженіших в Україні є
метод 360°. Він традиційно для нашої країни
включає оцінку з чотирьох сторін: від керівника,
від підлеглих, від клієнтів та від колег (рисунок).
Дуже часто в нас забувають про такий етап,
як самооцінка. Але без нього неможливо вести
мову про розвиток персоналу взагалі, бо якщо
працівник не сприймає зовнішньої оцінки, не
корелює своєї самоооцінки з тим, що отримав від
керівника чи колег, то він нічого й не змінюватиме.
Найвірогідніше він вважатиме, що керівник до
нього просто прискіпується, а колеги заздрять чи
зводять рахунки. Тому після проведення всебічної
оцінки дуже важливо виділити по одній годині на
кожного працівника для співбесіди.

Метод 360°

Оцінка керівника

Оцінка колег
Самооцінка

Оцінка клієнтів
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Тоді виникає ще один аспект — ресурсність:
чи може компанія забезпечити оперативність чи
хоча б виділити достатньо часу на проведення
оцінювання. Якщо у вашій компанії близько 120
осіб і один менеджер з персоналу, то скільки часу
він презентуватиме результати оцінювання? Навіть
за найоптимістичнішими прогнозами він зможе
проводити співбесіди не більше ніж із чотирма
працівниками, залишивши собі половину робочого
дня на виконання поточної роботи, такої як закриття вакансій, контроль, наради, звітність тощо.
Виходить не менше 30 робочих днів, а це півтора
календарних місяці. Це дуже великий строк.
Або візьмемо індикатори ефективності, коли
за кількома кількісними критеріями визначається коефіцієнт, що впливає на розмір оплати.
Опитування, що проводилося кілька років тому
за кордоном серед менеджерів вищої й середньої ланки, засвідчило, що якщо розмір зарплати
множиться на коефіцієнт виконання плану (k)
(наприклад, k = 0,83, тобто 83 % від плану), то це
хоч і сприймається як справедливе рішення, все ж
мало стимулює до якіснішого виконання роботи.
Як правило, менеджер, якщо бачить, що виконання
плану провалилося, просто думає: «Що ж, цей
місяць невдалий». А щомісячні «недоплати» призводять до того, що він вважає план нереальним
або сприймає це як свідчення того, що його хочуть
позбутися, і замість того, щоб шукати нові шляхи
підвищення ефективності, просто підшуковує собі
нове місце роботи.

Чи має система оцінки персоналу
бути пов’язана з матеріальною й
нематеріальною мотивацією
Довгий час вважалося, що так, але сьогодні відповідь на це питання не є однозначною. Усе знову ж
таки залежить від мети та методу оцінки персоналу. Наприклад, повернемося до методу 360°. Якщо
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ви оцінюєте свого колегу, з яким у вас хороші або
нейтральні стосунки, однак ви знаєте, що в нього в
сім’ї хтось хворіє й потребує дорогого лікування,
а ваша оцінка вплине на розмір його зарплати,
то, звісно, поставите максимально високу оцінку,
щоб підтримати його. Або якщо ви перебуваєте
з кимось у конфлікті, то поставите нижчий бал,
а обґрунтувати можна будь-яку оцінку. І справа
навіть не в тому, що працівники зводять рахунки.
Це все відбувається на підсвідомому рівні.
Для того щоб «приглушити» підсвідомість, в
Японії, наприклад, де цей метод оцінки застосовується надзвичайно успішно, ніколи не просять назвати слабкі сторони чи недоліки колеги.
Натомість запитують: «Якщо б (ім’я колеги) вирішив
зробити кар’єру, то які навички йому слід було б
розвинути передусім?». Погодьтеся, що в другому
випадку в нас набагато більше шансів отримати
об’єктивну відповідь. І, так, результати такої оцінки
не повинні впливати на розмір оплати праці.

Залежність видів оцінки персоналу
від стадії росту компанії
1. «Народження», «дитинство» — ці дві початкові
стадії характеризуються спонтанністю й невизначеністю. У цей період ще не створено трудового
колективу, команди лише формуються. Тому про
оцінку персоналу як системи ще не йдеться. До
того ж у компанії й менеджера з персоналу на
цьому етапі поки немає, а його функції розпорошені між існуючими працівниками. Крім того,
весь бізнес перебуває перед очима власника, формальності майже відсутні, тому оцінку своєї роботи
персонал отримує у форматі реального часу.
2. «Давай-давай» — період стрімкого зростання
і бізнесу, і кількості персоналу. Єдиною оцінкою на
цьому етапі є оцінка результативності працівників,
а саме відсоток виконання плану та різні його варіації. Участь власника в роботі компанії ще зали-
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Дуже часто в нас забувають про

шається доволі високою,
такий етап, як самооцінка. Але без ності персоналу. Вдоскоа колектив нагадує дуже
налюється використання
нього неможливо вести мову про
велику сім’ю, де ще всі про
вже існуючих на підприрозвиток персоналу взагалі, бо
всіх все знають. Оскільки
ємстві методу управління
якщо працівник не сприймає
на своєму ринку компанія
за цілями, методу 360°,
зовнішньої оцінки, не корелює своєї управління результатільки відвойовує власну
самоооцінки з тим, що отримав
нішу, то й у працівниках
тивністю (Performance
заохочує дух суперництва
від керівника чи колег, то він нічо Management, далі — PM).
та досягнення успіху. Дуже
Особливо хороші резульго й не змінюватиме
широко починає використати РМ показує в тих
товуватись метод управмолодих компаніях, де
ління за цілями, але не як
менеджери звикли давасистема, а як індивідуальний підхід.
ти своїм працівникам зворотний зв’язок, нехай і в
3. «Юність» і «розквіт» — для цих періодів харак- неформальному вигляді. Крім того, слід враховувати,
терний наполегливий пошук ідеальної системи оцін- що система РМ працюватиме лише тоді, коли на підки, що враховувала б усі особливості підприємства приємстві дотримуються концепції безперервного
й могла служити не менше 10 років. Власник посту- навчання й виділяють достатньо коштів для нього.
пово починає віддалятися від бізнесу і сам відчуває Упроваджується атестація з метою, наприклад, припотребу в експертній оцінці ефективності роботи своєння розрядів робітникам.
персоналу. Він вже не має можливості спостерігати
5. «Аристократизм» і «рання бюрократія» —
за роботою кожного працівника, а самі працівники продовжується формалізація процесів. На цих
вже не отримують від свого керівника оперативного етапах керівництво бачить, що компанія почала
зворотного зв’язку. З’являється потреба в формалі- втрачати свої позиції на ринку, зменшується товазації багатьох процесів, а отже, і коректності оцінки рообіг, тому для цього періоду характерна зміна
процедур, циклів і, як наслідок, персоналу. Най- існуючої на цей час системи оцінки персоналу як
частіше на цьому етапі компанії надають перевагу такої, що «не виправдала себе».
тим методам оцінки, що є менш ресурсозатратни6. «Бюрократія», «смерть» — колишня система
ми, вдосконалюється метод управління за цілями, оцінки бюрократизується настільки, що просто
розширюється сфера його застосування, а також перестає працювати і, як наслідок, припиняє своє
з’являються спроби впровадити систему оцінки за існування.
методом 360°. Крім того, з’являється цікавість до
системи збалансованих показників та ключових
показників ефективності як інструменту, що здатний
Залежність видів оцінки
об’єднати в єдину структуру системи мотивації, персоналу від етапів роботи
контролю, бізнес-процеси та фінансові результати. працівника в компанії
4. «Стабільність» — характеризується початком
бюрократизації підприємства, вводяться регламенти, 1. Етап відбору персоналу має на меті визначити,
описуються бізнес-процеси. Такі ж вимоги висува- наскільки професійні та особистісні характерисються і до системи оцінки персоналу. З’являється тики кандидата відповідають вимогам посади
система грейдів (аналог колишньої тарифної сітки та корпоративній культурі компанії. Крім того,
зарплат), яка стає скелетом для оцінювання ефектив- важливо визначити, чи «впишеться» майбутній
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працівник у колектив. Для цього застосовуються
такі методи оцінки:
 структуроване інтерв’ю;
 тестування, в т. ч. психологічне, якщо в цьому
є необхідність;
 асесмент-центр.
2. Випробувальний строк передбачає зазвичай
отримання одного або кількох завдань, виконання
або невиконання яких може бути підставою для
продовження чи припинення подальшої співпраці.
Тому проведення оцінки на етапі закінчення випробувального строку є фактично обов’язковим. Найрозповсюдженішими методами оцінки залишаються:
 оціночна співбесіда;
 тести різних форматів, у т. ч. в ігровій формі.

3. Поточну діяльність рекомендується оцінювати не рідше ніж раз на рік, застосовуючи хоча б
такі методи, як:
 управління за цілями (Management by
Objectives, МВО) — цей метод з’явився в США
приблизно в 1960-1970 роки і майже до кінця
минулого століття вважався універсальним. Він
передбачає оцінку індивідуальних досягнень кожного працівника за певний період;
 управління результативністю (PM) — метод
був створений у 1980 роках, а сама назва не має
в українських джерелах однозначного перекладу.
Він спрямований не лише на оцінку отриманого
результату, а й на те, якими способами цього було
досягнуто. Сутність методу коротко можна передати

Застосування методів оцінювання на певних етапах роботи працівника

Оціночна співбесіда

+

Метод 360°

+

Управління за цілями

+

+

Управління результативністю

+

+

+

Атестація

+

+

+

+

+

Тестування

+

Асесмент-центр

+
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Прийняття рішення про
звільнення

Формування кадрового
резерву

+

Перехід на нову посаду

+

Поточна діяльність

Закінчення
випробувального строку

Методи оцінки

Рекрутинг

Етапи роботи працівника

+

+

+
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такою фразою: «Недостатньо зробити щось добре,
якщо ти можеш зробити це чудово». Цей метод
передбачає дуже тісну взаємодію між підлеглим і
його керівником та ґрунтовний зворотний зв’язок
від керівника (feedback). В Україні поки що застосовується не дуже активно;
 метод 360°;
 атестація — на сьогодні це фактично єдиний законний спосіб перевірки працівників на
відповідність обійманій посаді. Тому її часто
використовують, щоб звільнити працівника на
законних підставах, а це, у свою чергу, призвело
до того, що багато працівників сприймають атестацію виключно як інструмент для покарання, а
не для розвитку.
4. Для кар’єрного зростання чи ротації потрібно знати, яке додаткове професійне навчання необхідне працівникові та наскільки він відповідає новій
посаді. Для цього можна використати такі методи:
 оціночна співбесіда;
 метод 360° (для виявлення особистісних
компетенцій);
 тестування.
5. Формування кадрового резерву — дуже
складний і відповідальний етап, адже необхідно оцінити потенціал працівника, та ще й з
акцентом на особистісних компетенціях, у т. ч.
на лідерських якостях та здатності й готовності
до навчання. Первинний відбір до кадрового
резерву відбувається під час оцінки поточної
діяльності будь-яким методом, а для подальшої
роботи з кадровим резервом рекомендуються:
 метод 360°;
 асесмент-центр.
6. Щоб прийняти рішення про звільнення
працівника, необхідні формальні докази невідповідності обійманій посаді. А єдиним методом,
що має юридичну силу, є атестація.
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Висновки
На завершення теми про оцінювання персоналу
зробимо такі висновки:
 оцінка персоналу в компаніях існує
завжди, починаючи від непрофесійної («подобається — не подобається») і до найновітніших
розробок та відкриттів;
 сутність будь-якої оцінки персоналу — це
визначення ступеня відповідності фактичної
та бажаної поведінки й результативності працівника;
 ідеальної системи оцінки не існує. Найкращою є та, що найбільше відповідає потребам
компанії, її стратегічним цілям, корпоративній
культурі, етапу життєвого циклу;
 залежно від ступеня зрілості компанії та
зростання професіоналізму працівників систему оцінки можна й потрібно змінювати, навіть
якщо ще п’ять років тому вона була ідеальною
для підприємства;
 в одній компанії одночасно може поєднуватися дві та більше різних систем оцінки.
Наприклад, для виробничого персоналу — одна,
для менеджерів — інша;
 багато вітчизняних менеджерів ставляться
до процедури оцінки персоналу як до бюрократичної формальності, і чим більше часу таке
оцінювання в них займає, тим більше зростає
їх невдоволення;
 у разі правильної організації процесу оцінки персоналу можна отримати такі результати:
визначення рівня знань і навичок персоналу,
його мотивація, створення програми розвитку
персоналу, побудова (зміцнення) корпоративної
культури, чітке розуміння працівниками своїх
завдань та гарантія того, що їх досягнення не
залишаться поза увагою. 
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Принципи ефективного
зворотного зв’язку
в управлінні
персоналом
Наталія Ковальова,
HR-консультант

Зворотний зв’язок — необхідний елемент ефективного управління персоналом. Про це знають усі. Але чому ж так багато керівників не користуються
цим завжди доступним, зрозумілим і ефективним інструментом? І навіть більше — користуються ним невміло, досягаючи ефекту, протилежного бажаному. Розглянемо основні принципи надання зворотного зв’язку та найбільш
розповсюджені помилки

З

воротний зв’язок важливий завжди, незалежно від того, чи є він позитивним або
негативним. Саме зворотний зв’язок є необхідною умовою зростання та прийняття
важливих рішень.
У компаніях, де в співробітників регулярно цікавляться їхньою думкою, проводять опитування щодо
діяльності компанії, стосовно того, що є її перевагою
та що необхідно поліпшити, працівники відчувають
себе важливим її елементом, вони відчувають, що
їхню думку цінують, і це дуже позитивно позначається
на їх мотивації.
Не варто сприймати будь-який негативний зворотний зв’язок як критику. Він має бути конструктивним, тобто повідомляти про те, що не так, адже його
мета — не критикувати співробітника, а підказати,
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що він може поліпшити для досягнення кращих
результатів.
Зворотний зв’язок важливий для всіх, але особливе значення він має для співробітників, нещодавно
призначених на посаду. В їх роботі багато нового,
і часто, не отримуючи вчасно зворотного зв’язку,
як позитивного, так і негативного, вони втрачають
упевненість у собі. Адже мало самому бачити результати своєї роботи — важливо також розуміти, як ці
результати сприймають інші, як вони співвідносяться
з цілями компанії.
Такий зв’язок сприймається зазвичай як загроза,
і тому, як правило, супроводжується певними фізіологічними та когнітивними реакціями: з’являється
відчуття тривоги, страху, гніву, збільшується частота
серцевих скорочень, підвищується тиск. Крім того,
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Важливим є позитивне

потрібно враховувати, що
керівника. Він має бути
підкріплення, або, інакше
люди, як правило, схильні
радикально відвертим, але
кажучи, похвала
до негативу, тобто занадпри цьому завжди стежити
то реагують і сприймають
за тим, щоб критикувати
негативний зворотний зв’я
поведінку, а не особистість
зок порівняно з нейтральспівробітника.
ним або позитивним. Усе це може перешкоджати
ефективній обробці зворотного зв’язку.
Зворотний зв’язок — складна дія, оскільки змушує Конкретність
боротися з двома протилежними потребами: прагненням розвиватися і прагненням бути шанованим Найгірший спосіб надати зворотний зв’язок —
це сказати щось на кшталт «ти не дуже добре
і сприйнятим таким, яким є.
попрацював над цим проектом», без зазначення
конкретних прикладів: що саме було не так і чому.
Позитивне підкріплення
Зворотний зв’язок має бути конкретним, інакше в
ньому немає сенсу.
Украй важливим є позитивне підкріплення, або,
Якщо ми хочемо домогтися від співробітника
інакше кажучи, похвала. Співробітників потрібно кращих результатів, ми повинні чітко вказати на ті
хвалити — це проста істина, актуальна в усі часи. речі, які перешкодили їх досягненню. Тож замість
Похвала є одним з найпотужніших інструментів моти- загальних фраз необхідно чітко сказати: «У цьому
вації співробітників. Але вона, як і будь-який інший проекті потрібно більше уваги приділяти комуніказворотний зв’язок, має бути своєчасною, доречною, ціям і повідомляти партнерам і клієнтам про заплаконкретною, об’єктивною й значущою.
новані зміни щонайменше за тиждень. Через те що
Позитивний зворотний зв’язок підвищує почуття цього не було зроблено, ми втратили двох клієнтів».
відповідальності, дає відчуття цінності, підвищує
впевненість у собі й компетентність, стимулює розвиток і бажання вчитися. Як правило, співробітники і Своєчасність
команди, які отримують більше позитивних відгуків,
є найбільш ефективними.
Звичайно, зворотний зв’язок має сенс, тільки якщо
людина пам’ятає, про що йдеться. Якщо ви скажете
працівникові: «Знаєш, півроку тому ти мене здорово
Чесність і прямота
підвів, коли не повідомив важливу інформацію щодо
проекту», він швидше за все не пригадає, про що
Основна складність у наданні зворотного зв’язку для йдеться. І, можливо, вважатиме, що цього не було, а
керівника полягає в потребі бути чесним і в той же ви лише намагаєтеся до нього «причепитися».
Дотримуйтеся правила «24-х годин» — саме
час у бажанні «подобатися». Багато керівників тому
й уникають зворотного зв’язку, бажаючи зберегти
стільки часу в середньому люди утримують у пам’яті
«хороші стосунки» із співробітниками.
деталі подій, що відбулися.
Важливо також давати зворотний зв’язок у ході
Однак, як свідчить практика успішних компаній
та їх керівників, така позиція є помилковою. Давати роботи над проектом або завданням, а не лише за
негативний зворотний зв’язок — це прямий обов’язок їх результатами. Своєчасний зворотний зв’язок
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допоможе уникнути помилок і додасть співробітнику впевненості у своїх діях.

Неупередженість

Найгірший спосіб надати зворот
ний зв’язок — це сказати щось на
кшталт «ти не дуже добре попра
цював над цим проектом», без
зазначення конкретних прикладів

Завжди хтось із співробітників подобається більше, хтось менше. Усі ми
люди, але на роботі такі критерії, як «подобається/не подобається», не повинні бути значущими.
Оцінювати необхідно не співробітника, а його
роботу. Тому простежте за собою й подумайте, чи
не намагаєтеся ви давати максимально позитивний
зв’язок своїм «улюбленцям» і не шукаєте приводу,
щоб покритикувати тих, хто вам з якоїсь причини
неприємний.

Значимість
Вказувати потрібно на справді важливі й значущі
моменти. «Ти виконав величезну роботу під час
організації цього заходу, все грамотно спланував,
урахував усі деталі, ефективно використовував
ресурси, швидко знаходив рішення в складних
ситуаціях і т. д.». Погодьтеся, що почути таке набагато приємніше й корисніше, ніж «Все було добре,
але особливо мені сподобалося, який шрифт ти
підібрав для запрошень». Такий зворотний зв’язок
швидше навіть знецінює виконану роботу, в якій
було набагато більше важливих моментів.

Системність
Зробіть зворотний зв’язок регулярним. Хоча б раз
на 2-3 місяці влаштовуйте зустрічі з підлеглими.
Виділіть хоча б 15-20 хвилин для надання якісного
зворотного зв’язку — похваліть, відзначте зони
розвитку, намітьте план дій і ще раз похваліть.
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Доцільність

Говорити потрібно не просто тому, що хочеться сказати. Потрібно співвідносити свої слова з цілями.
Перш ніж давати зворотний
зв’язок, дайте відповідь самі
собі на запитання, яких саме цілей ви хотіли б досягти.
Як правило, їх три: визнання, коучинг і оцінка.
Визнання — це повідомлення співробітнику про те,
що його робота й зусилля були помічені та належним
чином оцінені. Такий зворотний зв’язок дуже впливає
на мотивацію, моральний дух і відданість компанії.
На жаль, саме такий зворотний зв’язок є великою
рідкістю в більшості компаній.
Зворотний зв’язок як інструмент коучингу — це
відмінний спосіб поліпшити знання та навички співробітника для вирішення поставлених і нових завдань.
Оцінка дає змогу показати, як співвідносяться
фактичні результати з очікуваними, а також з
результатами інших членів команди.

Відкрите обговорення
Ефективний зворотний зв’язок передбачає спілкування та обмін думками щодо ситуації, а не просто
оцінку в односторонньому порядку. Зворотний
зв’язок — це швидше спосіб двом сторонам знайти
слабкі сторони й розробити план для їх зміцнення.
Лише якщо співробітник і сам визнає проблему, він
зможе її ефективно вирішити. Якщо ж заявити йому
про неї безапеляційним тоном, це не допоможе
досягти поставленої мети.

Чіткий план
До розмови зі співробітником необхідно добре
підготуватися та скласти її план. Для того щоб
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психологія та мотивація

зворотний зв’язок був
 загальний план дій:
Зворотний зв’язок — це швидше
ефективнішим, план має
підбийте підсумок і домовспосіб двом сторонам знайти
теся про те, як діятимете в
бути приблизно таким:
слабкі
сторони й розробити план подальшому.
 озвучування проб
для їх зміцнення
леми: опишіть ситуацію,
про яку хочете поговорити. Утримайтеся від
Конфіденційність
будь-яких оцінок і характеристик. Викладіть лише факти максимально Украй небажано давати зворотний зв’язок співрооб’єктивно й неупереджено;
бітникові в присутності його колег чи підлеглих.
 думка співробітника: попросіть його виклас- Замість конструктивного діалогу ви ризикуєте
ти своє бачення того, що сталося, вказати причини створити конфліктну ситуацію.
та наслідки;
Тож радимо вам почати використовувати зво ваша думка: опишіть, як бачите ситуацію ротний зв’язок у своїй роботі, застосовуючи описані
ви самі, вказуючи на позитивні моменти та на принципи й рекомендації, і позитивний результат
помилки співробітника;
не змусить на себе довго чекати. 
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26

працівникам

кошти: правила
8 Підзвітні
видачі та звітування
Видавництво «Професійні видання»
вул. Є. Сверстюка 11, корп. А, офіс 610
Київ, 02660, Україна
Тел./факс (44) 5685060
www.profpressa.com

під час
50 Помилки
прийняття на роботу

Система оцінки
непрацездатність
18 Тимчасова
104
персоналу
у період відпустки
Телефонна лінія «Запитання — відповідь» (44) 581-57-07 щодня по буднях з 10.00 до 15.00

