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Осінь — це кава з корицею, різнокольорове, як дитячі малюнки, кленове листя, теплі та ніжні булочки
з ваніллю й тонкий запах диму...

Погодьтеся, що про відпустки приємно поговорити навіть
у вересні. Тож сподіваюся, що осінь буде теплою, і завдяки
цьому ви отримаєте можливість поєднати роботу та відпочинок. Проте інколи трапляються ситуації, коли працівник під
час відпустки хворіє… Не переймайтеся: відпустку можна
перенести, а про те, як це зробити правильно, читайте в
статті Галини Фольварочної.
Активний робочий період розпочався ще наприкінці літа,
відповідно, з’явилося багато змін у законодавстві. Тож про
зміни в порядку заповнення нової форми заяви-розрахунку
для отримання соціальних виплат читайте в статті Миколи
Постернака, про нові пільги деяким категоріям працівників — у статті Таміли Радченко, а про те, що ж означає графа
«Код ЗКППТР» у КП, — у статті Олександра Носікова. Крім
того, детальніше про згадані вище зміни ви зможете дізнатися під час вебінару, який відбудеться 4 вересня та який
проведе наш досвідчений лектор Тетяна Заглада (нагадаємо, що всі, кому не вдасться прослухати вебінар цього
дня, зможуть переглянути його згодом у записі).
Упевнена, що з нами ваша робота буде легкою та вдалою! Бажаю собі й вам теплої красивої осені! І знайте, що
за щасливим літом обов’язково настане щаслива осінь!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»

Пароль для прямої лінії з 01.07.2018 р. — 1881
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Трудові спори

ливо, законодавством передбачено надання певних
пільг та компенсацій. Серед них — забезпечення
лікувально-профілактичним харчуванням, у т. ч.
безоплатним молоком, газованою водою тощо.
Про особливості надання працівникам такого харчування — у статті

9 Олександр Клименко

Соціальне страхування

ПРАВО
6 Моніторинг

Комісії по трудових спорах:
створення та порядок роботи
Час від часу на підприємствах можуть виникати
трудові спори, які згідно із законодавством, зокрема
статтею 221 КЗпП, мають розглядатися відповідними органами, а саме комісіями по трудових спорах
або районними, районними в місті, міськими чи
міськрайонними судами. У зв’язку з цим у кадровиків може виникнути запитання: а як створити
на підприємстві зазначену комісію, організувати її
роботу та які саме трудові спори й на підставі чого
вона може розглядати? Відповіді на ці запитання —
в статті

Архівна справа

21 Олена Замкова

Організація користування документами
в архіві підприємства
У статті розглянуто, як здійснюється інформаційне
забезпечення користувачів у архіві підприємства, надання архівних документів для роботи в читальному
залі та в тимчасове користування поза архівом, а також виконання запитів юридичних та фізичних осіб

Охорона праці

30 Ірина Красовська

Надання лікувально-профілактичного
харчування працівникам
Конституцією України кожному працівнику гарантовано право на належні та безпечні умови праці.
Якщо усунути шкідливі виробничі фактори немож-
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37 Микола Постернак

Заява-розрахунок: нова форма
Оскільки з 1 жовтня 2018 р. набуде чинності постанова правління ФССУ «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання
матеріального забезпечення застрахованим особам
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та окремих виплат потерпілим на виробництві за
рахунок коштів Фонду соціального страхування
України» від 19 липня 2018 р. №  12, зміниться й
форма заяви-розрахунку на отримання соціальних
виплат. Тож у статті автор розглядає строки та
спосіб подання нової форми заяви-розрахунку,
особливості її оформлення та опрацювання ФССУ,
а також виправлення помилок, допущених під час
її заповнення

Пільги працівникам

44 Наталія Панченко

Гарантії трудового законодавства
для учасників АТО
Українським законодавством, у т. ч. трудовим,
визначено кілька категорій працівників, які мають
додаткові пільги та гарантії. Серед них і учасники
АТО — достатньо нова категорія працівників,
адже з’явилася вона нещодавно через події на
сході нашої країни. Для військовослужбовців,
поряд із гарантіями у сфері праці, передбачені й
гарантії щодо соціального та правового захисту.
Отже, про особливості визначених трудовим законодавством гарантій, про які має знати учасник
АТО, — у статті
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Відповіді на запитання

49 Чи можна поділити додаткову соціальну від-

пустку, що надається за двома підставами, на
частини та чи потрібно надавати таку відпустку
за минулий рік за підставою, що стала відома
лише наприкінці року?

50 Чи можна прийняти на посаду, на якій вже

працює за суміщенням працівник з доплатою
50 %, ще одного працівника за сумісництвом?

51 Довідку якої форми про проходження поперед

нього медичного огляду повинен надати неповнолітній роботодавцю в разі працевлаштування?

52 Календар

ПРАКТИКА

за направленням військкомату та в інших випадках,
пов’язаних з виконанням військового обов’язку. Тож
практичні поради щодо оформлення часу відсутності
на роботі таких працівників — у статті

Вчимося на помилках

72 Лідія Басмат

Надання відпусток: типові помилки
До обов’язків кадровиків, серед іншого, належить
ведення обліку надання відпусток працівникам,
контроль за складанням і додержанням графіків
відпусток, підготовка наказів про їх надання тощо.
Дуже важливо уникати при цьому помилок і завжди
дотримуватися вимог законодавства. Тож у статті розглянуто найпоширеніші помилки, яких припускаються
під час надання відпусток фахівці відділів персоналу

Час відпочинку

80 Галина Фольварочна
Кадровий роман

54 Галина Фольварочна

Суміщення в процесі роботи за сумісництвом.
Подолання перешкод
У дев’ятій події на прикладі практичної ситуації, що
виникла на підприємстві, розглянуто, чи можна
працівнику, який працює на підприємстві за сумісництвом, встановити суміщення професій (посад)

Військовий облік

60 Юрій Васильєв

Оформлення відсутності працівника,
який виконує військовий обов’язок
Під час роботи в кадровиків часто виникають запитання, як оформити відсутність працівників, які
проходять військову службу за призовом або за конт
рактом, беруть участь у військових зборах, відвідують
військовий комісаріат, проходять медичну комісію
№ 9 (140) вересень 2018

Перенесення щорічної відпустки:
практика застосування
Із закінченням літа завершується й масовий період
відпусток. Однак не всім працівникам вдається використати її саме для відпочинку, що може бути пов’язано,
зокрема, із захворюванням працівника під час відпустки, через що її час витрачається на лікування, а не
на оздоровлення. Також щорічна відпустка працівника
може збігтися з викликом на навчання чи виконанням
державних або громадських обов’язків, якими, зокрема,
є проходження військової служби. Окрім таких випадків
щорічна відпустка може бути перенесена через інші
обставини, які й розглянуто в статті

Професійна класифікація

90 Олександр Носіков

Заповнення звіту з ЄСВ та код ЗКППТР
Постійні користувачі Національного класифікатора
України «Класифікатор професій» ДК 003:2010,
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напевно, звернули увагу на наявність у цьому документі довідкових граф, серед яких найменш зрозумілою, особливо для недосвідчених фахівців, є графа
«Код ЗКППТР». Зазвичай на неї не звертають уваги,
проте слід нарешті з’ясувати, що ж означає цей код
та як розшифрувати вказану абревіатуру. Про це
детальніше — у статті

ЗАКОНОДАВСТВО
Офіційні роз’яснення

94 Лист Міністерства соціальної політики України

щодо оформлення зміни статусу «сумісництво — основне місце» від 18 жовтня 2017 р.
№  446/0/22-17/134
94 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо збереження за працівником середнього
заробітку при переведенні на іншу постійну
нижчеоплачувану роботу за його ініціативою
від 11 липня 2018 р. №  275/0/22-18
95 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо перенесення щорічної відпустки на інший
період або її продовження в разі тимчасової непрацездатності працівника від 11 липня 2018 р.
№  1213/0/101-18/284
96 Додаток до листа Міністерства соціальної політики України щодо розрахунку норми тривалості
робочого часу на 2019 р. від 8 серпня 2018 р.
№  78/0/206-18

Зміни в законодавстві

98 Таміла Радченко

Гарантії та пільги учасникам
Революції Гідності: зміни

4

До КЗпП, ухваленого ще в 1971 р., законотворці
періодично все ж таки вносять зміни. Тож у статті
розглянуто питання про надання пільг з трудового
законодавства згідно із Законом №  2443 доситьтаки новій категорії — постраждалим учасникам
Революції Гідності

ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

102 Від залученості до співучасті: зрілі

стосунки між компанією та працівниками
Про роботу внутрішньої соціальної мережі, сучасні
HR-виклики, принципи застосування гнучкого
режиму роботи, а також про те, чому компанія
відмовилася від вимірювання рівня залученості
працівників, а замість цього очікує від них більш
дорослої позиції — співучасті та причетності до
бізнес-результату, в інтерв’ю журналу «Кадровик
України» розповідає Надія Сіренко, директор з
персоналу Vodafone Україна

Досвід спеціалістів

108 Юлія Кривенцева

Життєвий порив лідерства: ідея врятує світ
Був період, коли про лідерство говорили з придихом, як про щось глибоке, але абстрактне й недосяжно піднесене, престижне — таємне знання для
небагатьох здатних дорого купити ініціацію. Потім
лідерство раптом стало чимось дуже банальним,
майже предметом насмішок, мало не темою анекдотів про блондинок. Тож у статті автор пропонує
поміркувати над цим питанням та спробувати створити картину лідерства з різних елементів
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МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших
осіб» від 22 травня 2018 р. № 2443-VIII

З

Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо створення економічних передумов для посилення захисту права
дитини на належне утримання» від
3 липня 2018 р. № 2475-VIII

З

гаданим законом, зокрема, внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. №  8073-X, нормами
якого передбачено штраф за несплату аліментів. Також вказано, що той
із батьків, з яким за рішенням суду визначено місце проживання дитини,
самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк,
що не перевищує одного місяця, з метою лікування, навчання, участі
дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських
олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних,
дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини
за кордоном, у т. ч. у складі організованої групи дітей, та в разі, якщо йому
відомо місце проживання іншого з батьків, який не ухиляється та належно
виконує батьківські обов’язки, інформує його шляхом надсилання рекомендованого листа про тимчасовий виїзд дитини за межі України, мету виїзду,
державу прямування та відповідний часовий проміжок перебування в цій
державі. У разі ненадання тим із батьків, з яким проживає дитина, нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини за кордон із зазначеною метою,
у 10-денний строк з моменту повідомлення про вручення рекомендованого
листа, той із батьків, хто проживає окремо від дитини та в якого відсутня
заборгованість зі сплати аліментів, має право звернутися до суду із заявою
про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків.
Закон набрав чинності 28 серпня 2018 р.

Закон України «Про правовий статус
осіб, зниклих безвісти» від 12 липня
2018 р. № 2505-VIII

Ц

аконом, зокрема, внесено зміни до КЗпП та Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. №  504/96-ВР щодо надання додаткової
відпустки постраждалим учасникам Революції Гідності (детальніше —
у статті на с. 98 цього номера журналу).
Закон набрав чинності 27 червня 2018 р.

ей Закон визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує правове регулювання відносин, пов’язаних із встановленням
та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їхніх родичів.
Законом, зокрема, передбачено, що особа набуває статусу такої, що зникла
безвісти, з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи
безвісти та її розшук або за рішенням суду.
Закон набрав чинності 2 серпня 2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Деякі питання оплати
праці працівників установ, закладів
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П

остановою, зокрема, визначено, що під час встановлення граничних
розмірів посадових окладів, передбачених постановою КМУ «Про оплату

Кадровик України

МОНІТОРИНГ

та організацій сфери фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю» від
11 липня 2018 р. № 564

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, посадові оклади застосовуються з додатковим коефіцієнтом підвищення.
Постанова набере чинності 1 січня 2019 р.

Постанова «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 1993 р. № 301» від 18
липня 2018 р. № 571

В

Постанова «Про внесення змін до
Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»
від 26 липня 2018 р. № 592

мінами передбачено, що працівники під час прийняття на роботу
та за місцем роботи повинні будуть щорічно проходити інструктаж
з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних
ситуаціях.
У разі прийняття на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, працівники мають заздалегідь пройти спеціальне навчання, а потім
один раз на рік — перевірку знань.
Керівникам підприємств більше не потрібно проходити навчання з
пожежної безпеки саме на територіальних курсах і в навчально-методичних
центрах цивільного захисту і безпеки життєдіяльності або на інших підприємствах, що мають затверджені програми навчання з питань пожежної
безпеки. Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки для посадових осіб проводитиметься до початку виконання ними своїх обов’язків
та один раз на три роки.
Програми проведення інструктажів, програми навчання посадових
осіб з питань пожежної безпеки та програми спеціального навчання
затверджуються керівниками підприємств, установ та організацій. Порядок
затвердження таких програм, організації та контролю їх виконання визначається МВС.
Постанова набрала чинності 31 липня 2018 р.

несено зміни до постанови КМУ «Про трудові книжки працівників» від
27 квітня 1993 р. №  301, відповідно до яких передбачено, що трудові
книжки працівників, які працюють у представництвах іноземних суб’єктів
господарювання, зберігаються там же.
Постанова набрала чинності 24 липня 2018 р.

З

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до Порядку
атестації фахівців, які мають право
проводити технічний огляд та/або
експертне обстеження устаткування
підвищеної небезпеки» від 29 травня
2018 р. № 785
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В

несено зміни до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити
технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20 грудня
2006 р. №  16. Порядок визначає процедуру атестації фахівців, які мають
право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження машин,
механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.
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МОНІТОРИНГ

Наказ «Про затвердження типових
форм документів» від 22 червня
2018 р. № 928

Н

аказом затверджено нові форми звіту, паспорта підприємства та розрахунку видатків, пов’язаних із виплатою допомоги та компенсацій
«чорнобильцям», а саме Звіт про виплату компенсацій, допомоги та надання
пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Паспорт даних підприємства, працівники якого отримують компенсаційні
виплати та допомогу, пов’язані із заробітною платою, згідно із Законом
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Розрахунок видатків, пов’язаних із
виплатою компенсацій та допомоги і наданням пільг, відповідно до Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внас
лідок Чорнобильської катастрофи».

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Змін до
Правил організації діловодства та
архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях» від 4 липня
2018 р. № 2277/5

М

ін’юст затвердив зміни до Правил організації діловодства та архівного
зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених
наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. №  1000/5.
Зокрема, змінено перелік документів, які включаються до особових справ
(коментар див. у наступному номері журналу).
Наказ набрав чинності 27 липня 2018 р.

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
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Постанова «Про затвердження
Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального
забезпечення застрахованим особам
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок
коштів Фонду соціального страхування України» від 19 липня 2018 р. № 12

З

Постанова «Про затвердження
Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності»
від 19 липня 2018 р. № 13

З

атверджено новий Порядок фінансування страхувальників для надання
матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві
за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (детальніше —
у статті на с. 37 цього номера журналу).
Постанова набуває чинності 1 жовтня 2018 р.

атверджено нове Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Постанову правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про
затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального
страхування підприємства, установи, організації» від 23 червня 2008 р.
№  25 згаданою постановою визнано такою, що втратила чинність (текст
постанови див. на сайті журналу «Кадровик України» http://kadrovyk.com.ua/).

Кадровик України

трудові спори

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин

Комісія по трудових
спорах: створення та порядок

роботи

Час від часу на підприємствах, в установах, організаціях можуть
виникати трудові спори, які згідно із законодавством, зокрема
статтею 221 КЗпП, мають розглядатися відповідними органами,
а саме комісіями по трудових спорах або районними, районними
в місті, міськими чи міськрайонними судами. У зв’язку з цим у
кадровиків може виникнути запитання: а як створити на підприємстві зазначену комісію, організувати її роботу та які саме трудові спори й на підставі чого вона може розглядати? Відповіді на
ці запитання — в статті

Порядок створення комісії
по трудових спорах
Відповідно до статті 223 КЗпП комісія по трудових спорах (далі — КТС) обирається загальними зборами (конференцією) трудового
колективу підприємства з числом працюючих
не менш як 15 осіб (додаток 1). При цьому загальні збори (конференція) також визначають:
 порядок обрання комісії;
 її чисельність;
 склад;
 строк повноважень.
Крім того, у частині другій статті 223 КЗпП
вказано, що кількість робітників у складі КТС
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підприємства має бути не менше половини її
складу.
Якщо підприємство має значну чисельність працівників та/або різних структурних
підрозділів, відповідно до частини четвертої
статті 223 КЗпП за рішенням загальних зборів
(конференції) трудового колективу підприємства КТС можуть бути створені у цехах та
інших аналогічних підрозділах. Такі комісії
обираються колективами підрозділів і діють
на тих же підставах, що й КТС підприємства
в цілому.
Також слід зазначити, що після створення
КТС її організаційно-технічне забезпечення
(надання обладнаного приміщення, друкарської

9

трудові спори

Додаток 1

Приклад протоколу загальних зборів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗІРКА»
ПРОТОКОЛ
11.03.2018 №  2
м. Київ
Загальних зборів трудового колективу
Голова — начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Ветрова Л. Д.
Секретар — Котляр Ю. В.
Оскільки на зборах присутні всі члени трудового колективу, вони визнані правомочними приймати рішення та оголошені відкритими. Голова зборів оголосила
порядок денний та доповіла про організаційні питання й регламент проведення зборів.
Порядок денний:
Про обрання комісії по трудових спорах (далі — КТС) ТОВ «Зірка».
Організаційні питання:
Голосування проводиться за принципом: один працівник — один голос. Своє
рішення з питань порядку денного учасники можуть висловлювати голосуванням
«за», «проти», «утримався».
Регламент передбачає час виступу з питання порядку денного тривалістю до
10 хвилин. Збори провести без перерви.
СЛУХАЛИ:
Інформацію голови зборів Ветрової Л. Д. про обрання КТС ТОВ «Зірка». Також
вона проінформувала присутніх про те, що на загальних зборах трудового колективу (далі — Збори) ТОВ «Зірка» присутні працівники, список яких додається.
ВИСТУПИЛИ:
Юрисконсульт Бондар І. Ю., яка повідомила, що оскільки в ТОВ «Зірка» працює
понад 15 осіб, то відповідно до статті 223 КЗпП на підприємстві має бути створена
КТС. Вона також повідомила, що склад цієї комісії визначається сторонами.
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Закінчення додатка 1
Бондар І. Ю. запропонувала утворити КТС з чотирьох осіб у такому складі:
— заступник директора ТОВ «Зірка» Чаленко В. І.;
— юрисконсульт Бондар І. Ю.;
— бухгалтер Вітренко Р. Р.;
— інспектор з кадрів Коваленко І. О.
УХВАЛИЛИ:
Обрати КТС у запропонованому складі та визначити строк її повноважень,
що становить два роки.
За результатами підрахунку голосів під час голосування вони розподілилися
таким чином:
— «за» — 55 голосів, або 100 %;
— «проти» — 0 голосів, або 0 %;
— «утрималися» — 0 голосів, або 0 %.
Усі питання порядку денного розглянуто. Зауважень, запитань та пропозицій
з питань порядку денного в присутніх немає.
Збори оголошено закритими.
Голова 				
Секретар				
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Ветрова			     Л. Д. Ветрова
Котляр 			      Ю. В. Котляр
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та іншої техніки, необхідної літератури, організація діловодства, облік та зберігання заяв
працівників і справ, підготовка та видача копій
рішень тощо) відповідно до частини шостої
статті 223 КЗпП здійснюється власником або
уповноваженим ним органом (далі — роботодавець). Крім того, у частині сьомій статті 223
КЗпП зазначено, що КТС підприємства має
печатку встановленого зразка, виготовлення
якої в установленому порядку, як це випливає
із зазначеного вище, також має забезпечити
роботодавець.

Компетенція КТС
Компетенція КТС визначається відповідно до
статті 224 КЗпП, у якій, зокрема, зазначається,
що КТС є обов’язковим первинним органом
із розгляду трудових спорів, що виникають в
установах, за винятком спорів, зазначених у
статтях 222, 232 КЗпП. Тобто всі трудові спори,
які не належать до категорій, вказаних у цих
статтях, не можуть подаватися на розгляд інших
відповідних органів, якщо вони попередньо не
були розглянуті в КТС.
У свою чергу, згідно зі статтею 222 КЗпП
можуть не подаватися на розгляд до КТС
(якщо це передбачено специфікою відповідного законодавства) трудові спори із суддями, прокурорсько-слідчими працівниками,
працівниками навчальних, наукових та інших
установ прокуратури, які мають класні чини.
Наприклад, якщо виникне трудовий спір працівника прокуратури у зв’язку з його незгодою
із відповідним дисциплінарним стягненням, то
згідно зі статтею 14 Дисциплінарного статуту
прокуратури України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 6 листопада
1991 р. № 1796-XII, наказ про притягнення до
дисциплінарної відповідальності може бути
оскаржено працівником Генеральному прокурору України в місячний строк з дня ознайомлення з наказом.
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Також згідно зі статтею 3 Закону України
«Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня
2016 р. № 1798-VIII розгляд скарги на рішення
відповідних органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора належить до повноважень Вищої ради
правосуддя.
Що стосується статті 232 КЗпП, то в ній
зазначається, що безпосередньо в районних,
районних у місті, міських чи міськрайонних
судах розглядаються трудові спори (тобто без
необхідності їх попереднього розгляду в КТС)
за заявами:
 працівників підприємств, установ, організацій, де КТС не обираються;
 працівників про поновлення на роботі
незалежно від підстав припинення трудового
договору, зміну дати та формулювання причини
звільнення, оплату за час вимушеного прогулу
або виконання нижчеоплачуваної роботи, за
винятком спорів працівників, вказаних у:
частині третій статті 221 КЗпП (спори про
дострокове звільнення від виборної платної
посади членів громадських та інших об’єднань
громадян за рішенням органів, що їх обрали);
статті 222 КЗпП (судді, слідчі, прокурори);
 керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення
та іншого відокремленого підрозділу), його
заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників,
а також службових осіб органів доходів і зборів,
яким присвоєно спеціальні звання, і службових
осіб центральних органів виконавчої влади, що
реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за
цінами; керівних працівників, які обираються,
затверджуються або призначаються на посади
державними органами, органами місцевого
самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об’єднаннями громадян,
з питань звільнення, зміни дати і формулювання
причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накла-
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дання дисциплінарних стягнень, за винятком
спорів працівників, вказаних у частині третій
статті 221 і статті 222 КЗпП;
 власника або уповноваженого ним органу
про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі,
організації;
 працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке відповідно до чинного законодавства попередньо було вирішено
власником або уповноваженим ним органом і
виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником)
підприємства, установи, організації (підрозділу)
в межах наданих їм прав;
 працівників про оформлення трудових
відносин у разі виконання ними роботи без
укладення трудового договору та встановлення
періоду такої роботи.
Також безпосередньо в районних, районних
у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються спори про відмову в прийнятті на
роботу:
 працівників, запрошених на роботу в
порядку переведення з іншого підприємства,
установи, організації;
 молодих спеціалістів, які закінчили вищий
навчальний заклад і в установленому порядку
направлені на роботу на підприємство, в установу, організацію;
 вагітних жінок, жінок, які мають дітей
віком до трьох років або дитину з інвалідністю, а одиноких матерів (батьків) за наявності
дитини віком до 14 років;
 виборних працівників після закінчення
строку повноважень;
 працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу;
 інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно до чинного
законодавства зобов’язаний укласти трудовий
договір.
Також слід зазначити, що відповідно до
частини п’ятої статті 223 КЗпП у КТС підроз-
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ділів можуть розглядатися трудові спори лише
в межах повноважень цих підрозділів.

Порядок роботи КТС
Відповідно до частини третьої статті 223 КЗпП,
як правило, на першому засіданні КТС обирає зі
свого складу голову, його заступників та секретаря. При цьому згідно з частиною четвертою
статті 226 КЗпП засідання КТС вважається
правомочним, якщо на ньому присутні не
менше двох третин обраних до її складу членів.
Також на першому засіданні КТС можуть бути
розглянуті трудові спори, що належать до компетенції КТС, або вони можуть розглядатися на
наступних її засіданнях. На засіданні КТС має
вестися протокол, який підписується головою
або його заступником і секретарем (додаток 2).
Як правило, відповідно до статті 225 КЗпП
КТС розглядає спори за заявами працівників
(додаток 3), які надходять до КТС і які вона
має в обов’язковому порядку зареєструвати.
При цьому працівник може звернутися з відповідною заявою до комісії:
 у будь-який строк у спорах про виплату
працівнику належної йому заробітної плати;
 у тримісячний строк з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися
про порушення свого права, в інших спорах
(у разі пропуску з поважних причин зазначеного
строку КТС може його поновити).
Після надходження заяви до КТС остання
зобов’язана розглянути відповідний трудовий
спір у 10-денний строк з дня її подання. При
цьому спори повинні розглядатися в присутності:
 працівника, який подав заяву;
 представників роботодавця.
Розгляд спору за відсутності працівника
допускається лише за його письмовою заявою. Крім того, за бажанням працівника
під час розгляду спору від його імені може
виступати:
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Додаток 2

Приклад протоколу засідання комісії по трудових спорах
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗІРКА»
ПРОТОКОЛ
26.04.2018 №  2
м. Київ
Засідання комісії по трудових спорах
Голова — Бондар І. Ю.
Секретар — Коваленко І. О.
До комісії по трудових спорах (далі — КТС) обрано чотирьох осіб. На засіданні
комісії присутні всі члени КТС, обрані в установленому законом порядку загальними зборами трудового колективу. На засіданні КТС від адміністрації присутній
директор товариства Гапоненко Г. С.
СЛУХАЛИ:
Заяву Хоменка Івана Сергійовича, вантажника складу, про зняття догани. Заява
подана до КТС 22 квітня 2018 р. у строки, передбачені статтею 225 КЗпП. Заявник
на засіданні КТС присутній. Свідки відсутні.
Доповідна записка начальника складу Іванова І. І., пояснювальна записка Хоменка І. С., наказ директора ТОВ «Зірка» розглянуті членами КТС у присутності
заявника і директора ТОВ «Зірка» Гапоненка Г. С. і додаються до протоколу.
Відвід членам КТС сторонами трудового спору заявлений не був.
Пояснення Хоменка І. С. _____________________________________________
Пояснення директора ТОВ Гапоненка Г. С. ______________________________
ВИСТУПИЛИ:
Члени комісії:
1. Чаленко В. І.
2. Бондар І. Ю.
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Закінчення додатка 2

УХВАЛИЛИ:
1. Догану, оголошену директором ТОВ «Зірка» в наказі від 15 квітня 2018 р.
№  54-П скасувати як таку, що суперечить чинному законодавству.
2. У разі незгоди з рішенням КТС директор товариства може оскаржити його
відповідно до статті 228 КЗпП.
3. Рішення КТС підлягає виконанню директором ТОВ «Зірка» згідно зі статтею 229 КЗпП.
Голосували: «за» — 4, «проти» — 0, «утрималися» — 0 (одноголосно).
Голова					
Бондар		              І. Ю. Бондар
Секретар		 Коваленко	          І. О. Коваленко

 представник профспілкового органу або
 за вибором працівника інша особа, в т. ч.
адвокат.
Також КТС має право:
 викликати на засідання свідків;
 доручати спеціалістам проведення технічних та інших перевірок;
 вимагати від роботодавця необхідні розрахунки та документи.
У разі нез’явлення працівника або його
представника на засідання КТС розгляд заяви
відкладається до наступного засідання. У разі
повторного нез’явлення працівника без поваж-
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них причин КТС може винести рішення про
зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє
працівника права подати заяву знову в межах
тримісячного строку з дня, коли працівник
дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.
Також працівник і роботодавець мають
право заявити мотивований відвід будь-якому
члену КТС. Питання про відвід вирішується
більшістю голосів членів КТС, присутніх на
засіданні, при цьому член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання
про свій відвід.
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Додаток 3

Зразок заяви працівника, що подається до КТС
У комісію по трудових спорах
________________________________
              (найменування підприємства)

_______________________________
          	       (П. І. Б. працівника)

_______________________________
(посада працівника)

Заява
Я працюю __________________________________________________________.
		         (назва підприємства, установи, організації)

За виконання роботи за умовами трудового договору під час працевлаштування
мені були гарантовані посадовий оклад у розмірі 7000 грн і надбавка в розмірі 20 %
від посадового окладу за інтенсивність праці. Свої обов’язки я виконую сумлінно.
За цей рік я не отримав жодного зауваження щодо якості виконаної роботи та
не мав жодного дисциплінарного стягнення. Але в порушення статті 115 КЗпП,
статті 24 Закону України «Про оплату праці», пункту 2.9 Колективного договору,
який діє на підприємстві з 1 січня 2017 р., я протягом трьох місяців не отримую
заробітної плати (посадовий оклад і надбавку).
На підставі статей 115, 227 КЗпП, статей 24, 34 Закону України «Про оплату
праці» і пункту 2.7 Колективного договору
ПРОШУ:
Зобов’язати керівника ________________________________________________:
					       (П. І. Б.)

виплатити мені заробітну плату в сумі 25 200 грн за три місяці.
Дата ________________		 	            Підпис ___________________
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Додаток 4
Зразок рішення комісії по трудових спорах
РІШЕННЯ
комісії по трудових спорах
(витяг з протоколу засідання комісії по трудових спорах
№ __ від «___» _______ 20__ р.)
___________________________________________________________________
(найменування підприємства)

Про стягнення заробітної плати за період з 1 січня 2018 р. по 1 квітня 2018 р.
Дата розгляду спору «___» ___________ 20___ р.
Дата звернення позивача «___» ________ 20___ р.
Розглянуто заяву гр. _____________________________________________________
						

(П. І. Б.)

про стягнення заробітної плати, премії та компенсації втрати її частини у зв’язку
з порушенням термінів її виплати, на підставі наданих сторонами документів.
Комісія встановила: гр. ______________________________ працює на підприємстві на посаді __________________________________________________
___________________________________________________________________
відповідно до трудового договору між підприємством і гр._____________________,
його посадовий оклад становить 7000 грн і надбавка за інтенсивність праці — 20 %
від посадового окладу. У період з 1 січня 2018 р. по 1 квітня 2018 р. гр.____________
не виплачувалася заробітна плата (посадовий оклад і надбавка). Таким чином, заборгованість адміністрації перед працівником становить 25 200 грн за три місяці.
Згідно із розрахунком до виплати гр._________________________ належить
така сума:
Посадовий оклад

Надбавка

Січень: 7000 (сім тисяч) грн

Січень: 1400 грн

Лютий: 7000 (сім тисяч) грн

Лютий: 1400 грн

Березень: 7000 (сім тисяч) грн

Березень: 1400 грн

Усього: 21 000грн

Усього: 4200 грн
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Закінчення додатка 4

Відповідно до вищевикладеного КТС вирішила:
1. Стягнути з підприємства на користь гр. _______________________ заробітну
плату в розмірі 25 200 грн.
2. Виплату провести до «___» ________ 20__ р.
Результати голосування: «за» — 4, «проти» — 0, «утрималися» — 0.
Голова комісії 		       _____________ 	 	

_________________

			                 (підпис)	                                   (ініціали та прізвище)

Секретар комісії		       _____________	 	

__________________

			                 (підпис)	 	                    (ініціали та прізвище)

Порядок прийняття, виконання
й оскарження рішень КТС
Після ретельного вивчення певного трудового
спору КТС на своєму засіданні відповідно до статті 227 КЗпП приймає рішення більшістю голосів
її членів, присутніх на засіданні. У рішенні (копії
якого у триденний строк вручаються працівникові
й роботодавцеві) зазначаються (додаток 4):
 повне найменування підприємства;
 ім’я та по батькові працівника, який звернувся до КТС, або його представника;
 дата звернення до КТС і дата розгляду спору;
 суть спору;
 прізвища членів КТС, власника або представників уповноваженого ним органу;
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 результати голосування;
 самомотивоване рішення КТС.
При цьому під час прийняття рішень КТС
має враховувати норми й положення відповідних статей глави XV «Індивідуальні трудові
спори» КЗпП (щодо поновлення на роботі,
оплати вимушеного прогулу, обчислення строків виникнення та припинення трудових прав
і обов’язків тощо), якщо розгляд відповідних
спорів належить до компетенції КТС.
Якщо працівник чи роботодавець не згодні з
рішенням КТС, то вони відповідно до статті 228
КЗпП можуть оскаржити це рішення до суду
в 10-денний строк з дня вручення їм виписки
з протоколу засідання КТС чи його копії. При
цьому пропуск вказаного строку не є підставою
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Додаток 5
Зразок посвідчення про примусове виконання рішення КТС
Комісія по трудових спорах
____________________________________________________________
(найменування організації)

«___» __________________ 20__ р.
 					

(дата видачі)

ПОСВІДЧЕННЯ
про примусове виконання рішення комісії по трудових спорах
Видане «___» ___________ 20___ р. комісією по трудових спорах
_________________ на виконання рішення комісії від «___» ________ 20__ р. № ___.
Стягувач: __________________________________________________________,
дата народження: ____________________________________________________,
який мешкає за адресою: _____________________________________________,
ідентифікаційний код _________________________________________________,
працює на __________________________ на посаді _________________________.
Боржник: ___________________________________________________________,
юридична адреса: ___________________________________, тел. ____________
ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності ______________________,
рахунок №  ___________ у ____________________________________________,
директор ___________________________________________________________.
Рішення комісії по трудових спорах:
Задовольнити вимоги ________________________________________________.
Рішення комісії в частині ______________ відповідно до _____________ КЗпП
України підлягає негайному виконанню. У частині ________________ набирає
чинності з ________ року.
Видане посвідчення має силу виконавчого листа та надається до суду не пізніше
тримісячного строку для виконання в примусовому порядку.
Строк пред’явлення посвідчення до виконання: до ____________ року.
Голова комісії                               _____________                             _______________
                                                                    (підпис) 	                               (П. І. Б.)

М. П.

_________________________________________________________________________________________

(відмітка державного (приватного) виконавця про виконання рішення КТС)
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трудові спори

відмови в прийнятті заяви. Визнавши причини
пропуску поважними, суд може його поновити
й розглянути спір по суті. Якщо пропущений
строк не буде поновлено, заява не розглядається, і в силі залишається рішення КТС.
Якщо ж роботодавець не оскаржить рішення КТС, відповідно до статті 229 КЗпП він
зобов’язаний у триденний строк, після спливу
10 днів, передбачених на його оскарження,
виконати його, за винятком випадків, передбачених частиною п’ятою статті 235 КЗпП
(рішення про поновлення на роботі незаконно
звільненого або переведеного на іншу роботу
працівника, прийняте органом, який розглядає
трудовий спір, підлягає негайному виконанню).
У разі невиконання роботодавцем рішення
КТС у встановлений згідно із статтею 229 КЗпП
строк відповідно до статті 230 КЗпП комісія
видає працівникові посвідчення, яке має
силу виконавчого листа і в якому вказуються
(додаток 5):
 найменування органу, який виніс рішення
щодо трудового спору;
 дата прийняття й видачі та номер рішення;
 прізвище, ім’я, по батькові та адреса
стягувача;
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 найменування та адреса боржника, номери його рахунків у банках;
 рішення по суті спору;
 строк пред’явлення посвідчення до виконання.
Посвідчення засвідчується підписом голови
або заступника голови КТС та її печаткою. На
підставі цього посвідчення, пред’явленого не
пізніше тримісячного строку до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю, державний чи приватний виконавець
виконує рішення КТС у примусовому порядку.
Зазначене посвідчення не видається КТС,
якщо працівник чи роботодавець звернувся у
встановлений статтею 228 КЗпП строк із заявою про вирішення трудового спору до суду.
Наприкінці зазначимо, що відповідно до
статті 1235 Переліку типових документів, що
створюються під час діяльності державних
органів та органів місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів,
затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 12 квітня 2012 р. № 578/5, документи (протоколи, постанови, акти, довідки,
заяви) КТС мають зберігатися на всіх підприємствах протягом п’яти років. 
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Олена Замкова,

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

Організація користування
документами в архіві

підприємства

У статті розглянуто, як здійснюється інформаційне забезпечення користувачів у архіві підприємства, надання архівних документів для роботи в читальному залі та в тимчасове користування поза архівом, а також виконання запитів
юридичних та фізичних осіб

А

рхівний підрозділ підприємства зобо
в’язаний надавати документи та довідковий апарат до них користувачам
для застосування документної інформації в економічних, наукових, культурних,
політичних цілях, для забезпечення законних
прав і інтересів громадян з урахуванням обмежень, визначених законодавством, а також
умов, визначених фондоутворювачем під час
передавання документів до архіву.
Порядок доступу до документів, що зберігаються в архіві підприємства, а також порядок
користування цими документами визначає
керівник цього підприємства відповідно до
вимог законодавства.
Архів підприємства не має права обмежу
вати або визначати умови використання отриманої користувачем інформації, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Доступ користувачів до документів, на які по-
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ширюється дія Закону України «Про авторське
право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р.
№ 3792-XII, здійснюється відповідно до вимог
зазначеного закону.
Основними формами використання відомостей, що містяться в архівних документах, є:
l інформування користувачів (керівництва
та структурних підрозділів підприємства, державних органів, інших зацікавлених юридичних
та фізичних осіб) про наявність в архіві документів та їх зміст;
l виконання запитів юридичних та фізичних осіб;
l надання документів користувачам для
роботи в читальному залі архіву підприємства;
l видавання документів у тимчасове користування поза архівом;
l використання документів архіву під час
підготовки інформаційних заходів, у засобах
масової інформації та публікаціях.
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Інформаційне забезпечення
користувачів
Інформаційне забезпечення користувачів передбачає виявлення архівом запитуваних відомостей та підготовку й надання відповідних
документів.
У першу чергу архів інформує керівника підприємства, керівників структурних підрозділів
та підлеглих підприємству юридичних осіб про
наявність потрібних документів на підставі їх
запитів або в ініціативному порядку — у формі
інформаційних листів або довідок. Інформацію в таких листах та довідках надають у
формі переліку заголовків справ (документів)
або видів документів із зазначенням їх дат і пошукових даних. За потреби працівники архіву
складають і надають анотації до відповідних
справ (документів).
Заголовки справ (документів) розташовують
у переліку незалежно від їх фондової належності: за хронологією подій, за питаннями, за
видами чи значимістю документів.
Інформування керівництва може здійснюватися також у формі тематичної добірки копій
архівних документів. Копії розташовують у
логічній послідовності. До добірки копій додають титульний аркуш, а також за необхідності
історичну довідку, перелік документів тощо.
Інформаційний лист, довідку, тематичну
добірку копій підписує керівник архіву (особа,
відповідальна за архів). У разі виконання запиту
стороннього підприємства ці документи, підписані керівником архіву (особою, відповідальною
за архів), надсилаються адресату із супровідним
листом за підписом керівника підприємства.

Виконання запитів юридичних та
фізичних осіб
Запити, що надходять до архіву, поділяють на
тематичні запити та запити соціально-правового характеру.
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Інформацію соціально-правового характеру
за запитами юридичних та фізичних осіб надають у формі архівної довідки, архівної копії
або архівного витягу.
Виконання запитів соціально-правового характеру здійснюється в строки, що відлічується
з дати реєстрації звернення:
l за документами архіву – до 30 днів включно;
l з використанням тільки довідкового апарату архіву — до 15 днів включно.
Якщо запит складний, строк може бути продовжено, про що обов’язково повідомляють
заявника.
Пересилання непрофільних запитів за їх належністю в інші установи, організації та на підприємства або їх архіви, а також інформування
про це заявника має здійснюватися протягом
5 днів із дати реєстрації звернення. При цьому
загальний строк вирішення питання, порушеного у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
Архівні довідки складають за встановленою
Правилами організації діловодства та архівного
зберігання документів у державних органах,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Мін'юсту України від 18 червня
2015 р. № 1000/5 (далі — Правила № 1000/5)
формою на спеціальних бланках або загальних
бланках підприємства (додаток 1).
Довідки, що містять інформацію про заробітну плату, складають за формами, встановленими державними органами соціального
захисту населення.
Підставою для складання архівних довідок
є оригінали і засвідчені копії документів, що
зберігаються в архіві.
Якщо виконання звернення потребувало
використання незасвідчених копій документів, у
тексті довідки роблять відмітку: «Незасвідчена
копія».
У довідці наводять назви, дати й номери
використаних документів та подають наявні в
цих документах відомості щодо питання звернення. Інформацію викладають у хронологічній
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Додаток 1
Зразок архівної довідки
(формат А4, 210  297 мм або А5, 148  210 мм)
Державне підприємство
«Завод «Альбатрос»
АРХІВНА ДОВІДКА

Степаненко Василь Богданович
вул. Лісова, буд. 198, кв. 2
с. Боярка, Києво-Святошинського р‑ну,
Київської обл., 08150

__26.07.2018__ №  __20__
На №  _1_ від __12.07.2018__
У документах архівного фонду Державного підприємства «Завод «Альбатрос»
у відомостях на видачу заробітної плати робітникам і службовцям за січень – грудень 1999 р. Степаненко Василь Богданович значиться слюсарем-ремонтником
4-го розряду ремонтно-механічного цеху.
Підстава: ф. 1111, оп. 2, спр. 145, арк. 3-9.
Директор заводу		 	

Романовський		 С. П. Романовський

Завідувач архіву		 	

Поштова		           О. А. Поштова

(Відбиток основної круглої печатки заводу)
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послідовності подій. За потреби дозволяється
наводити витяги з документів (у лапках). Най
менування підприємств у тексті архівних довідок при першому згадуванні пишуть повністю,
зазначаючи у дужках офіційні скорочення, при
наступних — вживають лише скорочення.
У разі різночитання імен, прізвищ тощо
наводять те написання, що вживається в документі, з позначкою «Так у документі».
В архівну довідку включають тільки ті відомості, що містяться в документах.
Після тексту в довідці подають архівні шифри документів (пошукові дані), що слугували
підставою для складання архівної довідки
(номери фондів, описів і справ, а також номери
аркушів у справі).
Архівну довідку підписують керівник підприємства або структурного підрозділу (найчастіше служби діловодства), до складу якого
входить архів, та керівник архіву (особа, відповідальна за архів).
Архівну довідку про заробітну плату, крім
вище зазначених посадових осіб, підписує
також головний бухгалтер.
Право підпису архівних довідок встановлюють у положенні про службу діловодства
або в положенні про архівний підрозділ (архів)
підприємства.
До того ж архівну довідку засвідчують печаткою підприємства (за наявності). Другий
примірник архівної довідки підписує тільки
керівник архіву (особа, відповідальна за архів).
Цей примірник долучають до справ архіву
згідно з номенклатурою справ.
Архівні копії та витяги видають відповідно
до запитів. Ідентичність копій і витягів оригіналам засвідчується підписом керівника архіву
(особи, відповідальної за архів) і печаткою
підприємства (за наявності).
Витяги створюють, якщо архівні документи
містять відомості з кількох не пов’язаних між
собою питань. Кожен витяг має точно та пов
но відтворювати ту частину документа, яка
стосується запиту.
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Якщо окремі частини оригіналу документа
(слова, вислови, виправлення) важко розібрати
або ж вони викликають сумнів щодо справжності, у відповідних місцях витягу роблять примітки:
«Так у документі», «У тексті нерозбірливо».
Архівні копії та витяги, що їх виготовляють
за допомогою засобів комп’ютерної техніки,
оформлюють на загальних бланках підприємства, зазначаючи відповідну назву документа:
«Архівна копія», «Архівний витяг» (додатки 2, 3).
Назву, дату та номер оригіналу документа
відтворюють повністю. Після тексту архівної копії
(витягу) подають архівний шифр (пошукові дані)
документа. Якщо обсяг архівної копії (витягу)
перевищує один аркуш, архівний шифр (пошукові
дані) вказують на звороті кожного аркуша.
У разі виготовлення ксеро- та фотокопій
бланк підприємства не використовують, а в
правому верхньому куті копій проставляють
штамп «Копія». Архівний шифр (пошукові
дані) документа вказують на звороті кожного
аркуша копії. Засвідчувальні написи та відбиток
печатки (за наявності) проставляють на звороті
останнього аркуша копії.
Усі аркуші архівної копії або архівного витягу
повинні бути пронумеровані та прошиті, а місце
з’єднання аркушів засвідчують підписом керівника архіву (особи, відповідальної за архів) та
відбитком печатки підприємства (за наявності).
Архівні довідки, копії та витяги з архівних
документів надсилають заявникам поштою із
супровідними листами, підписаними керівником підприємства або структурного підрозділу,
до складу якого входить архів.

Увага!
Архівні довідки, копії та витяги можна видавати на руки заявникам під підпис за умови
пред’явлення паспорта або іншого документа,
що посвідчує особу. Родичам або довіреним
особам зазначені документи видають у разі
пред’явлення нотаріально завіреної довіреності.
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Додаток 2
Зразок архівної копії
(формат А4, 210  297 мм)
Макарівська центральна
районна лікарня
АРХІВНА КОПІЯ
_30.07.2018_ №  _110_
НАКАЗ
головного лікаря Центральної районної лікарні
12 лютого 1979 року                          №  19-к 	 	 	

смт Макарів

На час хвороби старшої медичної сестри інфекційного відділення тов. Демченко тимчасово призначити старшою медичною сестрою тов. Остапчук Валентину
Романівну — з 12 лютого 1979 року, з окладом відповідно до штатного розпису.
Підстава: доповідна записка зав. інфекційного відділення від 09.02.79.
                 
Головний лікар

(тов. Іваницький П. П.)

Підстава: ф. 2222, оп. 1-ос, спр. 10, арк. 123.
Згідно з оригіналом
Архіваріус	 Василенко           І. Б. Василенко
30.07.2018
(Відбиток основної круглої печатки лікарні)
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Додаток 3
Зразок архівного витягу
(формат А4, 210  297 мм)
Публічне акціонерне товариство
«Завод «Дніпрошляхбуд»
АРХІВНИЙ ВИТЯГ
__01.08.2018__ №  _321_
НАКАЗ
01.03.04                                     м. Дніпропетровськ		           №  111-ОС
З особового складу
1. ПРИЗНАЧИТИ:
<...>
1.2. Маньківську Галину Станіславівну на посаду заступника начальника планово-економічного відділу з 1 березня 2004 року з місячним випробувальним
строком  та з оплатою відповідно до штатного розпису.
Підстава: подання начальника планово-економічного відділу Міщенка Є. В.
                  від 17.02.04;
                 заява Манківської Г. С. від 24.02.04.
<...>
Генеральний директор	 	

Гаврильченко		 І. М. Гаврильченко

Підстава: ф. 3333, оп. 2-ос, спр. 14, арк. 231.
Згідно з оригіналом
Завідувач архіву Райчук У. О. Райчук
01.08.2018
(Відбиток основної круглої печатки заводу)
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Одержувач архівної довідки, копії або витягу розписується на другому примірнику
одержуваного документа, а також зазначає
там дані паспорта (іншого документа, що посвідчує особу). Цей примірник залишається у
справах архіву.
Також звертаємо увагу, що допускається
вилучення з архівних справ і видавання власникам або їх родичам оригіналів особових
документів (трудових книжок, свідоцтв, дипломів, атестатів тощо), які власник не отримав свого часу. Оригінали особових документів повертають на підставі письмових заяв
власників, з дозволу керівника підприємства.
Вилучений документ замінюють копією. В облікові документи вносять необхідні відмітки.
Оригінали особових документів надсилають
заявнику цінним листом або видають на руки
під підпис на копіях документів та за умови
пред’явлення документа, що посвідчує особу.
Уповноважені особи додатково пред’являють
нотаріально засвідчену довіреність.
У разі відсутності в архіві запитуваних
відомостей складають лист-відмову, який
оформлюють на бланку листа підприємства.
У такій відмові вказують на факт відсутності
в документах архіву відомостей, що цікавлять
заявника, та дають рекомендації, куди слід
звернутися за необхідною інформацією.
Якщо відсутність документів в архіві підприємства зумовлена їх втратою або знищенням,
текст листа засвідчують печаткою підприємства-фондоутворювача або його правонаступника.

Надання архівних документів
для роботи та в тимчасове
користування поза архівом
Справи видають з архіву підприємства в
тимчасове користування структурним підрозділам підприємства та іншим юридичним
особам.
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Для роботи з документами користувачів безпосередньо в архіві підприємства створюють
читальний зал, який обладнують належними технічними засобами для використання мікрокопій,
електронних, аудіовізуальних документів тощо.
Розпорядок роботи читального залу архіву
складає керівник архіву (особа, відповідальна
за архів).
Відвідування читального залу користувачами
обліковують у журналі реєстрації відвідувань
користувачами читального залу за встановленою
Правилами № 1000/5 формою.
Якщо в архіві немає спеціального приміщення для облаштування читального залу, робота
користувачів з документами здійснюється
безпосередньо в робочих кімнатах архіву, для
чого обладнуються робочі місця.
Користувачі допускаються в читальний
зал архіву на підставі замовлення на видавання справ (додаток 4) та заяви користувача,
оформлених за встановленими Правилами
№ 1000/5 формами.
Дозвіл на роботу в читальному залі користувачам інших підприємств та громадянам
протягом необхідного строку дає керівник підприємства. Як правило, цей строк становить не
більше одного року. За потреби продовжити
строк роботи в архіві користувач подає нову
заяву та оформлює замовлення.
Архів підприємства надає користувачам
для використання в читальному залі (у тому
числі для виготовлення копій, витягів) відкриті
документи, що обліковані та пройшли науково-технічне опрацювання, мають довідники та
інші пошукові дані.
Відмові або відстроченню у видачі користувачам підлягають:
l оригінали документів за наявності копій
фонду користування;
l оригінали унікальних документів (можуть бути видані лише працівникам державної
архівної установи (архівного відділу міської
ради) або представникам спеціалізованих закладів для проведення реставраційних робіт
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Додаток 4
Зразок замовлення на видавання справ користувачу
(формат А5, 148  210 мм)
Державне підприємство «Промбудмаш»
ЗАМОВЛЕННЯ

ДОЗВОЛЯЮ видавання справ

02.08.2018 №  142
на видавання справ у читальний зал
(робочу кімнату)

Завідувач архіву
Вітерчук	 Л. Г. Вітерчук
02.08.2018

Прошу видати Хоменку Д. З., старшому викладачеві кафедри джерелознавства та спеціальних галузей Київського національного університету імені Тараса Шевченка____________
(прізвище, ініціали і посада користувача)

для підготовки дисертації на тему «Історія державних підприємств України», 1950–2015 рр.
(мета роботи з документами, хронологічні межі)

Справа №

1
1234

2
2

3
393

1234

2

397

Підпис
працівника
Підпис коКрайні дати
читального
ристувача,
Заголовок справи документів
залу, якому
який отримав
справи
користувач
справи
повернув
справи
4
5
6
7
8
Накази директора
03 січня – 237
Хоменко
Замковий
підприємства з
30 грудня
основної діяльності
1974 р.
Накази Мінвугле14 січня – 209
Хоменко
Замковий
прому УРСР, що
23 грудня
стосуються діяль1974 р.
ності підприємства
Кількість аркушів

Фонд
№

Опис №

такі справи:

Хоменко                                                                                                                     (Д. З. Хоменко)
02 серпня 2018 р.
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або спеціальних досліджень носіїв інформації
та зовнішніх ознак документів);
l документи, що перебувають у незадовільному фізичному стані (за винятком видавання
для проведення невідкладних реставраційноремонтних робіт);
l документи, що не пройшли науково-технічного опрацювання;
l документи під час проведення перевіряння їх наявності та стану, проведення реставраційних та інших видів робіт з ними, під
час ремонту приміщень сховищ, переміщення
документів, у разі настання надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру.
Відмову оформлюють у письмовій формі із
зазначенням її причини, строку дії обмеження,
підстав обмеження, а також порядку оскарження відмови.
На кожного користувача (за винятком працівників підприємства) в читальному залі архіву
заводять особову справу, в яку вміщують:
l заяву;
l лист від імені юридичної особи, що його
направила;
l замовлення на видання справ та їх копіювання.

Використання документів архіву
в разі підготовки інформаційних
заходів у засобах масової інформації
Архів організовує використання документів у
засобах масової інформації, під час підготов-
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ки інформаційних заходів (виставок, екскурсій, зустрічей з громадськістю, презентацій,
лекцій, доповідей), а також публікацію документів. Відповідне рішення приймає керівник
підприємства. Зазначену роботу архів виконує самостійно або спільно із зацікавленими
юридичними та фізичними особами, у тому
числі з державними архівними установами
(архівними відділами міських рад).
Для оформлення виставкових стендів архів
підприємства на підставі архівних документів
створює альбоми, плакати, діаграми тощо. При
цьому зауважимо, що документи на виставках
експонують тільки у вигляді копій.
Для пропагування документів архіву в
засобах масової інформації готують документальні публікації, створюють радіо- та
телепередачі. Архів спільно із засобами масової інформації визначає тематику та обсяг
матеріалів, а також строки їх підготовки.
Тексти підготовлених архівом статей, добірок
документів, передач затверджує керівник
підприємства.
У примірниках статей та інших матеріалів,
які створено для засобів масової інформації
та які залишаються в архіві підприємства,
зазначають пошукові дані оприлюднених
документів (назви використаних документів,
дату, місце публікації).
Екскурсії, лекції, доповіді про зміст документів архіву проводять відповідно до
плану його роботи. Під час підготовки заходу
визначають: тематику, склад слухачів, час і
місце проведення, тривалість. l
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Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Надання

лікувально-профілактичного
харчування працівникам
Конституцією України кожному працівнику гарантовано право
на належні та безпечні умови праці. Якщо усунути шкідливі
виробничі фактори неможливо, законодавством передбачено
надання певних пільг та компенсацій. Серед них — забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, у т. ч. без
оплатним молоком, газованою водою тощо. Про особливості
надання працівникам такого харчування — у статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ (далі — Закон № 2694);
 постанова Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС «Про затвердження Переліку виробництв, професій і посад, робота на яких дає
право на безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо
шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм безкоштовної видачі вітамінних
препаратів і правил безкоштовної видачі лікувально-профілактичного харчування» від 7 січня
1977 р. № 4/П-1 (далі — Постанова № 4/П-1);
 Перелік виробництв, професій і посад, робота на яких дає право на безкоштовне отримання
лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, затверджений постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і
Президії ВЦРПС від 7 січня 1977 р. № 4/П-1 (далі — Перелік № 4/П-1);
 Правила безкоштовної видачі лікувально-профілактичного харчування, затверджені
постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і Президії
ВЦРПС від 7 січня 1977 р. № 4/П-1 (далі — Правила № 4/П-1);
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 Перелік хімічних речовини, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується
вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затверджений Міністерством охорони здоров’я СРСР від 4 листопада 1987 р. № 4430-87 (далі — Перелік № 4430-87);
 постанова Секретаріату ВЦРПС «Про постачання робітників гарячих цехів газованою підсоленою водою» від 11 червня 1934 р. (далі — Постанова від 11 червня 1934 р.).

Законодавчі підстави
Право працівників на пільги та компенсації
за важкі й шкідливі умови праці передбачено
КЗпП і Законом № 2694. Так, відповідно до
статті 7 Закону № 2694 працівники, зайняті
на роботах із важким та шкідливими умовами
праці, безкоштовно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком
або рівноцінними харчовими продуктами,
газованою солоною водою, мають право на
оплачувані перерви санітарно-оздоровчого
призначення, скорочення тривалості робочого
часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову
пенсію, оплату праці в підвищеному розмірі
та інші пільги та компенсації, що надаються в
порядку, визначеному законодавством.
Своєю чергою, у статті 166 КЗпП чітко вказано, що працівникам, які працюють:
 на роботах зі шкідливими умовами праці,
видаються безоплатно за встановленими нормами молоко або рівноцінні харчові продукти;
 на роботах з особливо шкідливими умовами праці видається безоплатно за встановленими нормами лікувально-профілактичне
харчування.
Щоб установити категорію умов праці—
шкідливі чи особливо шкідливі— потрібно
провести атестацію робочого місця відповідно
до Порядку проведення атестації робочих місць
за умовами праці, затвердженого постановою
КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442. Також можна
скористатися Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць
за умовами праці, затвердженими постановою Міністерства праці України від 1 вересня
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1992 р. № 41. Для проведення атестації керівник підприємства має видати відповідний наказ.
Зауважимо, що положеннями КЗпП визначено обов’язковий мінімум щодо забезпечення
працівників лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими
продуктами— за встановленими нормами.
Разом з тим згідно зі статтею 91 КЗпП підприємства в межах своїх повноважень і за
рахунок власних коштів можуть установлювати
додаткові порівняно із законодавством трудові
та соціально-побутові пільги для своїх працівників. Аналогічну норму містить і частина третя
статті 7 Закону № 2694, в якій ще додатково
вказано, якими внутрішніми документами
можна передбачити надання працівникам підприємства таких пільг — колективним договором (угодою) або трудовим договором.
Отже, зважаючи на це та маючи кошти,
підприємство може розробити та доповнити
вказані документи положенням про додаткові
(порівняно із законодавчо встановленими)
пільги та компенсації працівникам за роботу з
важкими та шкідливими умовами праці.

Лікувально-профілактичне
харчування
Питання видачі працівникам лікувально-профілактичного харчування на сьогодні регулюється
радянськими нормативними документами, які
до ухвалення нових аналогічних нормативів
зберігають чинність на території України. Так,
Постановою № 4/П-1 затверджено три таких
нормативних акти:
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 Перелік № 4/П-1;
 Раціони лікувально-профілактичного
харчування та норми безкоштовної видачі
вітамінних препаратів;
 Правила № 4/П-1.
Крім того, наказом Міністерства інфраструктури України від 30 грудня 2013 р. № 1074
завтреджено Положення про продовольче
забезпечення Державної спеціальної служби
транспорту в мирний час, норми якого, серед
іншого, визначають порядок забезпечення
лікувально-профілактичним харчуванням і
молоком працівників структурних підрозділів
цієї служби.
До складу лікувально-профілактичного
харчування належать:
 звичайні продукти харчування, такі як
хліб, макарони, крупи, картопля, цукор, м’ясо,
риба, печінка, яйця, молоко та кисломолочні продукти, масло, овочі, фрукти тощо, які
надаються працівникам з метою споживання
ними певної кількості необхідних організму
поживних речовин;
 вітаміни певних груп, зокрема вітамін С (аскорбінова кислота), вітамін А, вітамін В1 (тіамін), вітамін РР (ніацин), вітамін U
(S-метилметіонін);
 мінеральна столова вода.

Кому надається
Право на отримання лікувально-профілактичного харчування мають працівники, зайняті на
роботах з особливо шкідливими умовами праці,
професії та посади яких передбачені у відповідних
розділах Переліку № 4/П-1, незалежно від того, до
якої галузі господарства належать виробництва, де
вони працюють. Виняток становлять працівники,
зайняті у виробництвах, професіях і на посадах,
перелічених у розділі VIII і в підрозділах 6 та 7
розділу ІХ Переліку № 4/П-1: зазначені категорії
мають право лише на безоплатне отримання
вітамінних препаратів (п. 7 Правил № 4/П-1).
Відповідно до Переліку № 4/П-1 право
на отримання лікувально-профілактичного
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харчування мають працівники, які працюють
на таких виробництвах і роботах:
 хімічні виробництва (неорганічних продуктів, органічних продуктів, лаків і фарб,
хімічних реактивів);
 хіміко-фармацевтичні виробництва;
 виробництва кольорової металургії;
 виробництва чорної металургії;
 електротехнічні та радіотехнічні виробництва;
 гірничі роботи;
 роботи з радіоактивними речовинами та
джерелами іонізуючих випромінювань;
 роботи з навантаження та розвантаження
апатиту в морських і річкових портах;
 роботи в умовах підвищеного атмосферного тиску;
 виробництва харчової промисловості.
Також згідно з пунктом 4 Правил № 4/П-1
лікувально-профілактичне харчування видають:
 робітникам, інженерно-технічним працівникам і службовцям інших виробництв
і цехів підприємства, а також працівникам,
зайнятим на будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, пусконалагоджувальних роботах, які працюють повний
робочий день у діючих виробництвах, цехах
(на дільницях) з особливо шкідливими умовами праці, в яких як для основних працівників,
так і для ремонтного персоналу, встановлено
таке харчування;
 працівникам, які здійснюють чищення та
підготовку обладнання до ремонту або консервації в цеху (на дільниці), для працівників якого
передбачено видачу лікувально-профілактичного харчування;
 особам з інвалідністю внаслідок професійного захворювання, які користувалися
лікувально-профілактичним харчуванням безпосередньо перед настанням інвалідності з причини, викликаної характером їх роботи, — до
припинення інвалідності, але не більше шести
місяців із дня її встановлення;
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 робітникам, інженерно-технічним працівникам і службовцям, які мають право на
безоплатне отримання лікувально-профілактичного харчування і тимчасово переведені
на іншу роботу у зв’язку з початковими проявами професійного захворювання з причини,
викликаної характером їх роботи, — на строк
не більше шести місяців;
 жінкам, зайнятим до моменту настання
відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами
у виробництвах, професіях та на посадах, що
дають право на безоплатне отримання лікувально-профілактичного харчування,— на весь час
відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами.
Якщо вагітну жінку відповідно до медичного
висновку переводять на іншу роботу з метою
усунення контакту з продуктами, шкідливими
для здоров’я, до настання зазначеної відпустки,
лікувально-профілактичне харчування видають
їй на весь час до і в період відпустки у зв’язку
із вагітністю та пологами.
Крім того, зважаючи на зазначені вище норми
статті 91 КЗпП та частини третьої статті 7 Закону
№ 2694, керівництво підприємства може прий
няти рішення щодо забезпечення за рахунок
коштів підприємства лікувально-профілактичним харчуванням не лише працівників, яким
воно має надаватися на підставі законодавства,
а й інших, зайнятих на роботах, не передбачених
Переліком № 4/П-1, або надавати додаткове
харчування в розмірах, що перевищують законодавчо встановлені норми для працівників, які
підпадають під категорію тих, що забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням.

Організаційні питання
Оскільки певні категорії працівників забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням у межах заходів з охорони праці, то насамперед особа, відповідальна за охорону праці на
підприємстві, складає перелік конкретних посад
і робіт, за якими працівники повинні отримувати
лікувально-профілактичне харчування, і подає
його на затвердження керівнику підприємства.
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За затвердженим переліком кожного місяця
складають списки осіб, які мають отримувати
лікувально-профілактичне харчування.
Працівники можуть харчуватися як у власній їдальні підприємства (за її наявності), так і
в закладі громадського харчування, для чого
підприємство укладає з таким закладом відповідний договір (угоду).
Підприємства громадського харчування
або власні їдальні, в яких здійснюється лікувально-профілактичне харчування працівників,
мають повністю відповідати чинним санітарним
нормам та правилам (п. 11 Правил № 4/П-1).
Зокрема, згідно з п. 12 Правил № 4/П-1 приготування лікувально-профілактичного харчування
з продуктів, передбачених раціонами, доручається лише кваліфікованим кухарям, які знають
технологію приготування такого харчування.
Приготування та видача лікувально-профілактичного харчування і вітамінів має проводитись у суворій відповідності із затвердженими
для окремих виробництв раціонами і нормами,
що передбачено п. 14 Правил № 4/П-1. Щодня в
їдальні підприємства або в закладі громадського
харчування мають складати меню — за переліком продуктів, зазначених у тому чи іншому
раціоні лікувально-профілактичного харчування.
При цьому дозволяється заміна в меню одних
страв на інші, але за умови обов’язкового дотримання встановленої для раціону норми продуктів
(п. 15 Правил № 4/П-1).
Відповідальність за забезпечення працівників
лікувально-профілактичним харчуванням у
порядку, встановленому законодавством, покладається на керівника підприємства. Якщо таке
харчування надається працівникам закладом
громадського харчування, то відповідальність за
дотримання затверджених раціонів та складання
меню покладається на керівника такого закладу,
що передбачено п. 23 Правил № 4/П-1.

Видача харчування
Лікувально-профілактичне харчування
видають робітникам, інженерно-технічним
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працівникам та службовцям у дні фактичного
виконання ними роботи у виробництвах, професіях та на посадах, передбачених у Переліку
№ 4/П-1. Крім того, таким харчуванням забезпечують їх і в дні тимчасової непрацездатності,
якщо захворювання за своїм характером є
професійним і хворого не госпіталізовано
(п. 3 Правил № 4/П-1).
У той же час згідно з п. 6 Правил № 4/П-1
лікувально-профілактичне харчування не видається у:
 неробочі дні;
 дні відпустки;
 дні службових відряджень;
 дні навчання з відривом від виробництва;
 дні виконання робіт на інших дільницях,
де таке харчування не передбачено;
 дні виконання державних обов’язків;
 період тимчасової непрацездатності в
разі загальних захворювань;
 дні перебування в лікарні або санаторії
на лікуванні, а також у період перебування в
профілакторії.
Видачу лікувально-профілактичного харчування здійснюють у вигляді гарячих сніданків
перед початком роботи. В окремих випадках за
погодженням з медико-санітарною частиною
підприємства, а за її відсутності — з місцевою
санітарно-епідеміологічною станцією, допускається видача цих сніданків в обідню перерву.
Тим, хто працює в умовах підвищеного тиску
(в лікувальних барокамерах, на водолазних
роботах), лікувально-профілактичне харчування видають після вишлюзування.
Якщо працівник не має можливості отримати належне йому лікувально-профілактичне
харчування в їдальні підприємства за станом
здоров’я або через віддаленість місця проживання, допускається можливість доставки такого
харчуання йому додому у вигляді гарячих страв.
Але для цього необхідна відповідна довідка
медико-санітарної частини підприємства, а за
її відсутності — місцевої санітарно-епідеміологічної станції (п. 8 Правил № 4/П-1). У всіх інших
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випадках видавати додому страви лікувальнопрофілактичного харчування не можна.
Також не допускається видача такого харчування за минулий час і надання компенсацій
за своєчасно не отримане лікувально-профілактичне харчування. Виняток становлять
працівники з роз’їзним характером праці: для
них частиною другою статті 7 Закону № 2694
передбачена можливість виплати грошової
компенсації на придбання лікувально-профілактичного харчування на умовах, визначених
колективним договором.
Лікувально-профілактичне харчування
належить видавати робітникам, інженерно-технічним працівникам та службовцям за нормами
меню, розрахованими на шість робочих днів
тижня. Така ж норма зберігається і у випадку,
якщо підприємство працює за п’ятиденним
робочим тижнем з двома вихідними днями
(п. 16 Правил № 4/П-1).

Молоко та інші рівноцінні продукти
Неврегульованість
законодавчих норм
Донедавна, а саме до 1 березня 2018 р.,
роботодавці з метою забезпечення працівників молоком та іншими рівноцінними продуктами керувалися Порядком № 731/П-13
та Переліком № 4430-87. Однак з 1 березня
2018 р. набрало чинності розпорядження КМУ
«Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються
на території України, деяких актів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади
з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства» від 18 грудня 2017 р.
№ 1022-р, яким Порядок № 731/П-13 визнано таким, що не застосовується на території
України (п. 62 додатка 5 до цього розпорядження). Внесення змін призвело до відсутності на
сьогодні встановлених державою норм видачі
молока та рівноцінних харчових продуктів пра-
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цівникам, зайнятим на роботах з важкими та
шкідливими умовами праці. Відповідно перед
керівниками підприємств постало питання: як
бути в період відсутності Порядку?
Відзначимо, що Міністерство соціальної
політики України з цього приводу жодних
роз’яснень не надавало, але свою думку щодо
цього питання все ж таки висловили фахівці управлінь Держпраці в Миколаївській та
Полтавській областях. Вони наголошують на
тому, що хоча Порядок № 731/П-13 і скасовано,
вимоги щодо обов’язкового надання молока за
роботу у важких і шкідливих умовах праці залишилися чинними, тому роботодавці повинні
дотримуватися виконання законодавчих норм,
зокрема статті 166 КЗпП та статті 7 Закону
№ 2694. При цьому фахівці згаданих управлінь Держпраці зазначають, що підприємства
самостійно вирішують питання забезпечення
працівників молоком та іншими рівноцінними
продуктами на підставі Переліку № 4430-87,
тому вони можуть ще раз проатестувати робочі
місця за умовами праці та визначити, які з них
належать до категорії зі шкідливими умовами
праці.
Якщо за результатами атестації буде встановлено перевищення гранично-допустимої
концентрації хімічних речовин на відповідних
робочих місцях, то роботодавець зобов’язаний
забезпечити безплатну видачу молока та інших
рівноцінних харчових продуктів. У разі якщо
фактичні значення хімічних речовин не перевищують гранично-допустимих концентрацій,
тобто умови праці є допустимими, керівництво
підприємства може прийняти рішення стосовно
припинення видачі молока та інших рівноцінних
продуктів на цих робочих місцях.

Вихід із ситуації
Зважаючи на те, що на сьогодні відсутні
законодавчо встановлені норми видачі молока
та інших рівноцінних харчових продуктів, але
за чинним законодавством роботодавці все ж
таки зобов’язані забезпечувати працівників, які
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працюють у важких та шкідливих умовах, молоком, можна, як варіант, до затвердження нового
нормативного документа передбачити в колективному договорі (або іншому внутрішньому акті
підприємства) порядок і норми видачі молока та
інших рівноцінних харчових продуктів, аналогічні
тим, що були вказані в Порядку № 731/П-13.
Приклад
«1. Працівникам, які працюють на
робочих місцях, де концентрація хімічних речовин перевищує гранично-допустимі норми, видавати безплатно молоко по 0,5 літра за зміну, незалежно від її
тривалості в дні фактичної зайнятості
працівника на роботах, пов’язаних з виробництвом або застосуванням хімічних
речовин, зазначених у Переліку № 4430-87.
2. Не видавати молоко працівникам, які
отримують безплатне лікувально-профілактичне харчування.
3. Працівникам, які контактують з
неорганічними сполуками свинцю, додатково до молока видавати 2 г пектину у
вигляді збагачених ним консервованих рослинних харчових продуктів, фруктових
соків та напоїв (фактичний вміст пектину визначається заводом-виробником).
Допускається заміна цих продуктів натуральними соками з м’якоттю в кількості 250–300 мг.
4. Видачу і вживання молока здійснювати в їдальні (кімнаті для приймання їжі)
підприємства.
5. Видавати відповідним працівникам
збагачені пектином харчові продукти,
фруктові соки, напої та натуральні соки
з м’якоттю перед початком роботи, а
молочні та кисломочні продукти — протягом робочого дня.
6. Не дозволяється оплата молока кош
тами, заміна його іншими товарами та
продуктами (крім рівноцінних), видача
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молока за одну або декілька змін наперед
чи за минулі зміни, відпуск його додому.
7. Заміна молока іншими рівноцінними
продуктами допускається тільки за умови повної відсутності його в торговельній
мережі. До рівноцінних молоку харчових
продуктів належать кефір, ряжанка, йогурт питний тощо».

Газована солона вода
Крім видачі молока та іншого лікувальнопрофілактичного харчування, роботодавці
зобов’язані безплатно забезпечувати працівників гарячих цехів і виробничих дільниць
газованою солоною водою (ст. 167 КЗпП). Це
пов’язано з тим, що робота в умовах значного
опромінення або високої температури, до того
ж з великим фізичним напруженням, частим
вживанням прісної води може призвести до
знесолення та зневоднювання організму.
Цехи та виробничі дільниці, де організовується постачання газованою солоною водою,
визначаються органами санітарного нагляду
за погодженням із власником (керівником)
підприємства або уповаженим ним органом.
На сьогодні залишається чинною Постанова
від 11 червня 1934 р., яка містить перелік гарячих цехів. Згідно з цим документом до гарячих
цехів відносять:
 доменні, мартенівські, прокатні, випалювальні та інші цехи металургійної промисловості;
 гути скляних заводів;
 горна порцеляно-фаянсових і цегельних
заводів;
 котельні та машинні зали електростанцій,
де робота проводиться за високих температур.

Склад води та норми видачі
Газована солона вода має містити 0,5 %
(5 г на 1 л води) повареної солі (хлористого
натрію) та вуглекислоту (СО2). Щоб приго-
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тувати газовану солону воду, застосовують
сатуратор — апарат для насичення рідин вуглекислим газом або повітрям. Технологія приготування такої води визначена Інструкцією для
впровадження раціонального питного режиму
в гарячих цехах, затвердженою Постановою
від 11 червня 1934 р.
Згідно з пунктом 4 цієї Постанови забезпечення робітників гарячих цехів газованою солоною водою має проводитися із розрахунку 4-5
літрів води на кожну людину за зміну. Зважаючи
на цю норму та кількість працівників у гарячих
цехах, визначають місткість сатуратора.
Зауважимо, що забезпечення газованою
солоною водою не звільняє підприємство від
обов’язку забезпечувати працівників доброякісною прісною водою на загальних підставах
(п. 5 Постанови від 11 червня 1934 р.).

Організація постачання води
Організація постачання робітникам гарячих цехів і виробничих дільниць газованої
солоної води покладається на підприємство і
здійснюється за його рахунок. Нагляд за правильністю приготування та постачання такої
води покладається на медичний пункт підприємства під контролем санітарної інспекції
праці (п. 3 Постанови від 11 червня 1934 р.).
Правила та порядок забезпечення газованою
солоною водою робітників слід прописати в
колективному договорі підприємства, на якому
проводиться робота в гарячих цехах.
Вода працівникам гарячих цехів може поставлятися двома способами:
 у кожному з таких цехів встановлюють
окремий сатуратор необхідної місткості;
 у центрально розміщеному цеху встановлюють великий сатуратор, об’єм якого має
відповідати кількості води, необхідної для всіх
гарячих цехів, і доставляють з нього воду до
інших цехів у балонах.
За приготуванням газованої солоної води
та роботою сатуратора має стежити окремо
призначена особа. 
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Микола Постернак,

експерт з питань соціального
страхування

Заява-розрахунок:

нова форма
Нормативно-правові акти до теми:

 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
 Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального
забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності від 22 грудня 2010 р. № 26 (далі — Порядок № 26);
 Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений
постановою правління Фонду соціального страхування України від 19 липня 2018 р. № 12
(далі — Порядок № 12);
 Інструкція про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та
процедуру оскарження, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 22 грудня 2010 р. № 29 (далі — Інструкція № 29);
 Фонд соціального страхування України (далі — ФССУ).

В

иплата матеріального забезпечення за
період тимчасової непрацездатності або
вагітності та пологів найманого працівника є важливою функцією та обов’язком
кожного роботодавця. Надаються ці та інші
соціальні виплати за рахунок коштів ФССУ шляхом оформлення та подання заяви-розрахунку
встановленого зразка, на підставі якої ФССУ
перераховує роботодавцю кошти для здійснення
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соціальних виплат найманим працівникам, які
мають на них право. Такий механізм виплати
матеріального забезпечення на виконання положень Закону № 1105 та Порядку № 26 успішно
застосовується в роботі починаючи з 2011 р.
Проте в 2017 р. відбулось злиття Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професій-
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Якщо заява-розрахунок подається
до 1 жовтня 2018 р., її має бути
оформлено за вимогами Порядку
№ 26, а якщо заяву-розрахунок
подано до ФССУ 1 жовтня або
після цієї дати, під час її оформлення та подання слід керуватися
Порядком № 12
них захворювань України, в результаті чого певні
нормативно-правові акти потребують внесення
до них змін або викладення в новій редакції. При
цьому згідно з пунктом 9 розділу VII «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону № 1105 нормативно-правові та розпорядчі акти Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
України та Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності діють до
затвердження відповідних рішень ФССУ. Тобто
Порядок № 26, а також інші нормативно-правові акти, якими регулюється діяльність ФССУ,
є чинними та легітимними, поки не буде прийняте відповідне рішення.
Беручи до уваги вищенаведене, а також
той факт, що ФССУ здійснює фінансування
як матеріального забезпечення та соціальних
послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності, так і виплат внаслідок
нещасного випадку на виробництві, роботодавці мають знати, що з 1 жовтня 2018 р. форма
заяви-розрахунку зміниться, і ФССУ прийматиме таку заяву лише за формою, що відповідає
нормам чинного законодавства.

Строки подання нової заявирозрахунку
З 1 жовтня 2018 р. набуває чинності постанова
правління ФССУ «Про затвердження Порядку
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фінансування страхувальників для надання
матеріального забезпечення застрахованим
особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на
виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» від 19 липня 2018 р.
№ 12. Тож до цієї дати заява-розрахунок подається в той самий спосіб та тієї ж форми, що
були визначені Порядком № 26.
У багатьох роботодавців може виникнути
запитання: яким Порядком слід керуватися в
разі звернення до ФССУ, якщо страховий випадок у працівника настав до 1 жовтня 2018 р.,
а листок непрацездатності чи інший документ,
на підставі якого надається соціальна виплата,
подано на підприємство в останні дні вересня або вже після 1 жовтня. Відповідь така:
якщо заява-розрахунок подається до 1 жовтня
2018 р., її має бути оформлено за вимогами
Порядку № 26, а якщо заяву-розрахунок подано до ФССУ 1 жовтня або після цієї дати, під
час її оформлення та подання слід керуватися
Порядком № 12.
У той же час у багатьох роботодавців виникає запитання: в який строк після подання на
підприємство листка непрацездатності або
іншого документа, що дає право на соціальну
виплату, слід подавати заяву-розрахунок, щоб
не порушити законодавчих норм. Щоб відповісти на нього, слід розуміти певні особливості
надання соціальних виплат.
Передусім потрібно пам’ятати, що згідно
з частиною п’ятою статті 32 Закону № 1105
матеріальне забезпечення, передбачене цим
Законом, виплачується в разі, якщо звернення
за його призначенням надійшло не пізніше 12
календарних місяців з дня відновлення праце
здатності, встановлення інвалідності, закінчення
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами,
смерті застрахованої особи або члена сім’ї,
який перебував на її утриманні. Ключовим у цій
нормі є факт звернення за отриманням матеріального забезпечення: тобто якщо працівник
хворів і після одужання більше року не подавав
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листок непрацездатності на підприємство,
оплачувати його не можна, адже вже сплив
строк давності на звернення за отриманням
соціальної виплати. В описаній ситуації заяварозрахунок не подається.
Натомість якщо працівник хворів і подав
листок непрацездатності на підприємство до
закінчення 12 календарних місяців з дня одужання, роботодавець зможе подати заявурозрахунок у зручний для нього час, тобто
навіть за умови, що минув рік з дня одужання
цього працівника. Виникнути така ситуація
може в разі, якщо комісії (уповноваженому) із
соціального страхування (далі — комісія) для
прийняття рішення щодо призначення соціальної виплати необхідно отримати відповідь від
певних органів на питання, що виникли під час
опрацювання листка непрацездатності.
При цьому за умови відсутності зауважень
до правильності оформлення та порядку видачі листка непрацездатності роботодавець, в
т. ч. комісія, зобов’язані розглянути його в
10-денний строк з моменту його надходження
на підприємство. На підставі рішення комісії
про призначення матеріального забезпечення роботодавець нараховує суму виплати та
оформлює заяву-розрахунок, яка має бути
передана до ФССУ не пізніше п’яти робочих
днів з дати прийняття комісією такого рішення
(ст. 32 Закону № 1105, п. 2 Порядку № 12).
Таким чином, роботодавець має 15 днів
для подання до ФССУ заяви-розрахунку, відлік яких розпочинається з дати подання листка
непрацездатності на підприємство. При цьому в
разі оформлення допомоги на поховання строк
для подачі заяви-розрахунку до ФССУ є значно
меншим, адже згідно з частиною третьою статті 32 Закону № 1105 допомога на поховання
призначається не пізніше дня, що настає за днем
звернення, і виплачується не пізніше наступного
робочого дня після отримання роботодавцем
страхових коштів від ФССУ. Тобто один день
на призначення та п’ять — на оформлення та
подання заяви-розрахунку.
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Разом з тим необхідно зазначити, що відповідальності за несвоєчасну подачу заяви-розрахунку чинним законодавством не визначено,
і безпосередньо ФССУ за несвоєчасне подання
цього документа вас не оштрафує. У той же час
за несвоєчасне подання заяви-розрахунку і, як
наслідок, ненадання або несвоєчасне надання
відповідної соціальної виплати отримувач
допомоги може притягти роботодавця до відповідальності шляхом направлення позову до
суду або скарги до органу, що здійснює нагляд
за охороною праці. Тож не слід зволікати з
прийняттям рішення про призначення соціальних виплат та з оформленням і поданням
заяви-розрахунку.

Відмінності старої та нової заявирозрахунку
Заява-розрахунок, затверджена Порядком
№ 12, від попередньої відрізняється насамперед формою бланка, адже починаючи з 1
жовтня 2018 р. за допомогою цього документа
можна буде звертатися не лише за отриманням
коштів для здійснення виплат за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності,
а й для отримання коштів для фінансування
виплат потерпілим на виробництві.
Отже, з метою отримання коштів для фінансування страхових виплат у заяві-розрахунку
можуть вказуватися виплати, визначені статтею 20 Закону № 1105, та виплати, передбачені
абзацом четвертим частини третьої статті 42
цього Закону, а саме:
 допомога по тимчасовій непрацездатності
(включаючи догляд за хворою дитиною);
 допомога по вагітності та пологах;
 допомога на поховання (крім поховання
пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли
від нещасного випадку на виробництві);
 допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання;
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 виплата в разі тимчасового переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану
роботу;
 відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.
Складається нова заява-розрахунок із безпосередньо заяви та п’яти додатків, при цьому
на бланку заяви-розрахунку вказується, що
відповідний додаток заповнюється лише для тих
видів виплат, на які замовляються кошти, відповідно додатки, за якими кошти не замовляються,
заповнювати та подавати до ФССУ не потрібно.

Оформлення заяви-розрахунку
по-новому
Форма заяви-розрахунку міститься в додатку 1
до Порядку № 12 і складається безпосередньо
із заяви-розрахунку та п’яти додатків до неї.
В основній частині заяви-розрахунку вказується:
 найменування страхувальника (роботодавця);
 місцезнаходження страхувальника (роботодавця), а саме юридична адреса та контакт
ний телефон;
 код за ЄДРПОУ;
 окремий поточний рахунок у банку
або окремий рахунок у відповідному органі
Державного казначейства України;
 МФО.
Далі зазначається відповідний вид матеріального забезпечення чи виплат потерпілим на
виробництві, кількість днів, що оплачуються за
рахунок ФССУ, сума коштів, що замовляються
(в гривнях з копійками) та відмічається, який з
додатків додано до заяви-розрахунку.
Додаток 1.1 заповнюється та додається до
заяви-розрахунку, якщо роботодавець звертається до ФССУ за отриманням матеріального
забезпечення внаслідок:
 загального захворювання (причина
непрацездатності 1);
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 захворювання внаслідок аварії на ЧАЕС
(причина непрацездатності 3);
 невиробничих травм (причина непрацездатності 5);
 контакту з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство (причина непрацездатності 6);
 санаторно-курортного лікування (причина непрацездатності 7);
 вагітності та пологів (причина непраце
здатності 8);
 ортопедичного протезування (причина
непрацездатності 9);
 догляду за дитиною або дорослим членом
сім’ї (причина непрацездатності 10).
Додаток 1.2 заповнюється та додається до
заяви-розрахунку, якщо роботодавець звертається до ФССУ за отриманням допомоги на
поховання.
Якщо роботодавець звертається до ФССУ
за отриманням допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на
виробництві або профзахворювання, до заявирозрахунку додається заповнений додаток 1.3.
Додаток 1.4. заповнюється й додається до
заяви-розрахунку в разі, якщо роботодавець
звертається до ФССУ за отриманням виплати в
разі переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу.
Якщо роботодавець звертається до ФССУ за
отриманням відшкодування вартості поховання
потерпілого внаслідок нещасного випадку на
виробництві та пов’язаних з цим ритуальних
послуг, заповнюється та додається до заявирозрахунку додаток 1.5.

Спосіб подання нової заявирозрахунку
Не менш важливим є пункт 6 Порядку № 12,
яким визначено, що заява-розрахунок надається страхувальником (роботодавцем) в паперовому вигляді особисто до робочого органу
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виконавчої дирекції ФССУ або його відділення,
або надсилається в електронному вигляді із
застосуванням електронного цифрового підпису. Наразі чітких рекомендацій та роз’яснень
щодо подання заяви-розрахунку в електронному вигляді немає, проте така можливість має
значно заощадити час та кошти роботодавцям.
Пунктом 7 Порядку № 12 передбачено, що
заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі
яких призначається матеріальне забезпечення
та окремі виплати потерпілим на виробництві
(членам їх сімей), зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу
виконавчої дирекції ФССУ або його відділення.
Тобто жодних інших документів окрім заявирозрахунку та відповідного додатка до неї
подавати до ФССУ не потрібно.
У разі подання заяви-розрахунку в електрон
ному вигляді із застосуванням електронного
цифрового підпису роздрукована заява-розрахунок разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких
призначались окремі виплати та матеріальне
забезпечення, зберігається у страхувальника
(роботодавця).

Опрацювання нової заявирозрахунку ФССУ
Не зайвим буде зазначити, що інформація,
внесена страхувальником до заяви-розрахунку, має повністю відповідати документам,
на підставі яких призначається матеріальне
забезпечення та окремі виплати потерпілим на
виробництві (членам їх сімей), та відображатися в реєстрах бухгалтерського обліку, адже
ця інформація ретельно перевірятиметься
органами ФССУ.
Так, пунктом 8 Порядку № 12 визначено,
що робочий орган виконавчої дирекції ФССУ
або його відділення після надходження заяви-
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Інформація, внесена
страхувальником до заявирозрахунку, має повністю
відповідати документам, на
підставі яких призначається
матеріальне забезпечення

розрахунку перевіряє інформацію, наведену
в ній. Зокрема, перевіряється правильність
заповнення реквізитів, наявність даних про
страхувальника (роботодавця) в Державному
реєстрі загальнообов’язкового державного
соціального страхування, дані про сплату
ним єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, наявність
у ФССУ зареєстрованого нещасного випадку
або профзахворювання (в разі проведення
виплат потерпілим на виробництві (членам
їх сімей), правильності нарахування виплат.
За умови відсутності зауважень протягом
10 робочих днів здійснюється фінансування
виплат, зазначених у заяві-розрахунку.
Оскільки робочий орган виконавчої дирекції ФССУ або його відділення має доступ до
відомостей про сплату єдиного соціального
внеску із заробітної плати працівника, якому
оформлюється соціальна виплата, роботодавцю слід подбати, щоб інформація, що
міститься в базах даних Пенсійного фонду,
відповідала реальним показникам заробітної
плати такого працівника.
При цьому в разі потреби ФССУ має право
обмінюватися інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту щодо уточнення даних, наведених у заяві-розрахунку.
Тому не дивуйтесь, якщо до вас звернеться
представник ФССУ з проханням уточнити ту
чи іншу інформацію. Якщо ж виявлені помилки та/або недостовірні відомості неможливо
виправити на етапі перевірки заяви-розрахун-
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ку, вона повертається страхувальнику з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення.
Така перевірка заяви-розрахунку, надання
рекомендацій за її результатами, фінансування
заяви-розрахунку або надання обґрунтованої
відмови в її прийнятті здійснюється робочими
органами ФССУ або їх відділеннями протягом
10 робочих днів після її надходження до відповідного органу ФССУ (п. 8 Прядку № 12).
Згаданий спосіб моніторингу соціальних виплат
у ФССУ запроваджено з початку 2018 р., і його
мета — зменшити кількість перевірок цільового використання коштів ФССУ та порушень
під час обчислення роботодавцями розміру
соціальних виплат.

Отримання коштів від ФССУ
За умови відсутності зауважень до поданої
заяви-розрахунку протягом 10 робочих днів
замовлені кошти надходять на рахунок роботодавця, який після цього виплачує відповідну
соціальну допомогу працівнику. Зауважимо, що
сума допомоги по тимчасовій непрацездатності,
у т. ч. по догляду за хворою дитиною, та допомоги по вагітності та пологах виплачується
працівнику в день виплати заробітної плати на
підприємстві. Допомога на поховання виплачується наступного робочого дня після отримання
коштів від ФССУ (ст. 32 Закону № 1105). У такі
ж строки здійснюються виплати потерпілим на
виробництві.

Повідомлення про виплати
Нововведенням є повідомлення про проведення виплат. Пунктом 10 Порядку № 12 визначено, що після здійснення виплат за рахунок
коштів ФССУ страхувальник (роботодавець)
надсилає повідомлення про проведення виплат
за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку
№ 12. Роботодавець надсилає його протягом
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місяця з дня проведення виплат в один з таких
способів:
 в електронному вигляді з використанням
електронного цифрового підпису;
 листом з повідомленням;
 надає безпосередньо до робочого органу
виконавчої дирекції ФССУ чи його відділення.
При цьому в разі ненаправлення роботодавцем повідомлення про виплати застрахованим
особам соціальних виплат протягом трьох
місяців з дня здійснення фінансування робочі
органи виконавчої дирекції ФССУ перевіряють
використання страхувальником коштів ФССУ
(п. 11 Порядку № 12).
Між іншим, порядок проведення робочими органами ФССУ перевірки роботодавців,
які виплачували матеріальне забезпечення та
користувалися соціальними послугами за рахунок коштів ФССУ, а також порядок ухвалення
рішень за результатами перевірок та процедура
їх оскарження регламентується Інструкцією
№ 29. На сьогодні неподання повідомлення
про здійснення фінансування не є підставою
для проведення планової чи позапланової перевірки, однак не виключено, що найближчим
часом до Інструкції № 29 буде внесено зміни.

Виправлення помилок, допущених
під час оформлення заявирозрахунку
Незважаючи на моніторинг заяв-розрахунків,
нерідко трапляються випадки, коли у ФССУ
за тим чи іншим листком непрацездатності
замовлено менше або більше коштів. Такі ситуації можуть виникати не лише через помилки,
допущені бухгалтером чи кадровиком, а й через
виявлені невдовзі обставини.
Наприклад, листок непрацездатності було
оплачено з урахуванням фактичного страхового стажу працівника в розмірі нижче 100 %,
після чого працівник надав відомості про те,
що листок непрацездатності має оплачуватися
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йому в розмірі 100 %, оскільки він є постраждалим унаслідок аварії на ЧАЕС. Чи навпаки:
листок непрацездатності оплачено в розмірі
100 %, однак виявилося, що страховий стаж
працівника не підтверджено відомостями з єдиного державного реєстру застрахованих осіб,
і листок непрацездатності необхідно обчислити
в розмірі 50 % тощо. Такі помилки потрібно
виправляти.
Якщо коштів для здійснення фінансування
у ФССУ замовлено менше, ніж потрібно, в
жодному разі не можна коригувати замовлені
суми взаємозаліком. Тобто якщо працівник
надає кілька листків непрацездатності за одним
страховим випадком, за кожним з яких подано
окрему заяву-розрахунок, сума замовлених
коштів для фінансування кожного з таких листків непрацездатності має бути правильною.
Не можна замовити за одним листком непрацездатності менше коштів, ніж потрібно, а за
іншим — більше, щоб у підсумку отримати
необхідну суму.
За таких умов, тобто в ситуації, коли коштів
замовлено менше, ніж потрібно, слід подати
нову заяву-розрахунок, в якій вказати серію
та номер того листка непрацездатності, за
яким замовлено менше коштів, і суму недоплати, додавши до такої заяви-розрахунку
пояснювальну записку, в якій викласти причини
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недоплати. Сума недоплати буде виплачена в
установлені чинним законодавством строки на
загальних підставах.
Натомість якщо сума отриманих роботодавцем від ФССУ коштів перевищує фактичні
витрати на оплату соціальних виплат, невикористані страхові кошти протягом трьох робочих
днів повертаються на рахунок робочого органу
виконавчої дирекції ФССУ або його відділення,
з якого надійшло фінансування, та надсилається
лист, в якому пояснюються причини повернення коштів (п. 12 Порядку № 12).
Якщо ж роботодавець виявить помилки
минулих періодів, а саме за межами нинішнього
бюджетного року, надлишково нараховані та
виплачені кошти повертаються роботодавцем
до робочого органу виконавчої дирекції ФССУ
або його відділення та одночасно надсилається обґрунтоване письмове пояснення щодо
причин повернення страхових коштів (п. 13
Порядку № 12).
Різниця між поверненням коштів протягом
трьох робочих днів з моменту їх використання
та після зазначеного терміну полягає в тому, що
кошти, повернуті впродовж трьох робочих днів,
є своєчасно повернутими страховими коштами,
це не вважається нецільовим їх використанням,
відповідно штрафні санкції не застосовуватимуться. 
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Наталія Панченко,

експерт з кадрових питань

Гарантії трудового
законодавства для учасників АТО
Українським законодавством, у т. ч. трудовим, визначено кілька категорій працівників, які мають додаткові пільги та гарантії. Серед них і учасники АТО* — достатньо нова категорія працівників, адже з’явилася вона
нещодавно через події на сході нашої країни. Для військовослужбовців,
поряд із гарантіями у сфері праці, передбачені й гарантії щодо соціального та правового захисту. Отже, про особливості визначених трудовим
законодавством гарантій, про які має знати учасник АТО, — у статті
_____________
*З 30 квітня 2018 р. формат АТО змінено на операцію Об’єднаних сил (ООС).

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-ХІІ (далі — Закон № 3551);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки);
 Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
від 20 грудня 1991 р. № 2011-ХІІ (далі — Закон № 2011);
 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58).

В

ідразу слід звернути увагу, що поняття
«учасник АТО» в трудовому законодавстві
відсутнє. Натомість у певних нормативноправових актах містяться поняття «учасник бойових дій», «учасник війни». Ці категорії
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працівників мають право на додаткові гарантії,
передбачені законодавством.
Тож відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону № 3551 учасниками бойових
дій визнаються військовослужбовці (резер-
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вісти, військовозобов’язані) та працівники
Збройних сил України, Національної гвардії
України, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового,
начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ
України, Управління державної охорони України,
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань,
які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції
(АТО), забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної
операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в
районах її проведення в порядку, встановленому
законодавством.
Учасник АТО отримує відповідне посвідчення, яке видається згідно з Порядком надання
та позбавлення статусу учасника бойових дій
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженим постановою КМУ від 20 серпня 2014 р.
№ 413.
До нормативно-правової бази постійно вносяться зміни, що стосуються учасників АТО.
Такий процес вдосконалення законодавства
щодо військовослужбовців пов’язаний з викликами сьогодення, адже особи, які беруть участь
в антитерористичній операції, з’явилися лише в
2014 р. Тож на кожному етапі трудового процесу,
починаючи з працевлаштування та закінчуючи
звільненням, учасникам АТО надаються додаткові гарантії на рівні з іншими працівниками.
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Прийняття на роботу
Для більшості працівників, зважаючи на норми
трудового законодавства, передбачений випробувальний строк. Проте відповідно до частини
третьої статті 26 КЗпП випробування не встановлюється в разі прийняття на роботу осіб,
звільнених у запас з військової чи альтернативної
(невійськової) служби.
Зокрема, додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню має молодь, яка звільнилася із
строкової військової служби, військової служби за
призовом під час мобілізації, на особливий період,
військової служби за призовом осіб офіцерського
складу або альтернативної (невійськової) служби
і яка вперше приймається на роботу. Для праце
влаштування зазначених категорій осіб підприємствам встановлюється квота відповідно до Закону
України «Про зайнятість населення» від 5 липня
2012 р. № 5067-VI. Згадані гарантії, зважаючи
на норми статті 196 КЗпП, чинні протягом шести
місяців після закінчення або припинення служби.
Також згідно з частиною першою статті 197 КЗпП
вказаній категорії осіб перше робоче місце надається на строк не менше двох років.

Переважне право на укладення
трудового договору
Згідно зі статтею 421 КЗпП працівник, з яким розірвано трудовий договір з підстав, передбачених
пунктом 1 статті 40 КЗпП (крім випадку ліквідації
підприємства, установи, організації), протягом
одного року має право на укладення трудового
договору в разі повторного прийняття на роботу,
якщо власник або уповноважений ним орган
приймає на роботу працівників аналогічної кваліфікації. Такі переваги мають, зокрема, учасники
бойових дій — їм надається переважне право на
укладення трудового договору в разі повторного
прийняття на роботу без зазначення строку.
Також зауважимо, що працівники з числа
колишніх військовослужбовців строкової служби,
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військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за
призовом осіб офіцерського складу та осіб, які
проходили альтернативну (невійськову) службу,
мають перевагу на залишення на роботі в разі
вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в
організації виробництва і праці протягом двох
років з дня звільнення їх зі служби (ст. 42 КЗпП).

Переважне право на залишення
на роботі
Згідно зі статтею 42 КЗпП у разі скорочення
чисельності чи штату працівників у зв’язку із
змінами в організації виробництва та праці переважне право на залишення на роботі надається
працівникам з більш високою кваліфікацією й
продуктивністю праці. У разі рівних умов продуктивності праці та кваліфікації перевага в залишенні
на роботі надається, зокрема:
 учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність Закону № 3551;
 працівникам з числа колишніх військово
службовців строкової служби, військової служби
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох
років з дня звільнення їх зі служби.

Інші трудові гарантії
Відповідно до статті 119 КЗпП на час виконання державних або громадських обов’язків,
якщо вони здійснюються в робочий час, за
військовозобов’язаними зберігаються певні
гарантії. Зокрема, таким працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) та
середнього заробітку. Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених
Законом України «Про військовий обов’язок
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і військову службу» від 25 березня 1992 р.
№ 2232-XII, Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня
1991 р. № 1975-XII та Законом України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від
21 жовтня 1993 р. № 3543-XII, надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.
Отже, згідно зі статтею 119 КЗпП робоче місце, посада та середня заробітна плата
зберігається за працівником, якого, зокрема,
призвали на військову службу за призовом
осіб офіцерського складу, військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийняли на військову службу за
контрактом, у т. ч. шляхом укладення нового
контракту на проходження військової служби,
під час дії особливого періоду на строк до його
закінчення або до дня фактичного звільнення.
Також зазначені гарантії зберігаються за працівниками, які під час проходження військової
служби отримали поранення (інші ушкодження
здоров’я) та перебувають на лікуванні в медичних закладах, а також потрапили в полон або
визнані безвісно відсутніми, на строк до дня,
наступного за днем їх взяття на військовий облік
у районних (міських) військових комісаріатах
після їх звільнення з військової служби в разі
закінчення ними лікування в медичних закладах
незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно
відсутніми або до дня оголошення судом їх
померлими.

Право на відпочинок
Відпустки згідно із Законом
про відпустки
Відповідно до норм законодавства кожен
працівник має право на відпочинок, що надається для відновлення працездатності, зміцнення
здоров’я, виховання дітей, задоволення власних
життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.
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Згідно з пунктом 5 частини сьомої статті 10
Закону про відпустки щорічна основна відпустка
за бажанням працівника надається особам, звільненим після проходження строкової військової
служби, військової служби за призовом під час
мобілізації, на особливий період, військової
служби за призовом осіб офіцерського складу
або альтернативної (невійськової) служби, якщо
після звільнення зі служби вони були прийняті на
роботу протягом трьох місяців, не враховуючи
часу переїзду до місця проживання. Зокрема,
учасники АТО мають право на отримання щорічної відпустки повної тривалості до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи
в перший рік роботи.
Крім того, учасники АТО мають додаткові
гарантії щодо отримання кількох видів відпусток. Так, згідно зі статтею 162 Закону про
відпустки учасникам бойових дій надається
додаткова відпустка із збереженням заробітної
плати тривалістю 14 календарних днів на рік
(детальніше про надання такої відпустки
див. у журналі «Кадровик України» № 9/2016,

с. 76), а на підставі статті 25 цього Закону за
бажанням працівника в обов’язковому порядку
надається відпустка без збереження заробітної
плати (детальніше про надання відпусток без
збереження заробітної плати див. у журналі
«Кадровик України» № 9/2017, с. 74). Також
відповідно до пункту 6 частини 12 статті 10
Закону про відпустки роботодавець має надавати щорічні відпустки в зручний для дружин
(чоловіків) військовослужбовців час.
Для зручності інформацію про вид та тривалість відпусток, які надаються учасникам АТО,
наведемо в таблиці.

Відпустки згідно із Законом № 2011
Відповідно до статті 101 Закону № 2011
військовослужбовці мають право на відпустки,
які надаються під час служби. Тож військово
службовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні
основні відпустки із збереженням грошового,
матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення в розмірі місячно-

Тривалість та вид відпусток, що надаються учасникам АТО
Тривалість
Норма Закону
Вид відпустки
відпустки
про відпустки
Учасники бойових дій, особи, на яких поши- 14 календарних днів на рік Додаткова відпустка Стаття 162
рюється чинність Закону №  3551
із збереженням заробітної плати
Категорія працівників

Учасники бойових дій, особи, на яких поши- До 14 календарних днів Відпустка без збе- Пункт 4 частини
рюється чинність Закону №  3551
щорічно
реження заробітної першої статті 25
плати
Особи, які мають особливі заслуги перед До 21 календарного дня Відпустка без збе- Пункт 5 частини
Батьківщиною, статус яких встановлено щорічно
реження заробітної першої  статті 25
відповідно до Закону №  3551
плати
Працівники на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному
пункті з урахуванням часу, необхідного для
повернення до місця роботи
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Не більш як 7 календар- Відпустка без збе- Пункт 18 частини
них днів після прийняття реження заробітної першої статті 25
рішення про припинення плати
антитерористичної операції
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го грошового забезпечення. Тривалість щорічної
основної відпустки для військовослужбовців,
які мають вислугу в календарному обчисленні
до 10 років, становить 30 календарних днів;
від 10 до 15 років — 35 календарних днів; від
15 до 20 років — 40 календарних днів; понад
20 календарних років — 45 календарних днів,
без урахування часу, необхідного для проїзду в
межах України до місця проведення відпустки
та назад, але не більше двох діб в один кінець.
Крім того, відповідно до пункту 4 статті
101 Закону № 2011 військовослужбовцям,
виконання обов’язків військової служби яких
пов’язано з підвищеним нервово-емоційним
та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних,
геологічних, кліматичних і екологічних умовах та
умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я,
крім військовослужбовців строкової військової
служби, надається щорічна додаткова відпустка
із збереженням грошового та матеріального
забезпечення. Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається залежно від часу
проходження служби в цих умовах та не може
перевищувати 15 календарних днів.

Увага!
Під час розрахунку суми для оплати листка
непрацездатності страховий стаж до уваги не
береться.  

Оплата листка непрацездатності
Учасники бойових дій та особи, прирівняні
до них, а також учасники війни, зважаючи на
норми Закону № 3551, мають пільги в разі
оплати листка непрацездатності. Зокрема, згідно з пунктом 11 статей 12 і 14 Закону № 3551
учасники війни та учасники бойових дій мають
право на оплату листка непрацездатності в
розмірі 100 % середньої заробітної плати неза-
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лежно від стажу роботи. Зазначена норма також
гарантується статтею 24 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV.

Записи до трудових книжок
Перед кадровиками часто постає питання, чи
потрібно вносити відомості про військову службу до трудової книжки. Тож нагадаємо, що
головним документом, що регулює порядок
ведення, заповнення, зберігання трудових книжок, є Інструкція № 58. Відповідно до положень
пункту 2.19 цієї Інструкції до трудових книжок
за місцем роботи вносяться окремим рядком
з посиланням на дату, номер та найменування
відповідних документів, зокрема, записи про
час служби в складі Збройних сил України та
інших військах, де на осіб, які проходять службу,
не поширюється законодавство про працю і
державне соціальне страхування, із зазначенням
дати призову (зарахування) та дати звільнення
із служби. Передбачені цим пунктом записи
вносяться до трудової книжки до внесення
відомостей про роботу на даному підприємстві.
У той же час Мінсоцполітики України у своєму листі від 4 квітня 2018 р. № 156/0/22-18
зазначало, що період проходження військової
служби не може підтверджуватися відповідними записами, внесеними до трудових книжок
працівників, адже цей документ, відповідно
до статті 48 КЗпП, підтверджує лише трудову
діяльність працівника. Документом для підтвердження проходження військової служби є
військовий квиток.
У разі звільнення роботодавець зобов’язаний
в останній день роботи працівника видати йому
належно оформлену трудову книжку та провести з ним розрахунок у строки, визначені
законодавством. Проте в разі мобілізації роботодавця — фізичної особи свої обов’язки він
повинен виконати протягом місяця, але вже
після демобілізації. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Ольга Панфьорова,

консультант журналу «Кадровик України»

Працівниця— матір трьох дітей віком до 15 років у 2017 р. використала додаткову соціальну відпустку тривалістю 10 днів, а в кінці
року надала документи про те, що вона стала одинокою матір’ю.
Тепер працівниця планує використати додаткову соціальну відпустку за двома підставами та хоче її поділити. Чи можна поділити цю
відпустку та чи потрібно надавати додаткову соціальну відпустку
за минулий рік за другою підставою?
Згідно зі статтею 19 Закону «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) працівникам, які мають дітей, щорічно
надається додаткова оплачувана відпустка
тривалістю 10 календарних днів (за наявності
декількох підстав її загальна тривалість не може
перевищувати 17 календарних днів) без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).
До цієї категорії належить:
 жінка, яка працює й має двох або більше
дітей віком до 15 років;
 жінка, яка має дитину з інвалідністю;
 жінка, яка усиновила дитину;
 мати особи з інвалідністю з дитинства
підгрупи А I групи;
 одинока мати;
 батько, який виховує дитину або особу
з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
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без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі);
 особа, яка взяла під опіку дитину або
особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А
I групи;
 один із прийомних батьків.
Справді, Законом про відпустки передбачено
поділ відпустки, але він стосується щорічної
відпустки (частина перша ст. 12 Закону про
відпустки). Зважаючи на те, що додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, належить
до виду соціальних відпусток (п. 4 ст. 4 Закону
про відпустки), норма щодо поділу її на частини
до неї не застосовується.
Однак слід зауважити, що незважаючи на
те, що можливість використання додаткової
соціальної відпустки за підставою, яка не була
відома раніше, працівниця отримала минулого
року, право на її надання за 2017 р. не зникає.
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А отже, вона може її використати, проте, зважаючи на визначений законом строк (не більше
17 календарних днів), зазначена відпустка як
одинокій матері може бути використана лише
тривалістю сім календарних днів (оскільки 10
календарних днів вона вже використала).
Отже, у випадку, що розглядається, соціальна
відпустка підлягатиме поділу. Про можливість
поділу такої відпустки також зазначено в листі
Мінсоцполітики України від 12 травня 2015 р.

№ 256/13/116-15. Зауважимо, що така ситуація
не вважатиметься порушенням, адже поперед
ньо інформація щодо її статусу не була відома,
а право на використання такої відпустки в зручний для неї час працівниця має. Нагадаємо, що
це право також залежатиме від підтвердження
статусу одинокої матері. Якщо ж зазначена
відпустка не буде використана, працівниця має
право на отримання грошової компенсації в
разі звільнення (ст. 24 Закону про відпустки).

Чи можна прийняти на посаду, на якій вже працює за суміщенням
працівник з доплатою 50 %, ще одного працівника за сумісництвом?
Визначення поняття «суміщення професій (посад)» міститься в постанові
Ради Міністрів СРСР «Про порядок і
умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня 1981 р. № 1145. У пункті 2 цієї постанови
зазначено, що суміщення передбачає виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) на
одному й тому ж підприємстві за згодою працівника протягом встановленої законодавством
тривалості робочого дня.
Поняття «сумісництво» визначено постановою
КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і організацій» від
3 квітня 1993 р. № 245 та Положенням про умови
роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій, затвердженим
наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України та Міністерства фінансів України
від 28 червня 1993 р. № 43. Тож сумісництвом
вважається виконання працівником, крім своєї
основної, іншої регулярної оплачуваної роботи
на умовах трудового договору у вільний від
основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у фізичної
особи за наймом.
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Вищезгаданими документами також встановлені обмеження на роботу за сумісництвом
і суміщенням певних категорій працівників. Але
положень стосовно обмеження використання
суміщення й сумісництва щодо однієї вакантної посади законодавство не містить. Тому, на
думку автора, підприємство може взяти на
роботу за сумісництвом працівника на посаду,
на якій за суміщенням вже виконує обов’язки
інший працівник.
При цьому потрібно звернути увагу на те, як
саме було встановлено суміщення посад. Якщо
в наказі про встановлення суміщення визначено
коло обов’язків, то працівник і надалі без змін
може їх виконувати, отримуючи певну доплату
за виконання цієї роботи. Якщо ж у наказі не
визначено коло обов’язків, то малося на увазі,
що працівник виконуватиме весь обсяг робіт за
суміщуваною посадою, тож у цьому разі під час
працевлаштування на цю посаду працівника за
сумісництвом коло обов’язків у першого працівника може зменшуватися. Відповідно, якщо
такі зміни відбуватимуться за ініціативою роботодавця, працівника, якому встановлено суміщення, необхідно попередити про них не менш
як за два місяці. Проте за заявою працівника такі
зміни можуть бути внесені в будь-який день.
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На підприємство працевлаштовується неповнолітній (17 років).
Довідку якої форми про проходження попереднього медичного
огляду він повинен надати роботодавцю?
Згідно зі статтею 191 КЗпП усі особи
молодше 18 років приймаються на
роботу лише після попереднього
медичного огляду. У подальшому, до досягнення 21 року, вони також підлягають щорічному
обов’язковому медичному огляду. Проходження попереднього медичного огляду регулюється Порядком проведення медичних оглядів
працівників певних категорій, затвердженим
наказом Міністерства охорони здоров’я від 21
травня 2007 р. № 246 (далі — Порядок № 246).
Пунктом 3.10 Порядку № 246 передбачено,
що роботодавець може приймати неповнолітнього лише після попереднього медичного
огляду. Для його проведення він повинен укласти або вчасно поновити договір про медичне
обслуговування із закладом охорони здоров’я та
надати йому список працівників, які підлягають
попередньому (періодичним) медичному огляду
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(п. 2.4 Порядку № 246). Якщо такий договір
укладено, роботодавець видає неповнолітньому направлення на обов’язковий попередній
медогляд за формою, наведеною в додатку 3
до пункту 2.4 Порядку № 246.
Після того як неповнолітній пройде медичний огляд, він має надати роботодавцю медичну
довідку про проходження попереднього медичного огляду за формою згідно з додатком 8
до пункту 2.16 Порядку № 246, яка міститиме
висновок медичної комісії про придатність
роботи за професією.
Якщо медичні протипоказання відсутні,
неповнолітнього можна приймати на роботу на
обумовлену посаду. Якщо ж висновок комісії
міститиме протипоказання щодо роботи особи
на конкретній посаді, оформлювати неповнолітнього на роботу не можна, оскільки це супе
речить законодавству. 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у вересні та жовтні 2018 року*
Професійні свята у вересні та жовтні 2018 року

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.

ЖОВТЕНЬ
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 (14 жовт
ня — День захисника України). Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП
якщо святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним,
вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
Отже, вихідний день з неділі, 14 жовтня, переноситься на понеділок, 15 жовт
ня. Норма тривалості робочого часу — 176 годин.

*Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з вихідними в суботу та неділю.
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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.)
01.10 День лікаря (традиц.)
01.10 Всесвітній день архітектора (традиц.)
07.10 День працівників освіти
07.10 День художника
08.10 День юриста
09.10 День ріелтора (традиц.)
10.10 День працівників стандартизації та
метрології
14.10 День захисника України
14.10 День працівників державної санітарноепідеміологічної служби (традиц.)
15.10 День працівників харчової промисловості
16.10 Міжнародний день шефа (традиц.)
16.10 Всесвітній день анестезіолога (традиц.)
20.10 День працівників целюлозно-паперової
промисловості
20.10 Міжнародний день авіадиспетчера
(традиц.)
20.10 Міжнародний день кухаря та кулінара
21.10 День працівників харчової промисловості
25.10 День маркетолога
28.10 День автомобіліста і дорожника
29.10 День працівників служби позавідомчої
охорони
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ПРАКТИКА
54 Кадровий роман
60 Військовий облік
72 Вчимося на помилках
80 Час відпочинку
90 Професійна класифікація

кадровий роман

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Суміщення в процесі

роботи за сумісництвом
Подолання перешкод
Подія дев’ята.

Несумісне суміщення
«Сумісництво… Суміщення… Сумісництво…
Суміщення… Просто абракадабра якась, — бур
чала сама собі під ніс Олена Богданівна, або
просто Оленка — молодий фахівець нового
відділу персоналу відомої нам компанії. — Таки
правий був тато, коли казав мені, що на отих
положеннях та нормах чорт ногу зламає. Казав,
а я не послухала — пішла на кадровика вчитися.
От тепер і маю — суміщення за сумісництвом…
Ой, чи навпаки — сумісництво за суміщенням…
Божечки милий, це ж треба було вельмиша
новному творцю всіх кадрових справ, правил і
законів понавигадувати таких термінів. Тут не
те що ноги — мізки звернути можна…».
Грізні думки та бурмотіння дівчини від
бивалося цокотінням підборів у кабінеті.
Здавалося, в кожному кроці, в кожному ударі
каблучка по підлозі, що віддавався луною, як
мантра, звучало: «Сумісництво — харі рама…
Суміщення — хай йому грець… Сумісництво —
хто таке придумав! Суміщення — щоб він був
здоровий!».
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«Ні, ну а хіба я не права, — продовжувала
виправдовувати своє роздратування Оленка, —
ну невже складно було підібрати якийсь інший
термін, який би кардинально відрізнявся від
того сумісництва. А то придумали! П’ять літер
інших — і вже зовсім інший зміст. Але ж для
пересічного працівника воно звучить як одне й
те ж саме. Ну хіба не можна було обрати якесь
інше слово!? Ну наприклад.., наприклад… Су…
Сумі… Співробіт… Співпрацювання, хоча б…».

Грізні думки
та бурмотіння
дівчини
відбивалося цо
котінням підб
орів у кабінеті…

Кадровик України
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На якусь мить дівчина зупинилась. Нап
руженість думок, що хаотично шукали новий
термін, який міг би перевернути всю кадрову
науку догори дриґом та вписати її ім’я золотими
літерами в скрижалі кадрової справи й стати
підґрунтям для визнання її карколомного успіху
і розстелити червону доріжку до Нобелівської
премії за видатний внесок у світову кадрову
науку, відключала інші функції організму.
Тимчасова зупинка затягувалася. Уже майже
півхвилини відбувався невидимий, але потужний
мозковий штурм. Та безрезультатно. З кожною
секундою вірогідність отримання нобелівських
мільйонів шалено наближалась до нульової від
мітки — новий термін ніяк не складався у щось
більш-менш цілісне, а залишався незрозумілим
набором звуків.
«М-да-а… Виявляється, все не так просто…
Це ж треба... — хвиля погано прихованого
роздратування змінилася в дівчини на «спокійну
воду» розчарування. — Ну добре. Як то кажуть:
«Мы пойдем другим путем»! Хай він буде навіть
звичним».
Впорядковуючи думки Олена поспішила
до Світлани Євгенівни — HR-менеджера, гуру
кадрової справи в компанії.
— Розумієте, Світлано Євгенівно, — вже в
кабінеті HR-фахівця пояснювала справу дівчи
на. — Це якась абракадабра! Я розумію, що це
якось можна оформити, бо якщо існують тер
міни, то має бути й механізм їх впорядкування.
Але ж звучить воно якось «не комільфо»…
— У цій справі, — усміхаючись відповіда
ла досвідчений фахівець, — 90 % ситуацій для
звичайної людини не те що абракадабра, а все
одно що читати китайські ієрогліфи на фарсі чи
суахілі*. Але ж нікуди ми не дінемось — так вже
воно законотворцями прописано. Наша справа —
все це впорядкувати й правильно оформити.
* Фарсі — перська мова, а суахілі — мова, яку використову
ють у Східній Африці (Танзанія, Кенія тощо).
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І тут пригадав
ся Тарас Анд
рійович, якому так непрос
то пояснюват
и
кадрові
премудрості…

— Ой, Світлано Євгенівно, все одно,
але півкулі мозку просто з орбіт злітають, — не
переставала скаржитися дівчина.
— Ні, дорогенька, це лише квіточки! Півкулі
справді почали б з орбіт злітати, до того ж із
шаленою швидкістю, якщо б тобі довелося
всю цю казуїстику розтлумачувати нашому
керівнику Тарасу Андрійовичу. Він хоча людина
й сучасна, але з кадровими термінами в нього
все складно, — Світлана Євгенівна повернула на
землю Олену. — Тому давай швиденько зорієн
туємось, що й до чого, та закриємо це питання.
Нагадування про любов Тараса Андрійовича
до специфіки законодавчої термінології у сфері
впорядкування питань з персоналом швидко
повернуло молодому фахівцю бадьорість.
— Так, зрозуміло, — почала дівчина. —
Я думаю, що хоч воно все якось закручено,
але система документального оформлення
має бути схожа. Я переглянула і тлумачення,
і порядок оформлення сумісництва та суміщен
ня — в обох випадках потрібен наказ. Працівник
виконуватиме ж певну роботу — і це потрібно
закріпити. Один наказ на нашого сумісника
вже є — ми ж його приймали на роботу, тож за
аналогією складаємо подібний про суміщення.
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— Ну от бачиш,
не все так складно, як здається, —
пораділа за нового фахівця Світлана Євгенівна.
Коли дівчина почала розмірковувати вголос,
вона дозволила собі трохи заспокоїтись і роз
слабитись, розуміючи, що молодість і завзя
тість все здолає. Тому деякі моменти пояс
нення прозвучали для HR таким собі фоном.
Акцентувала вона свою увагу лише на висновку.
А дарма…
Ситуація здавалася вичерпаною. Залишалися
лише технічні формальності — друк наказу та
підписи. Олена повернулася до свого кабіне
ту з полегшенням. Дівчина заходилася готу
вати папери та відкривати необхідні папки в
комп’ютері. Ось і бланк, ось дані працівникасумісника, ось попередній наказ.
«Відповідно до пункту 2 постанови, — побігли
перші рядки нового документа, — встановити
суміщення посад поряд із …». І тут не просто
дівчину Оленку, а саме Олену Богданівну аж
підкинуло! Вона схопилася з місця і побігла в

56

тому ж самому напрямку, яким чимчикувала
півгодини тому…
Коли кажуть, що у всесвіті нічого нізвідки
не береться і нікуди не зникає і що там десь в
астральному гіперпросторі енергії, відчуття і
навіть думки про будь-що, навіть про кадрове
законодавство, взаємодіють — то це саме про
наш випадок.
Майже тієї ж миті, як світло осяяння висмик
нуло Олену Богданівну з офісного стільця, енер
гія здорового глузду підштовхнула до руху
назустріч і Світлану Євгенівну, яка сиділа в кріслі
у своєму кабінеті.
Десь посередині цього «всесвіту», а саме
на другому повороті третього поверху адмі
ністративної будівлі, ці потужні потоки енергії
ледь не зіштовхнулись лобами. На мить вони
завмерли, а потім усміхаючись одна одній, як
давні подруги в голлівудському сімейному кіно,
завершили сюжет, який ледь не перетворився
на драматичний піднесений діалог:
— Якщо працівника приймають за сумісницт
вом, то це додаткова робота, яка оформляється
ще одним трудовим договором у вільний від
основної роботи час, — промовила Світлана
Євгенівна.
— А от коли працівнику оформлюють сумі
щення, то це така сама додаткова робота, яка
виконується поряд з основною роботою, а не
поряд із роботою за сумісництвом, — підхопила
Олена Богданівна.
— Тому для виконання додаткової роботи з
цим працівником потрібно укладати ще один
трудовий договір на умовах сумісництва, оскіль
ки ми не є основним місцем його роботи, —
резюмувала Світлана Євгенівна і подумавши
ще мить додала:
— А тепер на каву…
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Правовий коментар
Сумісництво та суміщення — це дві
різні форми організації праці, однак, як і
описано в цій частині роману, ці понят
тя часто плутають. Серед основних
нормативних актів, якими слід керу
ватися під час визначення особливос
тей роботи за сумісництвом та в разі
суміщення професій (посад), крім КЗпП,
постанова КМУ «Про роботу за суміс
ництвом працівників державних підпри
ємств, установ і організацій» від 3 квіт
ня 1993 р. № 245 (далі — Постанова
№ 245), постанова Ради Міністрів
СРСР «Про порядок і умови суміщення
професій (посад)» від 4 грудня 1981 р.
№ 1145 (далі — Постанова № 1145)*
та Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій,
затверджене наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції
України, Міністерства фінансів України
від 28 червня 1993 р. № 43 (далі —
Положення № 43).
Тож нагадаємо, що відповідно до
пункту 1 Постанови № 245 сумісниц
тво — це виконання у вільний від основ
ної роботи час іншої роботи на умовах
трудового договору, а суміщення згідно
з пунктом 2 Постанови № 1145 — це
виконання працівником поряд зі своєю
основною роботою, обумовленою тру
довим договором, додаткової роботи за
іншою професією (посадою).
Простіше кажучи, сумісництвом
є робота, яка виконується за окремо
укладеним трудовим договором, понад
установлений робочий час за основним
місцем роботи, а суміщенням — робота,
що виконується паралельно з основною.
Проте в обох випадках така робота є
додатковою. Таким чином, і для укла
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дення трудового договору про роботу
за сумісництвом, і для встановлення
суміщення має бути передбачена посада,
яка в штатному розписі підприємства
є вакантною, тобто вільною, яку ніхто
не обіймає.
На відміну від сумісництва, право на
яке працівник реалізує шляхом укладен
ня трудового договору на одному або
одночасно на декількох підприємствах,
суміщення може бути встановлено
лише на одному підприємстві, в рамках
вже укладеного трудового договору.
Постановою № 1145 визначено, що
суміщення професій (посад) допуска
ється за згодою працівника протягом
встановленої законодавством трива
лості робочого дня**.
Отже, можна помилково вважати,
що протиріч щодо оформлення суміщен
ня професій (посад) на підприємстві, де з
працівником укладено трудовий договір
за сумісництвом, не існує, оскільки якщо
на роботі за сумісництвом за графі
ком роботи працівника визначена певна
тривалість робочого дня, встановлення
суміщення протягом цього часу начебто
буде можливим. Але варто наголосити
на особливостях, які, на перший погляд,
є непомітними. Це формулювання визна
чень понять «сумісництво» та «сумі
щення».
Отже, ще раз наголосимо, що суміс
ництвом вважається виконання у віль
ний від основної роботи час іншої роботи
на умовах трудового договору, а сумі
щенням — виконання працівником поряд
зі своєю основною роботою, обумовле
ною трудовим договором, додаткової
роботи за іншою професією (посадою).
Зважаючи на це, на роботі за сумісни
цтвом суміщення професій (посад) не
може бути встановлено.

* Незважаючи
на те що цей
документ
ухвалено ще
за часів СРСР,
він застосову
ється й сьо
годні в части
ні, що не
суперечить
Конституції
України й зако
нам України,
та зберігає
свою дію від
повідно до
постанови
Верховної Ради
України «Про
порядок тим
часової дії на
території
України окре
мих актів
законодавства
Союзу РСР»
від 12 вересня
1991 р.
№ 1545-XII.

** Детальніше
про суміщення
див. у журналі
«Кадровик
України»
№ 2/2016,
с. 87.
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* Зразок наказу
про прийняття
на роботу за
сумісництвом
наведено в збір
нику для річних
передплатників
журналу
«Кадровик
України» під
назвою «Зразки
наказів» на с. 9.
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Задля вирішення ситуації, описаної в
романі, з працівником, який вже працює
за сумісництвом, можна оформити
ще один трудовий договір, і також за
сумісництвом. Таке рішення не супере
читиме чинному законодавству, адже
відповідно до статті 21 КЗпП працівник
має право реалізувати свої здібності до
продуктивної та творчої праці через
укладення трудового договору як на
одному, так і одночасно на декількох
підприємствах. І це дає можливість
прийняти працівника на ще одну посаду,
але за всіма законодавчими правилами.
Таким чином, працівник має подати
на підприємство такі ж документи,
які подавалися під час попереднього
працевлаштування за сумісництвом,
тобто документи, які надаються під
час працевлаштування на основне
місце роботи, за винятком трудової
книжки. Нагадаємо, що задля вико
нання обов’язку, передбаченого части
ною третьою статті 24 КЗпП, перед
початком роботи роботодавець має
видати наказ (який фактично буде вже
другим наказом про прийняття на робо
ту за сумісництвом на цьому підпри
ємстві) та подати повідомлення про
прийняття працівника до Державної
фіскальної служби України із зазначен
ням у графі 4 «Категорія особи» цього
повідомлення цифри «2», яка відповідає
найманим працівникам без трудової
книжки. Нагадаємо, що порядок подан
ня такого повідомлення затверджено
постановою КМУ «Про порядок повідом
лення Державній фіскальній службі
та її територіальним органам про
прийняття працівника на роботу» від
17 червня 2015 р. № 413.
Украй важливим моментом під час
прийняття працівника на роботу за
сумісництвом на ще одну посаду є вста

новлений графік роботи. Він має бути
чітко визначений як на основній роботі,
так і на посадах, на які працівника прий
нято за сумісництвом.
Нагадаємо, що відповідно до Пос
танови № 245 та Положення № 43
обмеження на роботу за сумісництвом
встановлені для державних службовців
та працівників державних підприємств.
Згідно з цими документами тривалість
роботи працівників за сумісництвом не
може перевищувати чотирьох годин на
день і повного робочого дня у вихідний
день, а загальна тривалість роботи
за сумісництвом протягом місяця не
повинна перевищувати половини місяч
ної норми робочого часу.
Окрім цього, не мають права пра
цювати за сумісництвом (за винятком
наукової, викладацької, медичної, твор
чої діяльності, визначеної переліком
робіт, які не є сумісництвом, наведе
ним у додатку до Положення № 43)
керівники державних підприємств, їх
заступники, керівники структурних
підрозділів (цехів, відділів, лабораторій
тощо) та їх заступники.
І хоча для підприємств інших форм
власності працювати за сумісництвом
понад визначену пунктом 2 Постанови
№ 245 норму робочого часу є можли
вість, на думку автора, графіки робо
ти за кожною посадою мають бути
чітко розмежовані та обумовлені під
час прийняття на роботу в наказах*.
Пам’ятайте, що за кожною займа
ною сумісником посадою визначаєть
ся окремий порядок оплати праці,
тривалість відпустки та, звичайно,
робочого часу. Робочий час за поса
дами, на яких працює сумісник, облі
ковується окремо. Облік ведеться в
табелі обліку робочого часу, де пріз
вище та ініціали працівника вказують

Кадровик України

кадровий роман

за різними посадами двома окремими
рядками.
Робота сумісника оплачується
на підставі статті 1021 КЗпП, якою
визначено, що працівник, який працює
за сумісництвом, отримує заробітну
плату за фактично виконану роботу,
що також має бути зазначено в наказі
про прийняття на роботу.
Зауважимо, що фактично вико
нана робота зазвичай відображаєть
ся в документі, відповідно до якого
виплачується заробітна плата. Таким
документом є табель обліку викорис
тання робочого часу. Про це, зокрема,
йдеться в роз’ясненнях авторів науко
вого-практичного коментаря до статті 1021 КЗпП. І якщо брати до уваги, що
сумісники зазвичай працюють неповний
робочий час, інформація в табелі має від
повідати графіку, який встановлюється
наказом роботодавця. Тож якщо суміс
нику встановлено неповний робочий час,
фактично виконана робота оплачується
пропорційно відпрацьованому часу.

Право на відпустки сумісники мають
нарівні з працівниками, які працюють
за основним місцем роботи. А отже,
такі особи мають право на щорічну
відпустку тривалістю не менш як 24
календарних дні за відпрацьований робо
чий рік з оплатою праці відповідно до
законодавства.
Щодо внесення запису до трудо
вої книжки сумісника, який має два
місця роботи, зауважимо, що запис
про роботу за сумісництвом, за бажан
ням працівника, вноситься за місцем
основної роботи окремим рядком на
підставі довідки з місця роботи за
сумісництвом або копій наказів про
роботу за сумісництвом. Для внесення
такого запису підприємству, яке є для
працівника основним, слід керуватися
пунктом 2.14 Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівни
ків, затвердженої спільним наказом
Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту
населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58.

P. S.
Тарас Андрійович, колоритний керівник відомої
нам компанії, як завжди перебирав зранку папери,
що були заздалегідь зібрані у відповідну папку
секретарем. Справа була звична, повсякденна, тому
гортаючи накази, знову ж таки вже за традицією,
Тарас Андрійович наспівував якусь пісеньку. Цього
ранку йому чомусь згадалася «Ти ж мене підманула».
Так, напевно, зірки зійшлися напередодні.
Так поступово дійшла черга до заяви про звіль
нення за власним бажанням однієї з працівниць,
яка на той момент перебувала в «декретній» від
пустці за другою дитиною. Крім прохання про
звільнення жінка додала, що просить виплатити їй
компенсацію за невикористану відпустку як жінці,
яка має двох дітей. Тарас Андрійович двічі уважно
перечитав документ. Справа здалася йому зрозу
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мілою й достатньо простою, тому він вирішив не
турбувати Світлану Євгенівну, а викликав новеньку
Олену Богданівну...
— Ну що скажете, дорогенька? — звернувся
керівник до кадровички щойно та закінчила пере
читувати заяву. — Я думаю, що тут все зрозуміло
й обґрунтовано, тому ми можемо задовольнити
прохання про компенсацію. Тим більше що й заре
комендувала себе людина добре. Тому зробимо
все по-людськи.
— Я перепрошую, Тарасе Андрійовичу, але чи
буде це правильним?
Від цих слів керівник компанії на мить опинився
в позі дресированого тюленя в цирку, витягнувши
спину і шию «під ниточку»:
— Щось я не зрозумів… От так «підманула-під
вела», щоб не вжити міцніше слівце…
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Юрій Васильєв,

начальник відділу кадрів Фізико-технічного
інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
НАН України, полковник запасу

Оформлення відсутності
працівника, який виконує

військовий обов’язок

Під час роботи в кадровиків часто виникають запитання, як оформити відсутність працівників, які проходять військову службу за призовом або за контрактом, беруть участь у військових зборах, відвідують військовий комісаріат, проходять медичну комісію за
направленням військкомату та в інших випадках, пов’язаних з виконанням військового обов’язку. Тож практичні поради щодо оформлення часу відсутності на роботі таких працівників — у статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р.
№ 2232-XII (далі — Закон № 2232);
 Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 р. № 3543XII (далі — Закон № 3543);
 Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 р. № 1975-XII
(далі — Закон № 1975);
 Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затверджений
постановою КМУ від 10 листопада 1999 р. № 2066 (далі — Положення № 2066);
 Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних,
затверджений постановою КМУ від 7 грудня 2016 р. № 921 (далі — Порядок № 921);
 Інструкція про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних
та резервістів, грошової виплати резервістам, затверджена наказом Міністра оборони України
від 12 березня 2007 р. № 80 (далі — Інструкція № 80).
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П

равовою підставою для надання пра
цівникам, які виконують військовий
обов’язок, передбачених законом
гарантій є частина друга статті 119
КЗпП, відповідно до якої працівникам, які
залучаються до виконання обов’язків, перед
бачених Законами № 2232, № 1975 та № 3543,
надаються гарантії та пільги відповідно до цих
законів. Тож розглянемо відповідні положення
згаданих нормативних актів.
Закон № 2232 містить три правових норми,
відповідно до яких працівникам, які виконують
військовий обов’язок, надаються передбаче
ні законом гарантії щодо збереження робо
чого місця, посади та середнього заробіт
ку. А саме: частина друга статті 21 регулює
випадки, пов’язані з призовом або прийнят
тям на військову службу, частина 11 статті 29— порядок проходження працівникамивійськовозобов’язаними зборів та частина
друга статті 39— порядок призову на військову
службу під час мобілізації. Розглянемо далі ці
випадки детальніше.

Відсутність у зв’язку з
відвідуванням військкомату
Відсутність на підприємстві працівника, який
відвідує військовий комісаріат, має бути
належно оформлена незалежно від того, за
чиєю ініціативою відбувалося таке відвіду
вання. Як було зазначено вище, законодав
чою підставою для оформлення відсутності
працівника на роботі є частина друга статті 21 Закону № 2232: «Громадяни України для
виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям
на військовий облік, призовом або прийнят
тям на військову службу, а також особи,
які направляються районними (міськими)
військовими комісаріатами на медичний
огляд (медичне обстеження в амбулатор
них чи стаціонарних умовах), лікування,
звільняються від роботи на час, необхід
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ний для виконання зазначених обов’язків
та перебування в лікувальному закладі
охорони здоров’я, із збереженням за ними
місця роботи, займаної посади і середньої
заробітної плати».Тобто в статті чітко визна
чено випадки, за яких необхідно керуватися
цією нормою.
Крім того, під час підготовки наказу про
відвідування працівниками військкомату необ
хідно врахувати, що таке відвідування відбува
ється, як правило, за розпорядженням військо
вого комісара. У цьому разі дії, які зобов’язані
виконати керівництво підприємства, чітко
визначені пунктом 47 Порядку № 921.
Відповідно до положень цього пункту в разі
отримання розпоряджень районних (міських)
військових комісаріатів щодо оповіщення при
зовників і військовозобов’язаних про їх виклик
на призовні дільниці (пункти попереднього
збору) для їх приписки до призовної дільниці,
призову на військову службу або на збори
військовозобов’язаних керівники державних
органів, підприємств, установ та організацій
зобов’язані:
 видати наказ про оповіщення призов
ників і військовозобов’язаних та довести до їх
відома в частині, що стосується забезпечення
їх прибуття за викликом районного (місько
го) військового комісаріату у визначені ним
строки;
 забезпечити здійснення контролю за
результатами оповіщення та прибуттям при
зовників і військовозобов’язаних до районних
(міських) військових комісаріатів;
 письмово повідомити районним (місь
ким) військовим комісаріатам про осіб, які не
виконали наказу керівника державного органу,
підприємства, установи та організації та не
прибули за викликом до районного (міського)
військового комісаріату.
Зазначене слід врахувати під час підготовки
наказу про відсутність працівника на роботі у
зв’язку з його викликом на призовну дільницю
(додаток 1).
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Додаток 1
Зразок наказу про виконання розпорядження військового комісара
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКНОПЛАСТ»
НАКАЗ
01.03.2018 		

м. Харків

		

№ 110-ОД

Про виконання розпорядження
військового комісара Київського РВК міста Харкова № 367
На виконання вимог розпорядження військового комісара про оповіщення
військовозобов’язаного Петренка Валентина Валентиновича про виклик до
Київського військового комісаріату міста Харкова, керуючись частиною другою
статті 21 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від
25 березня 1992 р. № 2232-XII та пунктом 47 Порядку організації та ведення
військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою КМУ від 7 грудня 2016 р. № 921
НАКАЗУЮ:
1. Начальнику відділу кадрів Бондар О. Ю.:
— довести під підпис до інженера-технолога дільниці підготовки продукції
Петренка Валентина Валентиновича розпорядження військового комісара про
необхідність його прибуття 2 березня 2018р. з 8:30 до 12:00 до Київського
районного військового комісаріату за адресою: м.Харків, вул. Садова, 16;
— забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям Петренка В.В. до військового комісаріату.
Увільнити інженера-технолога Петренка В. В. від роботи на час, необхідний для прибуття за викликом до Київського РВК міста Харкова та виконання
пов’язаних з цим обов’язків, із збереженням за ним місця роботи та займаної
посади.
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконати оплату часу, необхідного для прибуття за викликом до Київського РВК міста Харкова та виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік (або: призовом
або прийняттям на військову службу, направленням військовим комісаріатом
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Закінчення додатка 1
на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних
умовах), лікування) інженера-технолога Петренка В. В., відповідно до табеля
обліку робочого часу в розмірі середньої заробітної плати.
Підстава: розпорядження військового комісара Київського РВК міста Харкова від
26 лютого 2018 р. № 367.
Директор 			

Володченко

У табелі обліку робочого часу необхідно
поставити відмітку, яка використовується для
позначення відсутності працівника в разі ви
конання ним державних і громадських обо
в’язків, вибуття його на військові збори тощо

Увага!
Для виконання підприємством обов’язку,
передбаченого статтею 21 Закону № 3543
щодо забезпечення своєчасного прибуття
працівників, які залучаються до виконання
військового обов’язку, до військкомату, його
керівник повинен виконати дії, передбачені
пунктом 47 Порядку № 921. Чинним законодавством не передбачено жодних інших дій з боку
посадових осіб підприємства для виконання
вказаного обов’язку.
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С. Л. Володченко

(«ІН», 22) або таку, що застосовується на вашо
му підприємстві в таких випадках.

Відсутність у зв’язку з
проходженням військових зборів
У разі проходження зборів працівник має
право на передбачені законодавством гаран
тії на підставі частини 11 статті 29 Закону
№ 2232, а саме: «За призваними на збори
військовозобов’язаними на весь період збо
рів та резервістами на весь час виконання
ними обов’язків служби у військовому резерві,
включаючи час проїзду до місця їх проведення
і назад, зберігаються місце роботи, а також
займана посада та середня заробітна плата
на підприємстві, в установі, організації неза
лежно від підпорядкування і форм власності».
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Додаток 2
Зразок наказу про направлення працівника на військові збори
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКНОПЛАСТ»
НАКАЗ
23.01.2018			

м. Харків		

№ 110-ОД

Про направлення на збори
Керуючись частиною 11 статті 29 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII
НАКАЗУЮ:
КОЗАКА Петра Івановича, інженера служби головного механіка, увільнити від
роботи на час проведення навчальних зборів резервістів оперативного резерву
першої черги з 23 січня до 21 лютого 2018 р.
На час проведення навчальних зборів зберігати за Козаком П. І. місце роботи,
посаду та середню заробітну плату.
Підстава: витяг з наказу Новопокровського військового комісара від 22 січня
2018 р. № 7.
Директор 		
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Під час підготовки наказу про направлення
працівника на військові збори (додаток 2)
потрібно звернути увагу на таку особливість:
відповідно до частини 11 статті 29 Закону
№ 2232 за працівником зберігається місце
роботи, посада, заробітна плата не тільки на
час проведення зборів, а й на час, який він ви
трачає на проїзд до місця проведення зборів
та у зворотному напрямку.
Ще однією характерною рисою є те, що
кошти, виплачені працівнику за час його пере
бування на зборах або виконання обов’язків у
військовому резерві, повертаються із бюджету
незалежно від форми власності підприємства.
Повернення коштів відбувається згідно з по
ложеннями постанови КМУ «Про порядок і
розміри грошового забезпечення та заохочення
військовозобов’язаних та резервістів, грошової
виплати резервістам» від 23 листопада 2006 р.
№ 1644 та Інструкції № 80.
Відповідно до пункту 11 Інструкції № 80
виплата середнього заробітку військовозобо
в’язаним, призваним на збори, провадиться
підприємствами, установами та організаціями,
де працюють (працювали) призвані на збори,

з подальшим відшкодуванням цих витрат вій
ськовими комісаріатами.
Згідно з пунктом 12 Інструкції № 80 під
приємства, установи та організації для по
криття витрат на виплату середньої заробітної
плати військовозобов’язаним, призваним на
збори, подають до районного військового
комісаріату, в якому перебувають на обліку
військовозобов’язані, рахунки, які акцепту
ються та передаються до обласного військо
вого комісаріату для оплати. Відшкодуванню
підлягають усі витрати, пов’язані з виплатою
середнього заробітку (у т. ч. єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування). До рахунків додаються відомості
про виплату середньої заробітної плати, нара
хованої військовозобов’язаним, призваним на
збори, згідно з Інструкцією № 80 за формою,
наведеною в таблиці.
У разі відшкодування витрат підприємству
виникають труднощі, пов’язані з тим, що вій
ськові комісаріати або частини не включають
час, який працівник витратив для того, щоб діс
татися до місця проведення зборів і повернення
назад, до документів, що підтверджують участь

Таблиця
Форма відомостей про виплату середньої зарплати,
нарахованої військовозобов’язаним, призваним на збори

№ з/п

Прізвище, ім’я
та по батькові

Середня
зарплата
на місяць

1

2

3
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Сума витрат, яка підлягає
Період
відшкодуванню за період перебування
перебування на зборах (у тому числі і єдиного внеску
на зборах
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування)
4
5
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працівника у військових зборах. Як бути в та
кому випадку? Вимагати надання додаткової
довідки, що підтверджуватиме час перебування
працівника в дорозі. Але розрахуватися з пра
цівником необхідно в повному обсязі, інакше
його права будуть порушені, що тягне за собою
певну відповідальність.
Крім того, кадровикам слід знати, що стат
тя 30 Закону № 2232 містить перелік випадків,
за яких військовозобов’язані звільняються від
проходження зборів.

Відсутність у зв’язку з призовом
або прийняттям на військову
службу під час особливого періоду
Відсутність працівника на роботі у зв’язку з
призовом на військову службу оформлюється
на підставі частини другої статті 39 Закону
№ 2232: «Громадяни України, призвані на
строкову військову службу, військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийняті на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової ситу
ації, що загрожує національній безпеці, оголо
шення рішення про проведення мобілізації та
(або) введення воєнного стану, користуються
гарантіями, передбаченими частинами тре
тьою та четвертою статті 119 КЗпП…».
У січні 2017 р. набрав чинності Закон Украї
ни «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення порядку
проходження військової служби» від 6 грудня
2016 р. № 1769-VIII, яким, зокрема, внесено
зміни до частини третьої статті 119 КЗпП, що
стосуються надання гарантій щодо збереження
місця роботи, посади та середнього заробітку за
працівниками, які проходять військову службу.
Тобто із 7 січня 2017 р. відповідно до по
ложень частини третьої статті 119 КЗпП за
працівниками, призваними на строкову вій
ськову службу, військову службу за призовом
осіб офіцерського складу, військову службу
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за призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийнятими на військову службу за
контрактом, у т. ч. шляхом укладення нового
контракту на проходження військової служби,
під час дії особливого періоду на строк до його
закінчення або до дня фактичного звільнення
зберігаються місце роботи, посада та середній
заробіток на підприємстві, в установі, організа
ції, фермерському господарстві, сільськогос
подарському виробничому кооперативі неза
лежно від підпорядкування та форми власності
та у фізичних осіб — підприємців, у яких вони
працювали на час призову.
У частині третій статті 119 КЗпП наведено
кілька видів військової служби, під час про
ходження яких за працівником зберігаються
гарантії щодо збереження місця роботи, по
сади, середньої заробітної плати. Проаналізу
ємо, в разі проходження яких видів військової
служби працівник має вказані гарантії.
Види військової служби, які на сьогоднішній
день мають місце в Збройних силах України,
визначаються частиною шостою статті 2 За
кону № 2232. Проаналізувавши їх, а також зміст
частини третьої статті 119 КЗпП, можна дійти
висновку, що під час проходження працівником
будь-якого із вказаних у Законі № 2232 видів
військової служби за ним зберігаються визна
чені гарантії. Головною умовою для збереження
цих гарантій є те, що вони зберігаються під час
особливого періоду.
Нагадаємо, що визначення поняття «особ
ливий період» наведено в статті 1 Закону Укра
їни «Про оборону України» від 6 грудня 1991 р.
№ 1932-XII, згідно з якою особливий період—
це період, який настає з моменту оголошення
рішення про мобілізацію чи з моменту введення
воєнного стану в Україні або в окремих її місце
востях та охоплює час мобілізації, воєнний час
і частково відбудовний період після закінчення
воєнних дій.
Особливий період, який наразі триває в
Україні, розпочався з моменту оголошення
Указу Президента України «Про часткову мо
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білізацію» від 17 березня 2014 р. № 303/2014
і продовжується до теперішнього часу.
Отже, в наказі про увільнення працівника
від роботи у зв’язку з призовом на військову
службу (додаток 3) необхідно вказати, що на
час дії особливого періоду за працівником збе
рігаються певні гарантії. Зауважимо, що зміст
такого наказу не відрізнятиметься залежно
від виду проходження працівником військової
служби.

У наказі, наведеному в додатку 3, йдеться
про увільнення працівника від роботи. Поняття
«увільнення від роботи у зв’язку з проходженням
військової служби» законодавством не визначе
но. Однак автор обрав саме цей термін для того,
щоб відрізнити його від поняття «звільнення»,
що чітко визначено законодавством. Щодо цьо
го питання існує й протилежна думка: що слід
керуватися лише поняттями, які мають місце в
законодавстві. У такому разі пропонуємо вказу

Додаток 3
Зразок наказу про про увільнення працівника від роботи
у зв’язку з призовом на військову службу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКНОПЛАСТ»
НАКАЗ
04.05.2018 		

м. Харків 			

№ 160-П

Про увільнення Писарчука М. П.
від роботи у зв’язку з призовом на строкову військову службу
Керуючись частиною третьою статті 119 КЗпП
УВІЛЬНИТИ:
ПИСАРЧУКА Максима Петровича, токаря виробничої дільниці, від роботи із
7 травня 2018 р. у зв’язку з призовом на строкову військову службу зі збереженням місця роботи, посади та середнього заробітку до дня звільнення з військової
служби або закінчення особливого періоду.
Підстава: повістка Київського районного військового комісаріату міста Харкова
від 3 травня 2018 р. № 2233.
Директор 		
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Володченко		

С. Л. Володченко
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День виключення зі списків
військової частини вказується
в наказі про виключення
і вноситься до військового
квитка військовослужбовця
вати: «Звільнити від виконання обов’язків на час
проходження військової служби». У жодному
разі не слід використовувати слово «відсторонити», адже випадки, в яких застосовується
відсторонення від роботи, чітко визначені стат
тею 46 КЗпП. Як правильно зазначити в наказі в
разі призову або прийняття на військову службу,
законодавством не визначено, тому автор про
понує зробити вибір самостійно.
Також під час підготовки наказу важливо
звернути увагу на час початку та закінчення
проходження військової служби, тобто час,
протягом якого працівникові надаються пе
редбачені законом гарантії. З наведеного в до
датку 3 наказу бачимо, що гарантії працівнику
встановлюються до часу закінчення особливого
періоду або до дня фактичної демобілізації
(звільнення з військової служби).
Щодо особливого періоду, то він може бути
відмінений лише указом Президента України.
Тож зауважимо, що важливо так сформулювати
текст наказу, щоб не потрібно було його допра
цьовувати в разі відміни особливого періоду.
Що стосується дня початку та закінчення
військової служби, то вони визначаються
відповідно до частини другої статті 24 За
кону № 2232: «Закінченням проходження
військової служби вважається день виклю
чення військовослужбовця зі списків особо
вого складу військової частини (військового
навчального закладу, установи тощо) у
порядку, встановленому положеннями про
проходження військової служби громадянами
України». У цьому разі існує повна аналогія з
трудовим законодавством — мається на увазі,
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що останній день роботи працівника є днем
його звільнення.
День виключення зі списків військової
частини вказується в наказі про виключення
і вноситься до військового квитка військово
службовця. Запис про звільнення виконують
на третьому аркуші військового квитка. Там же
роблять і запис про те, коли й куди зобов’язаний
прибути демобілізований після звільнення з
військової служби. Наприклад:
12.
25.03.2018 на підставі наказу КПС ЗСУ
від 15.03.2018 № 105-ПМ
звільнений (демобілізований)
в запас і направлений до
Київського РВК м. Харкова.
До місця призначення
зобов’язаний прибути і стати
на військовий облік 26.03.2018
Командир частини Петрик В. О. Петрик
М. П.
Після того як звільнений військовослуж
бовець стане на військовий облік, на 28-му
аркуші військового квитка буде поставлено
відповідну відмітку.
Отже, виплата середньої заробітної плати
проводиться включно по день виключення зі
списків частини. Час, протягом якого звільне
ний військовослужбовець добирався до місця
проживання, оплаті не підлягає, але відповідно
до статті 21 Закону № 2232 слід оплатити час,
упродовж якого звільнений військовослужбо
вець ставав на військовий облік.
Також наголосимо, що кадровик зобов’я
заний вести облік працівників підприємства.
З цього випливає і його обов’язок контролю
вати час повернення працівника, який прохо
дить військову службу. У зв’язку з цим йому
необхідно знати строки строкової служби в
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календарному обчисленні, протягом яких відбу
вається проходження військової служби — вони
визначені частиною першою статті 23 Закону
№ 2232. Отже згадані строки становлять:
 для солдатів і матросів, сержантів і стар
шин, які проходять строкову військову службу
в Збройних силах України та інших військових
формуваннях,— до 18 місяців;
 для осіб, які на час призову на строкову
військову службу мають ступінь вищої освіти
спеціаліст або магістр, — до 12 місяців. До речі,
строк служби призовників, які мають освіту за
рівнем «бакалавр», законодавством не визначений.
Юристи Міністерства оборони України вважають,
що такі призовники повинні служити 18 місяців.
Також роботодавцю не слід забувати, що
відповідно до частини п’ятої статті 119 КЗпП
гарантії, визначені в частині третій статті 119
КЗпП, зберігаються за працівниками, які під
час проходження військової служби отримали
поранення (інші ушкодження здоров’я) та пе
ребувають на лікуванні в медичних закладах,
а також потрапили в полон або визнані безвісно
відсутніми, на строк до дня, наступного за днем
їх взяття на військовий облік у районних (місь
ких) військових комісаріатах після їх звільнення
з військової служби в разі закінчення ними
лікування в медичних закладах незалежно від
строку лікування, повернення з полону, появи їх
після визнання безвісно відсутніми або до дня
оголошення судом їх померлими. На практиці
цей строк може значно перевищувати строк
строкової служби, що становить 18 місяців.
Суттєвою проблемою кадровиків, яка має
місце під час оформлення часу виконання
працівником військового обов’язку, є те, що
законодавством не визначено, яким доку
ментом це має бути підтверджено. У зв’язку
з цим автор радить письмово звертатися до
військових комісаріатів, військових частин,
де проходять службу працівники, керівних
структур, яким підпорядковуються військові
комісаріати та військові частини, до того часу,
поки не отримаєте належно оформленого
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документа про проходження працівником
військової служби.
Також не зайвим буде нагадати, що в разі
порушення роботодавцем прав і гарантій пра
цівників, призваних на строкову військову
службу, настає адміністративна та фінансова
відповідальність. Так, частиною сьомою стат-ті
41 Кодексу України про адміністративні пра
вопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х
передбачено, що порушення встановлених
законом гарантій та пільг працівникам, які залу
чаються до виконання обов’язків, передбачених
Законами № 2232, № 1975 та № 3543, тягне за
собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств, установ і організацій незалежно
від форми власності та фізичних осіб — підпри
ємців, які використовують найману працю, від
50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн).
Відповідно до частини п’ятої статті 265 КЗпП
за недотримання встановлених законом гаран
тій та пільг працівникам, які залучаються до
виконання обов’язків, передбачених Законами
№ 2232, № 1975 та № 3543, на роботодавця
накладається відповідальність у вигляді штраф
них санкцій у 10-кратному розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення.
Працівника, який приступає до роботи піс
ля проходження служби, доцільно допустити
до роботи на підставі наказу. До моменту
допуску до роботи необхідно впевнитися,
що працівник за станом свого здоров’я в
змозі виконувати свої обов’язки. У випадках,
передбачених статтею 169 КЗпП, а саме: в
разі допуску до роботи працівників, зайнятих
на важких роботах, роботах із шкідливими
чи небезпечними умовами праці або таких,
де є потреба у професійному доборі, а та
кож для осіб віком до 21 року, роботодавець
зобов’язаний за власні кошти організувати
проведення медичних оглядів.
Якщо працівник за станом здоров’я не може
приступити до виконання дорученої йому робо

69

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

Додаток 4

Зразок наказу про звільнення працівника у зв’язку з направленням
на альтернативну (невійськову) службу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКНОПЛАСТ»
НАКАЗ
03.05.2018 		

м. Харків		

№ 60-П

Про звільнення Василенка В. П.
Керуючись статею 15 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»
від 12 грудня 1991 р. № 1975-XII та пунктом 3 статті 36 КЗпП
НАКАЗУЮ:
ВАСИЛЕНКА Володимира Павловича, електрогазозварювальника виробничої
дільниці, звільнити 11 травня 2018 р. у зв’язку з направленням на альтернативну
(невійськову) службу за пунктом 3 статті 36 КЗпП України.
Відділу бухгалтерського обліку та звітності виплатити Василенку В. П. компенсацію за два календарних дні невикористаної щорічної відпустки.
Підстава: направлення для проходження альтернативної служби від 3 травня 2018 р.
№ 2133, видане адміністрацією Шевченківського району Харківської
міської ради.
Директор 		
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Володченко		

С. Л. Володченко
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ти (наприклад, отримав інвалідність, через що
йому заборонено виконання важкої фізичної
праці, або ж має медичний висновок, відпо
відно до якого потребує переведення на легшу
роботу), роботодавець зобов’язаний діяти від
повідно до положень статей 170 і 172 КЗпП.

Порядок оформлення відсутності
в разі направлення
на альтернативну службу
Виконання військового обов’язку має бути замі
нене альтернативною (невійськовою) службою,
якщо воно суперечить релігійним переконан
ням громадянина. Організаційно-правові заса
ди проходження громадянами альтернативної
(невійськової) служби визначаються Законом
№ 1975, а порядок направлення на альтерна
тивну (невійськову) службу та порядок про
ходження альтернативної служби регулюється
Положенням № 2066.
Працівник, щодо якого прийнято рішення
про направлення його на альтернативну службу,
має бути звільнений з роботи (додаток 4). Це
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випливає з того, що цей громадянин проходи
тиме альтернативну службу шляхом укладення
трудового договору на визначеному для цього
державному або комунальному підприємстві.
Отже, відповідно до пункту 3 статті 36 КЗпП
підставою припинення трудового договору
є направлення призовника на альтернативну
службу.
Роботодавець має врахувати, що відповідно
до положень частини другої статті 3 Закону
№ 1975 за громадянином, який проходить
альтернативну службу, зберігається попередня
робота (посада), яку він виконував (обіймав) до
направлення на службу, а в разі її відсутнос
ті — інша рівноцінна робота (посада) на тому
самому або, за згодою працівника, на іншому
підприємстві.
Час перебування громадянина на альтерна
тивній службі зараховується до страхового стажу.
Про роботу під час проходження альтернатив
ної служби в трудовій книжці робиться запис.
Зразок записів про роботу під час проходження
альтернативної служби, які мають бути внесені
до трудової книжки працівника, наведено в до
датку 5 до Положення № 2066. 
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Лідія Басмат,

директор з управління персоналом,
викладач курсів підвищення кваліфікації
керівників

Надання відпусток:

типові помилки

До обов’язків кадровиків, серед іншого, належить ведення обліку
надання відпусток працівникам, контроль за складанням і додержанням графіків відпусток, підготовка наказів про їх надання тощо. Дуже
важливо уникати при цьому помилок і завжди дотримуватися вимог
законодавства. Тож у статті розглянемо найпоширеніші помилки, яких
припускаються фахівці відділу персоналу під час надання відпусток

Помилка 1. Відсутність графіка відпусток
Аргументом на користь відсутності графіка відпусток, який наводять фахівці
відділів персоналу та керівники підприємств, є той факт, що працівникам складно
наперед запланувати час відпустки, а отже, лише в процесі роботи вони визна
чаться, коли йтимуть у відпустку. Тож надавати відпустки потрібно в порядку
надходження заяв. Спробуємо з’ясувати, наскільки такий аргумент виправданий.
У частині 10 статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) зазначено, що черговість
надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником
за погодженням з профспілкою чи іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. Під
час складання графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси
працівників та можливості для їх відпочинку.
Отже, наявність графіків відпусток передбачена законодавством. Затвердже
ної його форми немає, тому керівник підприємства вправі затвердити локальну
форму такого графіка. Крім того, під час перевірки підприємств інспекторами
Державної служби України з питань праці (Держпраці) відсутність графіків від
пусток вважатиметься як порушення вимог трудового законодавства. У такому
разі складається припис, в якому вказується дата, до якої необхідно буде усунути
таке порушення та відзвітувати про це в Держпраці.
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Помилка 2. Внесення відпусток, що не належать до
щорічних, до графіка відпусток
Якщо на підприємстві, крім щорічних основних відпусток, не передбачені
інші види щорічних відпусток, то внесення лише згаданих відпусток до графіка
буде виправданим. Слід зауважити, що стаття 10 Закону про відпустки, в якій
йдеться про складання графіків відпусток, так і називається: «Порядок надання
щорічних відпусток». Статтею 4 Закону про відпустки визначено, що до щорічних
належить не лише щорічна основна відпустка, а й додаткова відпустка за роботу
із шкідливими та важкими умовами праці, додаткова відпустка за особливий
характер праці та інші додаткові відпустки, передбачені законодавством. Зва
жаючи на це, в графіках відпусток слід зазначати всі види щорічних відпусток.

Помилка 3. Неповідомлення працівників про початок
відпустки
На більшості підприємств графіки відпусток складають, але попередження
про заплановану дату початку відпустки працівники не отримують. На практи
ці найчастіше працівник пам’ятає, який період відпустки він вказав у графіку,
або ж керівник структурного підрозділу чи керівник відділу персоналу нагадує
працівнику, що йому слід написати заяву про надання відпустки. Трапляється,
що копії графіків відпусток вивішують на дошках оголошень, щоб працівники
не забували вчасно написати відповідну заяву. На деяких підприємствах в гра
фіку відпусток вказують дату початку відпустки і вважають, що немає потреби
повідомляти працівника ще раз. Проте частиною 11 статті 10 Закону про від
пустки передбачено, що конкретний період надання щорічних відпусток у ме
жах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником, який
зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не
пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.
Отже, працівників необхідно повідомляти про дату початку відпустки. Як це
відбуватиметься — чи в спеціальному журналі (додаток), чи окремими повідом
леннями — визначає керівник підприємства. Працівник під час ознайомлення
повинен поставити підпис, що й стане підтвердженням того, що він ознайомився
з датою початку відпустки. Слід зауважити, що працівник, якого не повідомили
про дату початку відпустки, має право розірвати трудовий договір відповідно
до частини третьої статті 38 КЗпП, тобто на підставі того, що роботодавець не
виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.
Такі прецеденти траплялися. Як правило, знайшовши іншу роботу, працівник
подавав заяву про звільнення за власним бажанням у зв’язку з порушенням
керівником підприємства законодавства про працю. При цьому відповідно до
статті 44 КЗпП внаслідок порушення власником або уповноваженим ним орга
ном законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 38 і 39
КЗпП) працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому
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колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку. Ось
чим може обернутися для підприємства нехтування вимоги статті 10 Закону про
відпустки. Крім того, під час перевірок Держпраці на цьому питанні також буде
зосереджена увага інспекторів.
Додаток
Журнал повідомлення працівників про дату початку відпустки

Прізвище, ім’я,
№
по батькові
з/п
працівника
1

2

Гордієнко
Мирослава
Миколаївна
Мартинюк
Анатолій
Вікторович

Посада та
відділ
Бухгалтер
відділу
бухгалтерії
Слюсар
3 розряду
цеху № 2
виробничого
відділу

01.06.2018

24

Дата
повідомлення
працівника
про початок
відпустки
11.05.2018

25.06.2018

14

04.06.2018

Кількість
Узгоджена
календарних
дата початку
днів
відпустки
відпустки

Підпис
працівника
Гордієнко

Мартинюк

Помилка 4. Порушення строку повідомлення про дату
початку відпустки
У графіках відпусток на одних підприємствах вказується лише місяць її
надання, на інших — вказують не лише місяць, а й число. Як правило, про дату
початку відпустки повідомляють за два тижні. У частині 11 статті 10 Закону
про відпустки зазначено, що конкретний період надання щорічних відпусток у
межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником, який
зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не
пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.
Отже, якщо в графіку відпусток зазначений термін надання відпустки серпень,
то не пізніше ніж за два тижні до 1 серпня працівник має бути повідомлений
про дату початку відпустки, незважаючи на те, на початку місяця, всередині чи
в кінці вона розпочинатиметься. Тобто до 17 липня роботодавець зобов’язаний
повідомити працівнику дату початку відпустки.
Багато роботодавців вважають, що ознайомивши працівника з наказом
про надання відпустки під підпис за два тижні до її початку, вони тим самим
виконують вимоги статті 10 Закону про відпустки. Але в такому випадку, як
зазначалось вище, порушуються терміни повідомлення. Та й наказ належить
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до розпорядчих документів, а повідомлення — до інформативних. Як бачимо,
ще до оформлення наказу з працівником слід узгодити дату початку відпустки
й письмово повідомити його про це.

Помилка 5. Накопичення невикористаних днів відпустки
Часто ця помилка виникає через допущені вищевказані помилки. У зв’язку з
відсутністю графіка відпусток не контролюється, хто з працівників був у відпустці,
а хто ні. Крім того, не відслідковується використання відпусток за минулі роки.
Але відповідно до частини 12 статті 10 Закону про відпустки власник зобов’язаний
вести облік відпусток, що надаються працівникам. Накопичення невикористаних
днів відпустки суперечить частині п’ятій статті 11 Закону про відпустки, де вка
зано про заборону ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом
двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком
до 18 років і працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за
роботу із шкідливими й важкими умовами чи з особливим характером праці.

Помилка 6. Недотримання вимоги щодо поділу відпустки на
частини в разі відкликання з неї
Лише за обставин, зазначених у частині третій статті 12 Закону про від
пустки, працівника можуть відкликати, за його згодою, з відпустки в будь-який
день перебування в ній. Чи можна вважати такі дії правильними або такими, що
не суперечать чинному законодавству? Відповідь на це запитання міститься в
статті 12 Закону про відпустки, якою передбачено, що відкликання зі щорічної
відпустки допускається за згодою працівника лише для:
l відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення
їх наслідків;
l відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна
підприємства;
l в інших випадках, передбачених законодавством.
Відкликання допускається за умови додержання вимог частини першої статті 12 Закону про відпустки, в якій зазначено, що щорічну відпустку на прохання
працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що
основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуван
ням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.
Отже, в разі відкликання працівника з відпустки необхідно дотримуватись вимог
щодо поділу її на частини. Тобто якщо тривалість щорічної відпустки становить
24 календарних дні, то відкликати з неї працівника можна лише після спливу
14 днів відпустки, оскільки згідно з частиною першою статті 12 Закону про
відпустки тривалість основної безперервної частини відпустки становить не
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менше 14 календарних днів. Отже, відкликання з відпустки вже з 15 дня і надалі
не суперечитиме законодавству.

Помилка 7. Відлік початку робочого року з дати виходу з
відпустки для догляду за дитиною
Як працівники, так і роботодавці зацікавлені, щоб до відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівники використали всі на
лежні їм відпустки. Оскільки в такому разі заборгованість підприємства перед
працівниками щодо надання відпусток відсутня, в разі виходу на роботу після
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років найчастіше
кадровики починають відлік робочого року з дати виходу на роботу.
Наприклад, працівницю прийнято на роботу 17 вересня 2010 р., тож у разі
надання щорічної відпустки робочий рік відлічується з 17 вересня 2010 р. по
16 вересня 2011 р. У подальшому працівниці надавалися всі належні відпустки,
а в 2013 р. вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку. З 20 квітня 2016 р. вона знову приступила до роботи. Під
час надання їй чергової щорічної відпустки робочий рік почали відлічувати з
20 квітня 2016 р. по 19 квітня 2017 р. З’ясуємо, чи не суперечить це законодавству.
Відповідь на це запитання міститься в статті 6 Закону про відпустки, в якій
наголошується, що щорічна основна відпустка надається працівникам трива
лістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Отже, незважаючи на те, в який
час приступають до роботи працівники після відпустки для догляду за дитиною,
під час надання їм щорічних відпусток відлік робочого року має вестися з дня
укладення трудового договору, тобто в наведеній вище ситуації не з 20 квітня,
а з 17 вересня. Якщо діяти згідно із законодавством, то в прикладі, що розгля
дався вище, необхідно підрахувати, на яку фактичну кількість днів відпустки
мала право працівниця за період з 20 квітня по 16 вересня 2016 р., і саме така
кількість й мала бути надана за робочий рік з 17 вересня 2015 р. по 16 вересня
2016 р. Надалі відпустка мала надаватися за робочий рік з 17 вересня 2016 р.
по 16 вересня 2017 р. і т. д.

Помилка 8. Надання відпустки без збереження зарплати на
строк більше 15 календарних днів
Найчастіше в разі надання відпустки без збереження заробітної плати згідно
зі статтею 26 Закону про відпустки кадровики вважають за необхідне погодити
це питання між працівником та власником. Може виникнути ситуація, за якої
працівник сам просить про надання відпустки більшої тривалості, а роботода
вець не заперечує. Однак у статті 26 Закону про відпустки йдеться про те, що
за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися від
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пустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між
працівником і власником, але не більше 15 календарних днів на рік.
Отже, в будь-якому випадку працівник і роботодавець мають дійти згоди
щодо цього питання, але що стосується строків, які також мають обумовлю
ватися, то вони не повинні перевищувати 15 календарних днів на рік. А отже,
роботодавець, який погоджується надати працівнику відпустку без збереження
заробітної плати за сімейними обставинами тривалістю, що перевищує 15 ка
лендарних днів, порушує норми законодавства про працю.

Помилка 9. Надання 24 календарних днів щорічної
відпустки за останній робочий рік і виплата грошової
компенсації за відпустки за попередні роки
На багатьох підприємствах існує проблема з накопиченням щорічних від
пусток. Якими б не були причини такої ситуації, питання про невикористання
відпусток за попередні робочі роки потрібно вирішувати. Як приклад розгля
немо класичний випадок: працівнику відповідно до законодавства належить 24
календарних дні відпустки. Він висловив бажання про надання йому щорічної
основної відпустки за робочий рік з 23 квітня 2017 р. по 22 квітня 2018 р., а за
попередні роки (з 23 квітня 2015 р. по 22 квітня 2016 р. та з 23 квітня 2016 р.
по 22 квітня 2017 р.) виплатити грошову компенсацію за 48 календарних днів
щорічної основної відпустки.
Статтею 24 Закону про відпустки передбачено, що за бажанням працівника
частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому
тривалість наданої щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше
ніж 24 календарних дні. Особам віком до 18 років заміна всіх видів відпусток
грошовою компенсацією не допускається. Також у статті 12 Конвенції Міжна
родної організації праці «Про оплачувані відпустки» від 24 червня 1970 р. № 132
вказано, що угоди про відмову від права на мінімальну щорічну оплачувану
відпустку або про невикористання такої відпустки із заміною її компенсацією
чи іншим чином відповідно до національних умов визнаються недійсними або
забороняються.
Зважаючи на норми згаданих статей, у будь-якому випадку працівник
зобов’язаний використати мінімальну щорічну відпустку кожного року. Лише в
разі, якщо відповідно до законодавства він має право на відпустку більшої три
валості, кількість календарних днів, яка перевищує 24 календарних дні, може
бути замінена грошовою компенсацією. Наприклад, працівник має право на
щорічну основну та додаткову відпустку загальною тривалістю 31 календарний
день за кожний робочий рік. У такому разі в обов’язковому порядку йому нада
ється відпустка на 24 календарних дні, а решту календарних днів можна замінити
грошовою компенсацією. На підставі заяви працівника видається наказ. Тобто
якщо працівник просить надати йому відпустку тривалістю 28 календарних днів,
то за три дні він може отримати грошову компенсацію.

№ 9 (140) вересень 2018

77

вчимося на помилках

Помилка 10. Невиплата в разі звільнення компенсації за
відпустку працівникам, які мають дітей, якщо про це не
зазначено в заяві про звільнення
Деякі кадровики вважають, що працівники, які звільняються з роботи й які
мають право на відпустку за статтею 19 Закону про відпустки, мають у заяві
про звільнення вказати про своє бажання отримати компенсацію за такий вид
соціальної відпустки. Якщо ж у заяві про звільнення про це не йдеться, працівник
має намір взяти таку відпустку на іншому підприємстві, на яке він працевлаш
товується, адже такі відпустки надаються за календарний, а не за робочий рік.
Розглянемо, чи правомірні в такому разі дії фахівців відділів персоналу.
Статтею 24 Закону про відпустки передбачено, що в разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним
дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А
I групи. Як бачимо, вимога однакова як щодо компенсації щорічних відпусток,
так і щодо компенсації соціальної відпустки працівникам, які мають дітей. Тож
у заяві про звільнення працівник не повинен зазначати ні про компенсацію що
річних відпусток, ні про компенсацію відпустки працівникам, які мають дітей.
Обов’язок щодо виплати працівникові під час звільнення компенсації за пере
раховані вище відпустки покладається на роботодавця.
Отже, якщо на день звільнення працівник мав право на соціальну відпустку
за статтею 19 Закону про відпустки, роботодавець зобов’язаний виплатити
йому компенсацію за таку відпустку. Якщо в разі звільнення компенсацію не
буде виплачено, виникнуть підстави для застосування норм статті 117 КЗпП,
якою передбачено, що в разі невиплати з вини власника належних звільненому
працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, за відсутності
спору про їх розмір підприємство повинно виплатити працівникові його се
редній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. Тобто
якщо працівник звернеться до суду з позовом на підприємство про те, що в
день звільнення з ним не було проведено повного розрахунку, суд зобов’яже
власника виплатити всі належні від підприємства суми та середній заробіток
по день фактичного розрахунку. Інспектори Держпраці під час перевірки також
можуть виявити такі порушення й накласти штраф, а також зобов’язати власника
усунути порушення в термін, зазначений у приписі.

Помилка 11. Незазначення в наказі робочого року, за який
надається відпустка
Під час кадрового аудиту на підприємствах доводиться бачити таку картину:
наприклад, у працівника залишаються невикористані щорічні основні відпустки:
l з 7 вересня 2015 р. по 6 вересня 2016 р. — 11 календарних днів;
l з 7 вересня 2016 р. по 6 вересня 2017 р. — 24 календарних дні.
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У 2018 р. працівник подає заяву з проханням надати частину щорічної основ
ної відпустки тривалістю 22 календарних дні. Виникає запитання: чи може за
довольнити таке прохання керівник підприємства?
Статтею 12 Закону про відпустки передбачено, що щорічну відпустку на про
хання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови,
що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
На перший погляд, 22 календарних дні — це більше ніж 14, проте в ситуації, що
розглядається, така вимога не буде дотримана. Адже із 22 календарних днів 11
необхідно надати за робочий рік з 7 вересня 2015 р. по 6 вересня 2016 р., а за
робочий рік з 7 вересня 2016 р. по 6 вересня 2017 р. доведеться надавати 11
календарних днів, що суперечить законодавству. Отже, працівнику має бути
відмовлено саме в такому поділі відпустки. Проте для запобігання порушенню
роботодавець може надати щорічну відпустку тривалістю 22 календарних дні
за поточний робочий рік (з 7 вересня 2017 р. по 6 вересня 2018 р.)*. l

* Про відсут
ність права на
використання
щорічної від
пустки за
поточний рік
читайте в жур
налі «Кадровик
України»
№ 6/2015 с. 42.

Примітка редакції
На роботодавця може бути накладено штраф, якщо під час поділу щорічної
відпустки одна безперервна мінімальна частина не становитиме 14 календарних
днів. Тож відповідно до статті 41 КУпАП на роботодавця буде накладено штраф
у розмірі від 510 до 1700 грн, а на підприємство згідно з абзацом 8 частини
другої статті 265 КЗпП — штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати
(у 2018 р. вона становить 3723 грн).
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Перенесення щорічної
відпустки: практика застосування
Із закінченням літа завершується й масовий період відпусток.
Однак не всім працівникам вдається використати її саме для відпочинку, що може бути пов’язано, зокрема, із захворюванням особи
під час відпустки, через що її час витрачається на лікування, а не
на оздоровлення. Також щорічна відпустка працівника може збігтися з викликом на навчання чи виконанням державних або громадських обов’язків, якими, зокрема, є проходження військової служби. Окрім таких випадків щорічна відпустка може бути перенесена
через інші обставини, які й розглянемо далі в статті

П

ередусім слід зауважити, що згідно із
законодавством переносити можна
не лише щорічні відпустки, надання та
перенесення яких регулюється стаття
ми 79 і 80 КЗпП та розділом ІІ Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).
Право на перенесення відпустки мають також
працівники, яким надана додаткова відпустка
як особам, які мають дітей або повнолітню
дитину— особу з інвалідністю з дитинства
підгрупи А I групи (ст. 19, 20 Закону про від
пустки). Але зауважимо, що в цій статті про
перенесення таких відпусток не йтиметься.
У КЗпП та Законі про відпустки зазначено, що
право на перенесення щорічних відпусток мають
усі працівники, прийняті на роботу за трудовим
договором. Наголосимо, що до щорічних від

80

пусток належить не лише основна, яка визна
чена статтею 74 КЗпП і статтею 6 Закону про
відпустки, а й додаткові відпустки (ст. 76 КЗпП
та ст. 7, 8 Закону про відпустки). А отже, на них
поширюються порядок надання (ст. 10 Закону
про відпустки), перенесення (ст. 11 Закону про
відпустки), поділу (ст. 12 Закону про відпустки)
та виплати грошової компенсації (ст. 24 Закону
про відпустки) тощо.
Як зазначалося, перенесення щорічних від
пусток регулюється статтею 11 Закону про
відпустки, яка містить перелік випадків, коли
вони переносяться. Разом з тим у ній вказані
також обставини, коли на вибір працівника
відпустка може бути не лише перенесена на
інший період, а й продовжена*.
* Правила продовження відпустки у статті не розглядатимуться.
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Випадки перенесення щорічної
відпустки
Перенесення щорічної відпустки — це, по суті,
її використання в інший час. Воно можливе у
двох випадках:
 працівник у визначений графіком від
пусток період не використовує своє право на
відпустку внаслідок певних причин;
 виникають обставини, що заважають
використати відпустку за призначенням.
Зауважимо, що в останньому випадку пере
несення відпустки відбуватиметься після того
як працівник приступить до роботи після її
закінчення або завершаться обставини, що

спричинили це перенесення. Тобто перенесен
ням відпустки вважатиметься вихід на роботу
навіть на один день.
Перенесення може бути ініційоване як пра
цівником, так і роботодавцем, а також обумов
лене настанням непередбачуваних обставин.

Перенесення за вимогою
працівника
Відповідно до частини першої статті 80 КЗпП та
частини першої статті 11 Закону про відпустки
щорічна відпустка підлягає обов’язковому
перенесенню на інший період у двох випадках:

Додаток 1
Зразок заяви працівника про перенесення щорічної відпустки
в разі порушення роботодавцем строку письмового повідомлення працівника
про час надання відпустки
Директору ТОВ «Часопис»
Глибокому М. О.
фахівця з інформаційних технологій
відділу інформаційних технологій
Блажко І. В.
Заява
Зважаючи на порушення двотижневого строку письмового повідомлення про
дату початку відпустки, прошу перенести щорічну основну відпустку, встановлену графіком відпусток з 20 серпня тривалістю 20 календарних днів, на грудень
(з 11 грудня 2018 р.).
Додаток: копія повідомлення про надання відпустки від 13 серпня 2018 р.
14.08.2018							
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Додаток 2

Зразок заяви працівника про перенесення щорічної відпустки в разі несвоєчасної
виплати роботодавцем заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки
Директору ТОВ «Часопис»
Глибокому М. О.
фахівця з інформаційних технологій
відділу інформаційних технологій
Блажко І. В.
Заява
Через несвоєчасну виплату заробітної плати (17 серпня 2018 р.) за час щорічної
основної відпустки тривалістю 20 календарних днів, яка згідно з графіком відпусток надана з 20 серпня 2018 р., прошу перенести її надання з 10 вересня 2018 р.
17.08.2018						

 у разі порушення роботодавцем строку
письмового повідомлення працівника про час
надання відпустки (частина п’ята ст. 79 КЗпП,
частина 10 ст. 10 Закону про відпустки).
 у разі несвоєчасної виплати робото
давцем заробітної плати працівнику за час
щорічної відпустки (частина третя ст. 115 КЗпП,
частина перша ст. 21 Закону про відпустки).

Правила застосування
За наявності наведених вище підстав
працівник має право вимагати перенесення
відпустки, а роботодавець зобов’язаний
задовольнити його вимогу. Тому, зрозуміло,
останній має видати наказ про перенесення
щорічної відпустки, який оформляється
на підставі заяви працівника. Приклади
формулювання заяв наведені в додатках 1 та 2.

82

Блажко

Перенесення за ініціативою
роботодавця
Як виняток, щорічна відпустка може бути
перенесена на інший період за ініціативою
роботодавця. Проте переносити її можна
лише за письмовою згодою працівника та за
погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим
представником) або іншим уповноваженим
на представництво трудовим колективом
органом (частина третя ст. 80 КЗпП та частина
третя ст. 11 Закону про відпустки). Це може
відбуватися:
 якщо надання щорічної відпустки в рані
ше обумовлений період може несприятливо
позначитися на нормальному ході роботи під
приємства;
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 за умови, що частина відпустки три
валістю не менше 24 календарних днів буде
використана в поточному робочому році.

Правила застосування
Незважаючи на те, що ініціатором перене
сення відпустки в такому разі є роботодавець,
без погодження цього питання з працівником
відпустка переноситися не може. Тож для
початку, на думку автора, слід визначити кон
кретну виробничу необхідність (іншими слова
ми — надзвичайну обставину, яку неможливо
було передбачити заздалегідь, або необхідність

виконання термінових невідкладних робіт),
через яку роботодавець бажає перенести від
пустку працівника. Крім того, роботодавцю
необхідно отримати письмову згоду працівника
та погодження профспілки (за наявності) на
перенесення відпустки, і вже на підставі цього
видати наказ про перенесення відпустки або
внести зміни до нього (якщо він уже виданий),
графіка відпусток, особової картки працівника
(якщо така інформація в них вже вказана).
Отримання згоди працівника варто офор
мити письмово. Для цього роботодавцю слід
скласти повідомлення, в якому будуть описані

Додаток 3
Зразок письмового повідомлення про перенесення щорічної відпустки
з ініціативи роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧАСОПИС»
Повідомлення про необхідність перенесення щорічної відпустки
м. Київ		
01.08.2018
Блажко Ірині Вікторівні,
фахівцю з інформаційних технологій
Відповідно до частини третьої статті 80 КЗпП та частини третьої статті 11
Закону про відпустки, у зв’язку з виробничою необхідністю та за погодження з
профспілкою адміністрація ТОВ «Часопис» повідомляє.
Згідно з графіком щорічних відпусток працівників ТОВ «Часопис» на 2018 р.
надання Вам частини щорічної основної відпустки тривалістю 20 календарних
днів з 20 серпня по 9 вересня 2018 р. за робочий період з 14 листопада 2017 р.
по 13 листопада 2018 р. перенесене на період з 17 вересня по 6 жовтня 2018 р.
Директор 		

Глибокий		

М. О. Глибокий

Із повідомленням ознайомлена, на перенесення відпустки згодна
Блажко І. В. Блажко
01.08.2018
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причини перенесення. Оскільки форми такого
повідомлення законодавством не встановле
но, але зобов’язання щодо отримання згоди
від працівника законодавець чітко визначив,
таке повідомлення, на думку автора, можна
оформити в довільній формі (додаток 3).
Зауважимо, що результатом такого повідо
млення має бути отримана згода працівника,
яку слід письмово зафіксувати. У разі відмови
працівника від перенесення відпустки робото
давець не матиме змоги цього зробити.

Перенесення у зв’язку із настанням
непередбачуваних обставин
Згідно з частиною другою статті 80 КЗпП та
частиною другою статті 11 Закону про від
пустки щорічна відпустка має бути перенесена
на інший період у разі:
 тимчасової непрацездатності працівника,
засвідченої в установленому порядку;
 настання строку відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами;
 збігу щорічної відпустки з відпусткою у
зв’язку з навчанням;
 виконання працівником державних або
громадських обов’язків, якщо згідно із зако
нодавством він підлягає звільненню на цей час
від основної роботи із збереженням заробітної
плати.

Правила застосування
У разі тимчасової непрацездатності праців
ника щорічна відпустка має бути перенесена
на інший період. Тимчасова непрацездатність
зазвичай підтверджується листком непраце
здатності. Водночас вона може засвідчуватись і
медичними довідками (пп. 2.17–2.19 Інструкції
про порядок видачі документів, що засвідчують
тимчасову непрацездатність громадян, затвер
дженої наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 13 листопада 2001 р. № 455), проте
вони не можуть бути підставою для виплати
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допомоги по тимчасовій непрацездатності чи
перенесення щорічної відпустки.
Наголосимо, що в разі догляду під час
щорічної відпустки за хворою дитиною (чи
іншими членами сім’ї) щорічна відпустка пра
цівника не може бути перенесена на інший
період, адже умовою для її перенесення є тим
часова непрацездатність самого працівника.
Незважаючи на те що частина друга стат
ті 11 Закону про відпустки не містить інфор
мації щодо погодження або згоди працівника
на перенесення щорічної відпустки, на прак
тиці, для того щоб донести своє бажання до
роботодавця, працівник має викласти його в
заяві (додаток 4). А тому, за заявою праців
ника та на підставі листка непрацездатності,
виданого в установленому порядку, робото
давець видає наказ про перенесення відпустки.
Зауважимо, що типової форми такого наказу
немає, тому він може оформлятися довільно,
але з обов’язковим посиланням на законодавчі
норми з урахуванням бажання працівника.
Нагадаємо, що відповідно до статті 78 КЗпП
до щорічних відпусток дні тимчасової непра
цездатності працівника, засвідченої в установ
леному порядку, не включаються.
Процедура перенесення щорічної відпустки
в разі настання строку відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами відбувається за аналогі
єю перенесення відпустки в разі збігу щорічної
відпустки з тимчасовою непрацездатністю
працівника, адже вона також оформляється
на підставі листка непрацездатності. Як і дні
тимчасової непрацездатності, дні відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами відповідно до
статті 78 КЗпП не включаються до щорічних
відпусток, а отже, в разі їх збігу щорічна від
пустка переноситься на інший період згідно зі
статтею 11 Закону про відпустки.
Додаткова оплачувана відпустка у зв’язку з
навчанням надається незалежно від щорічних
основної та додаткових відпусток. Згідно зі
статтею 212 КЗпП та статтею 10 Закону про від
пустки за бажанням працівників, які навчаються
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Додаток 4
Зразок заяви працівника про перенесення щорічної відпустки
в разі тимчасової непрацездатності
Директору ТОВ «Часопис»
Глибокому М. О.
фахівця з інформаційних технологій
відділу інформаційних технологій
Блажко І. В.
Заява
У зв’язку з моєю хворобою з 27 по 31 серпня 2018 р. під час щорічної основ
ної відпустки з 20 серпня по 9 вересня 2018 р. прошу перенести 5 календарних
днів щорічної основної відпустки на інший період для подальшого використання.
Листок непрацездатності серія АБЧ № 564728 від 27.08.2018 р. додається.
10.09.2018						

без відриву від виробництва, щорічні відпустки
за їхнім бажанням можуть бути приєднані до
часу проведення настановних занять, виконання
лабораторних робіт, складання заліків та іспитів,
часу підготовки і захисту дипломного проекту та
інших робіт, передбачених навчальною програ
мою. Працівники, які успішно навчаються, мають
право на щорічну відпустку повної тривалості
в перші шість місяців роботи на підприємстві,
якщо вони бажають приєднати її до навчальної.
Якщо додаткова відпустка у зв’язку з
навчанням збігається із щорічною відпусткою,
остання має бути перенесена на інший період
(частина друга ст. 11 Закону про відпустки).
Тобто як і в попередніх випадках працівник має
написати заяву (додаток 5), після отримання
якої роботодавець видає наказ (додаток 6).
На час виконання державних або громад
ських обов’язків, якщо за законодавством
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України ці обов’язки можуть здійснюватись у
робочий час, працівникам гарантується збе
реження місця роботи (посади) та середнього
заробітку. Виконання працівником державних
або громадських обов’язків може відбуватися
в різних сферах, наприклад, виклик працівника
до суду, здавання крові, залучення працівника
до виконання військового обов’язку тощо.
Остання умова передбачена статтею 119
КЗпП, згідно з якою за працівниками, призва
ними на строкову військову службу, військову
службу за призовом осіб офіцерського складу,
військову службу за призовом під час мобілі
зації, на особливий період або прийнятими на
військову службу за контрактом, у т. ч. шляхом
укладення нового контракту на проходження
військової служби, під час дії особливого періо
ду на строк до його закінчення або до дня фак
тичного звільнення зберігаються місце роботи,
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Додаток 5
Зразок заяви працівника про перенесення щорічної відпустки
в разі її збігу з відпусткою у зв’язку з навчанням
Директору ТОВ «Часопис»
Глибокому М. О.
фахівця з інформаційних технологій
відділу інформаційних технологій
Блажко І. В.
Заява
Через збіг щорічної основної відпустки, наданої з 20 серпня по 9 вересня
2018 р., з відпусткою у зв’язку з навчанням (з 5 по 14 вересня 2018 р.) прошу
перенести мені 5 календарних днів щорічної основної відпустки на інший період
для подальшого використання.
Додаток: довідка-виклик Львівського національного університету ім. І. Франка
від 3 вересня 2018 р. № Н-3214.
03.09.2018			
посада та середній заробіток на підприємстві,
в установі, організації, фермерському госпо
дарстві, сільськогосподарському виробничому
кооперативі незалежно від підпорядкування та
форми власності та у фізичних осіб — підпри
ємців, у яких вони працювали на час призову.
Тобто трудовий договір з працівником не при
пиняється, а роботодавець звільняє (увільняє)
працівника від роботи на час проходження вій
ськової служби до дня фактичної демобілізації.
Тому в разі збігу щорічної відпустки із при
зовом на військову службу роботодавець відпо
відно до статті 11 Закону про відпустки може
перенести щорічну відпустку працівника. І зва
жаючи саме на такі обставини, невикористані
дні щорічної відпустки доцільно перенести на
інший період, оскільки коли саме повернеться
працівник, передбачити не можна. Але після
повернення він може використати її в зручний
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для нього час. Зразок наказу про перенесення
відпустки у зв’язку із виконання працівником
державних або громадських обов’язків див.
у журналі «Кадровик України» № 6/2017, с. 101.
Доцільно нагадати, що в разі настання непе
редбачуваних обставин щорічні, а також додат
кові відпустки працівникам, які мають дітей або
повнолітню дитину — особу з інвалідністю з
дитинства підгрупи А I групи, можуть не тільки
переноситися, а й продовжуватися на строк
виникнення обставин під час перебування
працівника у відповідній відпустці.
Не слід також забувати про такий малопри
ємний факт, як відкликання працівника з відпуст
ки. І хоч це трапляється у виняткових випадках
та допускається лише за згодою працівника,
якщо це трапилось, роботодавець зобов’язаний
надати працівнику можливість скористатися
всіма належними йому невикористаними днями

Кадровик України

час відпочинку

Додаток 6
Зразок наказу про перенесення щорічної відпустки
в разі її збігу з відпусткою у зв’язку з навчанням
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧАСОПИС»
НАКАЗ
03.09.2018		

м. Київ			

№ 78-В

Про перенесення щорічної основної відпустки
Блажко І. В.
Відповідно до частини другої статті 80 КЗпП та частини другої статті 11 Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
ПЕРЕНЕСТИ:
БЛАЖКО Ірині Вікторівні, фахівцю з інформаційних технологій відділу інформаційних технологій, за її згодою, 5 календарних днів невикористаної щорічної
основної відпустки, наданої відповідно до наказу від 14 серпня 2018 р. № 67-В, що
збіглися з відпусткою у зв’язку з навчанням з 5 по 14 вересня 2018 р., на інший
період для подальшого використання, який буде визначено працівницею пізніше.
Відповідні зміни внести до особової картки форми № П-2 та здійснити перерахунок заробітної плати Блажко І. В. відповідно до вищевказаного.
Підстави: 1. Заява Блажко І. В. від 29.08.2018 р.
2. Довідка-виклик Львівського національного університету ім. І. Франка
від 3 вересня 2018 р. № Н-3214.
Директор 		

Глибокий

М. О. Глибокий

Із наказом ознайомлена
Блажко І. В. Блажко
04.09.2018

№ 9 (140) вересень 2018

87

88
Займана
посада

П. І. Б.
працівника

1
2
3
…
…
Відділ
Фахівець з Блажко І. В.
інформацій- інформаційних техноло- них техногій
логій

Структурний
підрозділ

20 к. дн.
з 20 серпня;
10 к. дн.
у листопаді

4 к. дн.

Щорічна
відпустка
додаткова
основна
(початок
(початок відвідпустки,
пустки, кількількість
кість днів)
днів)
4
5
20 к. дн.
з 10 вересня

6

Місяць надання
відпустки у
зв’язку з перенесенням

Наказ від
4 вересня
2018 р.
№ 72-В

7

Підстава

Блажко
(04.09.2018)

Блажко

8

Підпис працівника про
ознайомлення
з графіком

Зразок внесення інформації про перенесення відпустки до графіка відпусток поточного року
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Додаток 7
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Додаток 8
Зразок внесення інформації про перенесення відпустки до особової картки
форми № П-2
V. Відпустки
Дата
Вид відпустки
Щорічна
основна
(20 к. дн.)

За який період

початку
відпустки
20 серпня
2018 р.

закінчення
відпустки
9 вересня
2018 р.

Підстава,
наказ №

14 листопада
Наказ від
2017 р.—
14.08.2018 р.
13 листопада
№ 67-В
2018 р.
Відпустку перенесено на інший період відповідно до наказу від 04.09.2018 р. № 72-В

щорічної відпустки. Тож невикористана частина
щорічної відпустки може бути перенесена на
інший період за згодою сторін.
Насамкінець варто зауважити, що для всіх
перелічених вище обставин загальним є те, що
новий термін надання щорічної відпустки вста
новлюється за згодою між працівником і робо
тодавцем. Якщо причини, що зумовили перене
сення відпустки на інший період, настали під час її
тривання, невикористана частина надається після
закінчення дії причин, що перервали відпустку
(що фактично є продовженням відпустки), або
за згодою сторін переноситься на інший період
із додержанням вимог статті 12 Закону про від
пустки (частина четверта ст. 80 КЗпП і частина
четверта ст. 11 Закону про відпустки). Окрім
того, період перебування в усіх описаних вище
ситуаціях зараховується до стажу роботи, що дає
право на щорічну відпустку.
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Внесення змін до графіка відпусток
та особової картки № П-2
Пам’ятайте, що після видання наказу про пере
несення відпустки відповідні зміни мають бути
внесені до графіка відпусток (додаток 7) та
особової картки працівника форми № П-2 (за
потреби). Зразок внесення такої інформації
до особової картки № П-2 див. у додатку 8.
Внесення змін до графіка відпусток зумов
лено тим, що відбулася зміна часу (дата й
місяць) використання відпустки, а от зміни до
особової картки працівника форми № П-2 про
перенесення відпустки мають бути внесені
лише в разі, якщо інформація про надання
відпустки вже була вказана працівником
відділу кадрів в особовій картці. Інакше їх
внесення вважатиметься недоцільним та
некоректним. 
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Олександр Носіков,

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

Заповнення звіту з ЄСВ

та код ЗКППТР

Постійні користувачі Національного класифікатора України «Класифікатор
професій» ДК 003:2010 (далі — КП), напевно, звернули увагу на наявність у
цьому документі довідкових граф, серед яких найменш зрозумілою (особливо для недосвідчених фахівців) є графа «Код ЗКППТР». Зазвичай на неї не
звертають уваги, проте вважаємо, що все ж таки слід з’ясувати, що ж означає цей код та як розшифрувати вказану абревіатуру

Р

іч у тому, що наказом Міністерства
фінансів України від 15 травня 2018 р.
№ 511 було внесено зміни до Порядку
формування та подання страхуваль
никами звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне со
ціальне страхування (ЄСВ), затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
14 квітня 2015 р. № 435. Тож форму звітності
з ЄСВ викладено в новій редакції. Зокрема,
збільшилася кількість граф для заповнення
таблиць форми № Д4. Так, у таблиці 5 цієї
форми за працівником, щодо якого відобра
жається інформація, потрібно буде зазначати в
графі: 12 — професійну назву роботи; 13 — код
ЗКППТР (код загальносоюзного класифікатора
професій, посад та тарифних розрядів); 14 —
код КП; 15 — назву посади.
Отже, ЗКППТР — це нормативний акт ча
сів СРСР, повна назва якого така: «Загально
союзний класифікатор. Професії робітників,
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посади службовців і тарифні розряди». Тобто
цей документ можна вважати попередником
сучасного вітчизняного КП, в якому до цього
часу левову частку становлять професії та по
сади, що сформувалися в 1960–1980 роках.
Постає запитання: навіщо коди ЗКППТР ви
користовувати сьогодні? Пояснюємо: наявність
цього коду в інформації про посаду (професію)
свідчить про те, що вона має свою історію, за
ним можна прослідкувати, наприклад, з якого
часу професія (посада) почала «офіційно» ви
користовуватися. Професії, які з’явилися у КП
у 1990 роках, коду ЗКППТР, зрозуміло, не ма
ють. У цьому разі, на думку автора, доречніше
скористатися певним випуском ЄТКД (Єдиного
тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та
професій), який містить, зокрема, характерис
тики робіт (професій).
У будь-якому разі фахівці відділу персоналу
мають у своїй роботі постійно використовувати
КП і за його допомогою, зокрема, й заповню
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ЗКППТР — це нормативний акт
часів СРСР, повна назва якого
така: «Загальносоюзний
класифікатор. Професії
робітників, посади службовців
і тарифні розряди»
вати відповідну звітність. Якщо ж у КП код
ЗКППТР відсутній, це означає, що певній посаді
(професії) його й не було присвоєно. Тож у звіт
ності з ЄСВ відповідна графа залишатиметься
незаповненою.

Як користуватися КП
Нагадаємо користувачам КП про основні моменти
роботи з ним. Він має додатки А (за розділами), Б
(довідковий) «Абетковий покажчик професійних
назв робіт» та В (обов’язковий) «Похідні слова до
професій (професійних назв робіт)».
Окремі професійні назви робіт (професій)
у КП вказано з використанням дужок, у яких
відповідно до структури КП може визначатися:
l складова професійної назви роботи:
наприклад, директор установи (підприємства,
організації) культури, начальник центру (голов
ного авіаметеорологічного, радіо-, управління
повітряним рухом, навчально-авіаційного,
електрозв’язку та ін.), керівник художній цеху
(майстерні), інженер станції насосної (групи
станцій);
l вид економічної діяльності або напрям
використання професійної назви роботи:
наприклад, науковий співробітник (інтелек
туальна власність), інженер-технолог (мета
лургія), машиніст бульдозера (гірничі роботи),
інженер-проектувальник (водне господарство);
l загальноприйнятий іншомовний синонім
професійної назви роботи, що застосовується в
професійно-класифікаційних стандартах інших
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країн, що може використовуватися як самостій
на або альтернативна професійна назва роботи:
наприклад, менеджер (управитель) з персоналу,
фахівець з методів розширення ринку збуту
(маркетолог), начальник доку (докмейстер),
повірений морський (супервайзер);
l споріднена (однотипна) професійна назва
роботи, яка може застосовуватися окремо
в межах класифікаційної групи: наприклад,
ювелір (ювелір-модельєр), кінооператор (фото
оператор) бортовий, молодша медична сестра
(санітарка, санітарка-прибиральниця, санітар
ка-буфетниця та ін.), моторист (машиніст).
У більшості випадків професійна назва ро
боти (професії), яка містить запис у дужках,
у разі застосування на практиці потребує кон
кретного визначення, наприклад, начальник
центру управління повітряним рухом, марке
толог, кінооператор бортовий, докмейстер.
У додатку В (обов’язковому) наведено похід
ні слова (віце-, головний, заступник, провідний,
молодший тощо) до професій (професійних
назв робіт). Ці слова можна використати для
утворення нових найменувань професій, але за
умови збереження галузевої та функціональної
приналежності, кваліфікаційних вимог, уник
нення дублювання, збереження коду таких
професій. Наприклад, від професійної назви
роботи з додатка А «Головний бухгалтер» (код
КП 1231) за допомогою похідного слова з
додатка В «заступник» можна утворити похідну
назву професії «Заступник головного бухгал
тера» з тим самим кодом КП.
Крім того, відповідно до примітки 2 до
додатка В можна розширити назви професій
термінами та словами, які уточнюють місце
роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за
умови дотримання лаконічності викладу, якщо
інше не передбачено в КП чи інших норматив
но-правових актах. У результаті утворену вище
професійну назву роботи «Заступник головного
бухгалтера» (код КП 1231) можна розширити
словами-уточненнями, наприклад, «з витрат»
або «з доходів». При цьому код КП залишить
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ся тим самим. А ось створення розширених
назв професій через дефіс або з наведенням
уточнень у дужках, крім передбачених у КП,
не допускається.

Далі наведемо найменування розділів КП з
метою полегшення пошуку необхідної професії
(посади). При цьому зауважимо, що в розділі 1
містяться лише посади. Отже:

l Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі).
Додаток А (обов’язковий), коди 1110–1496.
l Розділ 2. Професіонали. Додаток А (обов’язковий), коди 2111.1–2490.
l Розділ 3. Фахівці. Додаток А (обов’язковий), коди 3111–3590.
l Розділ 4. Технічні службовці. Додаток А (обов’язковий), коди 4111–4229.
l Розділ 5. Працівники сфери торгівлі та послуг. Додаток А (обов’язковий), коди 5111–5312.
l Розділ 6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення
та рибальства. Додаток А (обов’язковий), коди 6111–6154.
l Розділ 7. Кваліфіковані робітники з інструментом. Додаток А (обов’язковий), коди
7111–7990.
l Розділ 8. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою тех
нологічного устаткування, складання устаткування та машин. Додаток А (обов’язковий), коди
8111–8990.
l Розділ 9. Найпростіші професії. Додаток А (обов’язковий), коди 9120–9411.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 18 жовтня 2017 р. № 446/0/22-17/134
Щодо оформлення зміни статусу «сумісництво — основне місце»
<...> Відповідно до частини другої статті 21 КЗпП працівник має право реалізувати свої здіб
ності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або
одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях. Це дозволяє працівникам,
крім укладання трудового договору за основним місцем роботи, укладати трудові договори про
роботу за сумісництвом.
Згідно із частиною першою статті 32 КЗпП переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу,
організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією,
допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього
Кодексу, та в інших випадках, передбачених законодавством.
Пунктом 31 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 передбачено, що переведенням на іншу роботу
вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді,
визначеній трудовим договором.
У зв’язку з цим, якщо працівник залишиться працювати на тій самій посаді в межах підприємства, переведення в розумінні статті 32 КЗпП, на нашу думку, не може бути застосовано.
Враховуючи зазначене, вважаємо, що в такому випадку працівника доцільно звільнити з посади за сумісництвом, а потім прийняти на основне місце роботи за новим трудовим договором,
враховуючи вимоги статті 24 КЗпП.
Перелік підстав для звільнення працівника зазначено в статтях 36–41 КЗпП.
Крім цього, працівник може бути звільнений на підставі пункту 8 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України
від 28 червня 1993 р. № 43 <...>.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 11 липня 2018 р. № 275/0/22-18
Щодо збереження за працівником середнього заробітку при переведенні на іншу постійну
нижчеоплачувану роботу за його ініціативою
<...> Відповідно до частини першої статті 114 КЗпП при переведенні працівника на іншу постійну
нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.
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Пунктом 18 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування
судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13 встановлено, що положення статті 114 КЗпП про збереження середнього заробітку за працівником, переведеним
на нижчеоплачувану роботу, протягом двох тижнів з дня переведення застосовується, якщо
інше не передбачено законодавством, і в тому разі, коли переведення мало місце з ініціативи
самого працівника. <...>

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 11 липня 2018 р. № 1213/0/101-18/284
Щодо перенесення щорічної відпустки на інший період або її продовження
в разі тимчасової непрацездатності працівника
<...> Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) черговість надання
відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим
представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом,
і доводиться до відома всіх працівників.
Конкретний період надання щорічних відпусток в межах, установлених графіком, узгоджується
між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово
повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого
графіком терміну.
Зміна термінів надання відпусток, відображених у графіку, може бути проведена за узгодженням сторін трудового договору та за умови виникнення обставин, що змушують перенести
щорічну відпустку.
Якщо працівник просить перенести відпустку, наприклад, за сімейними обставинами на інший
період і роботодавець не заперечує щодо зміни в графіку періоду використання ним відпустки,
то не вбачається порушення законодавства про відпустки.
За ініціативою власника або уповноваженого ним органу щорічна відпустка, як виняток, може
бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з
виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у разі, коли надання
відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи
підприємства, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде
використана в поточному робочому році.
Статтею 79 КЗпП та статтею 12 Закону про відпустки встановлено, що відкликання зі щорічної
відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої
аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі
або псування майна підприємства та в інших випадках, передбачених законодавством.
Згідно зі статтею 11 Закону щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або
продовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.
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У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою
між працівником і роботодавцем. 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
з додержанням вимог статті 12 цього Закону.
Таким чином, питання стосовно продовження або перенесення невикористаної відпустки має
вирішуватись за погодженням між працівником та роботодавцем.
Надання невикористаної частини відпустки відразу після одужання працівника чи перенесення
її на інший період провадиться шляхом видання керівником відповідного наказу, на підставі листка
тимчасової непрацездатності працівника та його заяви.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Додаток
до листа Міністерства соціальної політики
08.08.2018 № 78/0/206-18
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Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього за
2019 рік

31

30

31

30

31

365

2
(16,
28)

—

1
(24)

—

1
(14)

—

1
(25)

11

8

10

8

9

9

8

9

9

104

9

10

12

8

10

9

9

9

10

115

20

21

21

18

23

21

21

22

21

21

250

1 (7)

1
(30)

1 (8)

1
(27)

—

1
(23)

—

—

2
(24,
31)

7

Квітень

31

Березень

30

Лютий

31

Січень

Травень

Норми тривалості робочого часу на 2019 р.

31

28

31

30

Кількість святкових
днів і днів релігій2
них свят (число
(1,
7)
місяця, на яке припадає свято)

—

1 (8)

3

Кількість вихідних
днів

8

8

10

8

4

Кількість днів,
робота в які не
проводиться

10

8

11

5

Кількість робочих
днів

21

20

6

Кількість днів, що
передують святковим та неробочим,
у які тривалість
робочого дня
(зміни) при
40-годинному тижні
зменшується на 1
годину (число місяця, в яке скорочується тривалість
робочого дня)

—

—

№
з/п

Показники

1

Кількість календарних днів

2

1
2
(28) (1, 9)

—
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Норма тривалості робочого часу в годинах при:
7

40-годинному
робочому тижні

168,0 160,0 159,0 167,0 167,0 143,0 184,0 167,0 168,0 176,0 168,0 166,0 1993,0

8

39-годинному
робочому тижні

163,8 156,0 156,0 163,8 163,8 140,4 179,4 163,8 163,8 171,6 163,8 163,8 1950,0

9

38,5-годинному
робочому тижні

161,7 154,0 154,0 161,7 161,7 138,6 177,1 161,7 161,7 169,4 161,7 161,7 1925,0

10 36-годинному
робочому тижні

151,2 144,0 144,0 151,2 151,2 129,6 165,6 151,2 151,2 158,4 151,2 151,2 1800,0

11 33-годинному
робочому тижні

138,6 132,0 132,0 138,6 138,6 118,8 151,8 138,6 138,6 145,2 138,6 138,6 1650,0

12 30-годинному
робочому тижні

126,0 120,0 120,0 126,0 126,0 108,0 138,0 126,0 126,0 132,0 126,0 126,0 1500,0

13 25-годинному
робочому тижні

105,0 100,0 100,0 105,0 105,0 90,0 115,0 105,0 105,0 110,0 105,0 105,0 1250,0

14 24-годинному
робочому тижні

100,8 96,0

96,0 100,8 100,8 86,4 110,4 100,8 100,8 105,6 100,8 100,8 1200,0

15 20-годинному
робочому тижні

84,0

80,0

80,0

84,0

84,0

72,0

92,0

84,0

84,0

88,0

84,0

84,0 1000,0

16 18-годинному
робочому тижні

75,6

72,0

72,0

75,6

75,6

64,8

82,8

75,6

75,6

79,2

75,6

75,6

№ 9 (140) вересень 2018

900,0

97

Зміни в законодавстві

Таміла Радченко,

головний редактор журналу «Кадровик України»

Гарантії та пільги
учасникам Революції
Гідності: зміни
До КЗпП, ухваленого ще в 1971 р., законотворці періодично все ж таки
вносять зміни. Тож у статті розглянемо питання про надання пільг з трудового
законодавства згідно із Законом № 2443 досить-таки новій категорії —
постраждалим учасникам Революції Гідності

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального
захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб» від 22 травня 2018 р.
№ 2443-VIII (далі — Закон № 2443);
 Закон України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових
акцій громадського протесту та членам їх сімей» від 21 лютого 2014 р. № 745-VII (далі — Закон
№ 745);
 Порядок надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності, затверджений
постановою КМУ від 28 лютого 2018 р. № 119 (далі — Порядок № 119).

Т

ака категорія працівників, як учасники
Революції Гідності, з’явилася в 2014 р.
і на законодавчому рівні набула офіційного статусу на підставі Закону № 745,
який, зокрема, містить такі визначення понять:
 масові акції громадського протесту — це
масові акції громадського протесту, що роз-

98

почалися в Україні 21 листопада 2013 р. та
продовжують тривати на час прийняття цього
Закону, тобто до 21 лютого 2014 р.;
 учасники масових акцій громадського
протесту — громадяни України, іноземці та
особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, яких визнано в

Кадровик України

Зміни в законодавстві

Україні біженцями або особами, які потребують
додаткового захисту, які брали участь у масових
акціях громадського протесту;
 члени сімей учасників масових акцій
громадського протесту — особи, які перебувають у шлюбі; проживають однією сім’єю, але
не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти;
особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами прямої або непрямої лінії
споріднення за умови спільного проживання.
Процедуру надання статусу постраждалого
учасника Революції Гідності особам, які отримали
тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада
2013 р. по 21 лютого 2014 р., визначає Порядок
№ 119. Згідно з пунктом 2 цього Порядку статус
постраждалого учасника Революції Гідності
надається особам, які на виконання норм Закону
№ 745 включені до переліку осіб, які під час
участі в масових акціях громадського протесту
отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої
тяжкості, легкі), але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за медичною
допомогою в період з 21 листопада 2013 р. по
30 квітня 2014 р.
Дія Порядку № 119 не поширюється на працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення,
військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних
сил та інших військових формувань, які отримали
тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості,
легкі) під час виконання службових обов’язків,
пов’язаних з масовими акціями громадського
протесту.
Підставою для надання статусу постраждалого
учасника Революції Гідності є включення особи
до одного з переліків осіб, які отримали тілесні
ушкодження, затверджених Міністерством охорони здоров’я України. Цей перелік був переданий
до Міністерства соціальної політики України,
після чого надісланий структурним підрозділам з
питань соціального захисту населення обласних,
Київської міської держадміністрацій, а далі до
районних у м. Києві держадміністрацій, вико-
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Статус постраждалого учасника
Революції Гідності надається
органами соціального захисту
населення й підтверджується
відповідним посвідченням
навчих органів рад (далі — органи соціального
захисту населення). Тобто статус постраждалого
учасника Революції Гідності надається органами
соціального захисту населення й підтверджується
відповідним посвідченням (додаток), зразок
якого наведено в додатку до Порядку № 119.
Отже, зміни, внесені Законом № 2443, стосуються трудових прав та пільг. Згідно зі змінами
постраждалі учасники Революції Гідності мають
право:
l на додаткову відпустку відповідно до статті 162 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР та статті 772 КЗпП
із збереженням заробітної плати тривалістю 14
календарних днів на рік;
l на переважне право на залишення на роботі
за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації в разі вивільнення працівників у зв’язку із
змінами в організації виробництва та праці за
пунктом 1 статті 40 КЗпП;
l на переважне право на укладення трудового
договору в разі повторного прийняття на роботу,
якщо трудовий договір було розірвано з підстав,
передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпП, протягом одного року в разі поворотного прийняття
на роботу, якщо власник провадить прийняття
на роботу працівників аналогічної кваліфікації
(ст. 421 КЗпП);
l на оплату листка непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу)
незалежно від стажу.
Закон № 2443 набув чинності 25 липня
2018 р., а отже, згадані вище пільги надаються
постраждалим учасникам Революції Гідності
починаючи з цієї дати. l
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Додаток

Зразок посвідчення «Постраждалий учасник Революції Гідності»

УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
«ПОСТРАЖДАЛИЙ УЧАСНИК
РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ»

___________________________________
___________________________________
(ким видано)

Пред’явник цього посвідчення є постраждалим
учасником Революції Гідності і має право на пільги, встановлені законодавством для ветеранів
війни — учасників бойових дій.

ПОСВІДЧЕННЯ серія А № ___

фото
3×4

Прізвище ____________________
Ім’я _________________________
По батькові __________________
М. П.

Особистий підпис __________

ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЙСНЕ
НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Дата видачі «___» __________ 20__ р.
М. П.
________________________________
(підпис керівника органу)
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ПЕРСОНАЛ
102 Інтерв’ю
108 Досвід спеціалістів

ІНТЕРВ’Ю

Від залученості до
співучасті: зрілі стосунки
між компанією та
працівниками

Надія Сіренко, директор з персоналу Vodafone Україна,
в інтерв’ю журналу «Кадровик України» розповідає про
роботу внутрішньої соціальної мережі, сучасні HR-виклики,
принципи застосування гнучкого режиму роботи, а також
про те, чому компанія відмовилася від вимірювання рівня
залученості працівників, а замість цього очікує від них
більш дорослої позиції — співучасті та причетності до
бізнес-результату

«Кадровик України»: Надіє, розкажіть

про основні особливості кадрової політики
Vodafone Україна.

Надія Сіренко: Передусім я б хотіла відзначити,
і для мене це дуже важливо, що в нашій компанії
люди у фокусі не лише для HR-функції. Цінність
працівника — один із принципів комерційної
стратегії компанії. Багато зусиль ми спрямовуємо
на формування правильної корпоративної культури, ціннісної моделі, професійний і особистий
розвиток наших працівників. Ми будуємо дорослі
взаємовідносини між компанією та працівниками.
102

Компанія надає працівникам багато можливостей для розвитку їх внутрішнього потенціалу,
професійного зростання, а також для соціальної
активності. І тільки ти сам, розуміючи, що саме
для тебе важливо, обираєш, до чого приєднатися
і як цей досвід конвертується у твій професійний
і кар’єрний розвиток. Якщо ти хочеш бути керівником — у нас є програми особистого розвитку
та менеджерського зростання. Або ти можеш
розширювати свою професійну кваліфікацію.
Можеш брати участь у соціальних проектах, підтримувати волонтерство. Наш проект Vodafone
SmartCity — це конкурс волонтерських соціальних
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Багато зусиль компанія спрямовує міємо, що наш єдиний
проектів, які розробляють
на
те, щоб передусім люди відчува- мінус у тому, що молоді
наші працівники протягом
ли себе особистостями, і тільки
року, а потім ми обираєлюди погано розуміють,
мо найкращі й інвестуєщо означає працювати
потім — працівниками
мо в проект переможця
в телекомі, які знання та
та нагороджуємо найаквміння можна тут застосутивніших. Багато зусиль
вати. Тому ми докладаємо
компанія спрямовує на те, щоб передусім люди багато зусиль, щоб розказати про це. Останніми
відчували себе особистостями, і тільки потім — роками багато проектів пов’язані з bigdata, з digital,
працівниками.
дослідженнями ринку, цифровим маркетингом,
запуском власного інтернет-магазину, модер«Кадровик»: Сьогодні всі говорять про нізацією сайту. Це саме те, що цікавить молодефіцит молоді, наслідки демографічної дих людей. Ми проводимо зовнішні хакатони та
кризи 1990-х, і водночас люди старшого піар-кампанії, для того щоб розказати ринку, хто
віку скаржаться на прояви ейджизму від ми такі, й залучити найталановитіших молодих
роботодавців. Якою є вікова політика щодо людей до нас.
працівників і кандидатів на роботу у Vodafone?
Ми також маємо програми стажувань, коли
можна пройти конкурсний відбір і далі взяти участь
Надія: У нас немає вікових обмежень. Вікові у оплачуваному стажуванні. Це фактично робота,
обмеження часто існують у голові в самих канди- але за графіком, зручним для обох сторін. Після
датів. Для прикладу: в контактних центрах, де ми цього в разі успішного проходження стажування
гостро відчуваємо нестачу спеціалістів, особливо можна отримати роботу в компанії.
у Львові, де трудова міграція найбільш відчутна,
У нашій компанії багато можливостей, прими готові наймати людей різного віку. Так само і вабливих для молодих людей. Працівники мають
на роботу в наших магазинах ми готові приймати змогу 6 днів на місяць працювати віддалено. Графік
на роботу людей різного віку. У нас є програми роботи може мати плаваючий початок і закінченспівпраці з центрами зайнятості. Але дорослі люди ня — співробітник самостійно обирає зручний для
не готові йти на роботу, яка потребує постійного себе розпорядок. Це особливо підходить молодим
спілкування з клієнтами, що є досить складним мамам, а також молодим працівникам, які поєдемоційно. Тому, незважаючи на те що ми пропону- нують роботу з навчанням.
ємо гнучкий графік та часткову зайнятість, маємо
з цим складнощі. А на роботу, яка не потребує «Кадровик»: Як ви прийшли до застосуванпостійного спілкування з клієнтами, приходять ня гнучкого графіка роботи?
люди абсолютно різного віку.
У нас навіть є програма літньої роботи в мага- Надія: Гнучкий графік — це певний рівень відпозинах Vodafone для дітей наших працівників. Ми відальності та усвідомленості як для працівників,
починаємо з віку, коли в Україні легально дозво- так і для керівників. Це ілюзія, що спостерігалено працювати, із 16 років, і верхньої планки в ючи спину свого підлеглого 8 годин в офісі, ви
нас немає.
гарантуєте його ефективність. Ви навіть можете
Ми цінуємо, коли до нас приходить молодь. відключити йому доступ до соціальних мереж.
Адже ми регулярно досліджуємо ринок і розу- Але у світі 3G і смартфонів нічого не завадить
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йому весь день провести
Надія: Насамперед власЛише тоді ви будете ефективнив інтернеті.
ник або перша особа комми, коли визнаєте в людині особис- панії. А HR-керівник має
Тому працювати пот
тість і можливість бути собою
рібно не з кількістю днів
бути провідником, наставна робочому місці
або годин у офісі, а з
ником, двигуном цього
ефективністю. Необхідно
процесу. Адже ті, хто не
навчитися контролювайде цим шляхом, не проти не входи та виходи, а
сто гальмуватимуть, вони
результат. І не важливо при цьому, коли людина залишаться далеко позаду. Світ змінився, і старі
зробить роботу — вдень чи вночі. Можливо, у неї інструменти вже не працюють. Звісно, якщо йдетьнайпродуктивніші години з 5 до 10-ї ранку, тож ся про виробництво, конвеєр або таку роботу, де
нехай вона в цей час і виконає свою роботу, не ти маєш змінити свого колегу — без суворої дисвідволікаючись на офісний шум, дзвінки, зустрічі, ципліни не обійтися.
пропозиції вийти покурити тощо, а сконцентру«Кадровик»: Розкажіть про досвід
ється на результаті.
Ми прихильники ідеї, що віддалену й офісну запровадження власної соціальної мережі
роботу потрібно комбінувати. Адже працювати «Простор».
тільки віддалено — це теж певний стрес. Люди
хочуть перебувати в соціумі, їм важливо спілку- Надія: Без зайвої скромності скажу, що резульватися, мати соціальні зв’язки, але в той же час тати, які ми отримали після запуску «Простору»,
важливо мати можливість міксувати такі форми перевершили наші очікування від цієї соціальної
мережі. А от ризики, яких ми боялися, навпаки,
зайнятості.
У нас немає суворої дисципліни, ми не штра- не справдились.
фуємо за спізнення. Це суперечило б нашій філоМи остерігалися, що нам доведеться витрачати
софії та корпоративній культурі. Ми розуміємо, великий ресурс на адміністрування контенту,
що якщо працівника оштрафувати за спізнення, щоб не допускати висловів, що суперечитимуть
то через 5 хвилин після закінчення його робочого нашим правилам. У «Просторі» є певні табу:
дня він просто встане й піде, незалежно від того, висловлювання щодо релігії, національної призакінчив він роботу чи ні. Як ви ставитеся до належності та політики — жодна дискримінація
людей, так і вони ставляться до вас. У сучасному не допускається. Але за чотири роки випадків,
світі найважливіше — домовитися про чесні й коли нам довелось проводити бесіду з людьми
прозорі стосунки між компанією та працівниками. про видалення їх постів, було всього три. А на
Лише тоді ви будете ефективними, коли визнаєте адміністрування й моніторинг ми не витрачаємо
в людині особистість і можливість бути собою на ресурси взагалі. Це результат, який свідчить не
робочому місці. Комусь дуже важливо прийти о лише про якість соціальної мережі, а й про рівень
8-й і піти з роботи о 17-й, а комусь — міксувати розвитку корпоративної культури.
свій робочий час. Дайте людям таку можливість,
Соціальна мережа «Простор» — це на сьогодні
і ви отримаєте хороший результат.
єдина інформаційно-комунікаційна платформа в
компанії. Ще залишилась електронна пошта, але
«Кадровик»: Хто має бути ініціатором
все інше «переїхало» у соцмережу: інформаційний
впровадження гнучкого режиму роботи?
портал, довідник, організаційна структура, особис-
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ті кабінети, портал з корпоративними документами
і, звісно, основне ядро — комунікаційна платформа, сторінки підрозділів, спеціальні розділи і т. д.
За цей час ми створили школу внутрішніх корпоративних журналістів Vodafone Bloggers Hub,
нещодавно був перший її випуск. Це програма
для працівників, які люблять писати, створювати
контент. Ми їх залучили як амбасадорів бренду
в соціальних мережах, вони пройшли модульне
навчання щодо створення контенту, брендингу,
SMM. Ми залучали найкращих українських експертів у цих сферах. Тепер якісного контенту стало
набагато більше.
25-річчя компанії ми святкували у стилі digital,
майже всі заходи відбувалися в соцмережі. Один із
наших флешмобів — публікація історій людей, які
працювали в компанії з дня її заснування. Таких у
нас 17 осіб, ми ними дуже пишаємося. Наші блогери створювали історії, знімали про них відео.
У цьому році цей контент подивилися й лайкнули
найбільше людей.
У соцмережі живуть всі наші корпоративні
активності. Наприклад, навчання. Саме через
соцмережу відбувається реєстрація на тренінги.
Якщо ти хочеш бути в курсі того, що відбувається
в компанії, ти маєш бути в «Просторі». Основні
новини публікуються в блозі генерального директора, все, що відбувається в середовищі корпоративного навчання, — на сторінці HR-дирекції. Тому
якщо ти не в «Просторі» — ти в інформаційному
вакуумі. Це усвідомлений вибір, ніхто нікого не
примушує реєструватися в соцмережі. Ти сам
обираєш, на кого підписатися, сам формуєш свою
стрічку, вступаєш у групи. У «Просторі» є багато
закритих робочих груп, в яких люди обговорюють
проекти, обмінюються матеріалами. Це наш основ
ний інструмент спілкування, взаємодії, це те, що
об’єднує всю компанію.
Зараз ми створюємо ритейл, нашу дочірню
компанію, яка в Україні представлятиме всі наші
магазини для продажу девайсів і обслуговування
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клієнтів. У них також є сторінка в «Просторі». Хоча
це дочірня компанія, але корпоративна культура
має бути близькою, а ціннісна історія — єдиною.

«Кадровик»: Як ви працюєте із залученістю працівників?

Надія: Ми перестали вживати цей термін і працю-

вати над залученістю так, як робили це раніше. Уже
півтора роки ми цього не робимо з двох причин.
По-перше, ми були учасниками загальнокорпоративного дослідження залученості, яке проводила
група компаній, і це було причиною великого розривув часі між проведенням опитування і початком
роботи над результатами. Коли проміжок часу
більший, ніж кілька місяців, а в нас це було півроку,
це не має жодного сенсу. Не можна працювати з
індексом корпоративної культури, який демонструє,
що відбувається в компанії, через півроку. Це вже
інша компанія. Для прикладу: улітку 2015 р. ми
провели дослідження залученості, а плани роботи
мали змогу сформувати тільки взимку, коли це була
вже зовсім інша компанія: з іншим брендом, новим
генеральним директором, зі щойно запущеною
технологією 3G. А для нас запуск 3G — це не просто інше обладнання на наших вишках, це взагалі
інша якість компанії: прихід мобільного інтернету
дав нам змогу створювати продукти іншого рівня.
Усе кардинально змінилося. Другий чинник — це
те, що залученість стала предметом маніпуляцій
від працівників, а ми очікуємо на більш дорослу
позицію.
Ми були однією з компаній, які почали вимірювати залученість ще в 2007–2008 році. І за цей
час у багатьох працівників сформувалася хибна
позиція щодо залученості, яка проявлялась у
висловлюваннях на кшталт: «А в нас така низька
залученість… А що ви будете з нами робити? А що
ви ще покращите? А чого ви від нас очікуєте, ви
ж знаєте, яка у нас низька залученість» тощо.
Саме в цей період ми працювали над оновлен-
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Людина вимірює свою ефектив-

ням нашої ціннісної моде«Кадровик»: Які
ність за тим, наскільки ефективHR-виклики найбільш
лі, і одна з найважливіших
на команда й компанія, та відчуактуальні сьогодні?
цінностей для нас — це
ває свою відповідальність за
причетність до загальнозагальний результат діяльності
го результату, співучасть.
Надія: Передусім — дефіВона означає, що людина
цит кадрів, про який ми
компанії
вимірює свою ефективвже говорили. Цього
ність за тим, наскільки
року ми почали відчуваефективна команда й комти результати трудової
панія, та відчуває свою відповідальність за загаль- міграції дуже сильно. Якщо раніше це були звіти,
ний результат діяльності компанії. Я не можу бути дослідження, прогнози, то сьогодні — це реальлідером-зіркою, якщо все навколо розсипається. ність, з якою ми працюємо кожного дня. І це
не лише Львів і Західна Україна. Молодь їде і з
Я повинен включатися в результат команди.
Якщо повернутися до суті поняття «залуче- Дніпра, і з Харкова.
ність», то її можна описати як «ми очікуємо від
Цікавий інтелектуальний виклик — працювати
тебе результату понад твої посадові обов’язки». з представниками різних поколінь. Я не прихильТому зараз ми говоримо: є посадова інструкція, ник ідеї, що люди різних поколінь відрізняються.
і є широкий простір для розвитку. Є проекти, Люди будь-якого віку бувають активними й
ініціативи, завдяки яким ти можеш зростати, пасивними, інтровертами й екстравертами тощо.
а ми будемо готові вкладати в тебе й давати тобі Нам потрібні молоді працівники з їх свіжим
більше. Але ти не можеш займати позицію «все поглядом і можливостями. Вони приходять з
пропало, все погано і так і залишиться». Змі- таким рівнем знання соціальних мереж, інтернюй. Якщо ти бачиш, що щось не так — змінюй. нету та цифрового маркетингу, для досягнення
Докладай зусиль, щоб було так. Це більш дорос- якого іншим доводиться довго вчитися. Як це
ла позиція й дорослі стосунки між компанією та збалансувати, як в одній компанії побудувати
правильне середовище, де б працювали змішані
працівниками.
Нам вистачило чесності подивитися один одно- підрозділи, де одні доповнювали б інших? Наші
му в очі й сказати: давайте зробимо все інакше.
scrum- і agile-команди — одна із відповідей на
Тепер ми вимірюємо не залученість, а ЕNPS — ці виклики.
employee net promoters score. Як наші комерсанОдин із викликів телекому — стати не телекоти вимірюють задоволеність клієнтів сервісом мом. Тобто перестати бути класичною телекомкомпанії, так і ми вимірюємо задоволеність компанією, яка обслуговує технології, вишки,
наших працівників роботою в Vodafone. Ми продає sim-карти у своїх магазинах. Ми вчимося
ставимо дев’ять запитань, і ключове з них таке: створювати цифрові продукти, які потрібні
чи готові ви рекомендувати компанію як місце нашим клієнтам, у правильні строки. Ми як HR
роботи своїм друзям, знайомим і близьким? Для виступаємо не лише підтримкою, а й тими, хто
нас важливі люди, які чесно відповідають на ці рухає цей процес. Тому що він потребує інших
запитання. Ми проводимо опитування двічі на ресурсів, підходів, людей, іншого робочого
рік власними силами, що дає нам змогу отри- середовища.
мати результат буквально через тиждень після
Ми живемо у світі, де так багато можливостей,
як ніколи, і все залежить від людини.
заповнення анкет.
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«Кадровик»: Розкажіть про вашу
HR-команду.

Надія: У мене прекрасна HR-команда. Усе, що

зроблено, — завдяки їм. Ми змогли створити дуже
правильну командну взаємодію, важливий принцип
поєднання, коли різні, іноді складні індивідуальності
розуміють, що їх об’єднує. І це не просто спільні цілі,
це наші цінності. Я не прихильник ідеї, що основний
критeрій підбору нових людей — це їх вміння щось
робити. Навчити ми можемо всьому, у нас є велика
база знань і європейський досвід. Головне, щоб
збігалися наші цінності, адже їх неможливо змінити.
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«Кадровик»: Поділіться вашим секретом,

як бути ефективним керівником і не згоріти
на роботі.

Надія: По-перше, я дуже люблю те, що роблю.
По-друге, я працюю з людьми, в яких багато чому
вчуся, з якими ми схожі в наших поглядах на світ,
наших цінностях, а наші спільні проекти роблять
компанію кращою.
А найголовніше — я завжди намагаюся гармонізувати й знайти місце і час у своєму житті для
всього, що мені важливо — сім’я, друзі, захоплення,
робота. 
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досвід спеціалістів

Життєвий порив
лідерства:

ідея врятує світ

Юлія Кривенцева,

бізнес-тренер, організаційний консультант
з міжнародним досвідом роботи, підприємець

Пам’ятаєте, був період, коли про лідерство говорили з придихом, як про
щось глибоке, але абстрактне й недосяжно піднесене, престижне — таємне
знання для небагатьох здатних дорого купити ініціацію. Потім лідерство раптом стало чимось дуже банальним, майже предметом насмішок, мало не
темою анекдотів про блондинок. Давайте подумаємо разом і спробуємо
створити картину лідерства з різних елементів, як із пазлів

Щ

о ми знаємо про лідерство? Як змінилося наше розуміння лідерства за той час,
упродовж якого ми використовуємо це
поняття? Яке місце лідерства в нашому
професійному і бізнес-середовищі? Чи хочемо ми
та наші керівники казати про себе: «Лідер — це я»?
Я дуже добре пам’ятаю момент простого й
особистого усвідомлення, що означає лідерство.
Я вперше приїхала до Каліфорнії й у різних місцях,
іноді несподіваних, бачила на видних місцях імена
людей, які інвестували в прикрашання парків, створення колекцій музеїв, зручність міста тощо. І я весь
час намагалася уявити, чи можлива в Україні ситуація, коли громадяни робитимуть такі подарунки в
тих місцях, де вони мешкають, безкорисливо, але з
гідністю. Під час того приїзду ми гуляли на заході
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сонця серед пагорбів Силіконової долини, порослих
диким вівсом, і на одному з них з видом на океан,
від якого перехоплювало подих, стояла проста, але
міцна й зручна лавка з маленькою табличкою на
дерев’яній спинці: «На пам’ять про коханого чоловіка Джона, який обожнював ці пагорби». І раптом
мені стало зрозуміло, що лідерство — це дуже людське й особисте бажання зробити щось дуже хороше
(або найкраще з можливого) в запропонованих
обставинах або, що в житті буває частіше, в несприятливих обставинах і, що дуже важливо, на користь
людям, життя яких поліпшиться. Навіть якщо йдеться про лавку на вершині пагорба. Здавалося б, ну
скільки коштує цей жест-каприз!? Хоча це не просто
лавка. Це лавка з місією — вона пам’ятник комусь,
хто був дорогим і залишив цей світ. І замість того,
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Лідерство — це дуже людське й
щоб сумувати наодинці із
Першої світової війни.
особисте
бажання зробити щось
собою, людина створила
Анрі Бергсон, лауредуже хороше (або найкраще з
трішки краси й зручності
ат Нобелівської премії з
для інших. Найпростіша
літератури, французький
можливого) в запропонованих
філософія, але, здається,
обставинах або, що в житті буває філософ, сформулював
вона пояснює ідею лідерідею життєвого пориву,
частіше, в несприятливих обстаства — зробити для себе та
яка вписалася в потреби
винах і, що дуже важливо, на
інших найкраще тут і зараз.
часу: «Сенс має лише той
користь людям, життя яких
Звідки з’явилося понятчас життя, який наповнеполіпшиться
тя лідерства? Як воно перений творчістю, напругою
селилося в нашу реальта інтенсивним проживанність? Як сталося, що лідерням». Життєвий порив —
ство назавжди увійшло в наш словник, але так і не це ракета для феєрверку, вона вибухає, й різні
її частини остигають у різний час. Жити — це
стало комфортним і зрозумілим словом?
Його заведено приписувати американській постійно чинити опір інерції. «Жити — означає
культурі, але насправді велике значення має період змінюватися, змінюватися — означає дорослішати,
появи — це час між 1920-ми і 1930 роками, період а дорослішати — це невпинно творити себе самоміж двома світовими війнами. Багато країн опи- го». Розуміння дійсності може бути «емоційнонилися в глибокій депресії після лихоліття війни, інтуїтивним», «Жива істота є центр дії». І ще багато
хоча вважається, що Велика депресія стосується чого про свободу, зрілість і сенс. Звучить знайолише історії США. Економісти не дійшли єдиного мо? Ну звичайно! Так у світі між двома війнами
розуміння причин світової економічної кризи. формуються ідеї, які допомагають вижити тим,
Одні країни, такі як Польща, повинні були знову кому життєвий порив допомагає підпорядкувати
з’явитися на карті Європи, а інші, такі як Німеччина, обставини своїй волі, й вони створять підґрунтя
переживали поразку у війні. Але всі були ослаблені для принципів, які потім назвуть лідерством.
й потребували життєвого пориву, нових сил і сенсу.
Наступна думка буде для вас дивною, але дуже
Цей час ми знаємо під драматичною назвою Велика сильною. У подальшому на ідеї, близькі сучасдепресія — вона охопила Канаду, США, Німеччину, ному лідерству, спиралися тоталітарні режими,
Великобританію та Францію. Іммігранти вируша- зокрема, фашистська Німеччина: «Урешті-решт
ли на пошуки нового життя й долі в новому світі. ті, хто визначає політику — це лідери країни, і це
І попрощавшись з минулим, зустрічали не надто завжди просто — підштовхнути людей, чи буде
це при демократії чи фашистській диктатурі, при
оптимістичне сьогодення.
Саме тоді, після Першої світової війни, наро- парламенті або комуністичній диктатурі» — знадилося лідерство і як поняття, і як набір цінностей менита цитата Герінга, якого було визнано одним
і певний спосіб дій. На всьому континенті нова з головних військових злочинців. Гіммлер: «Можу
хвиля борців за своє краще майбутнє повинні були сказати вам, що простий німець відчуває страх і
шукати й створювати можливості, незважаючи на
огиду, побачивши все це. Але в тому-то й справа,
небачені труднощі.
що відмовляючись від своєї місії, ми не були б
У Європі після війни учасники культурного німцями… Це необхідно, хоч і жахливо». «Основна
життя намагалися знайти сенс у світі, де вияви- увага має приділятися не знанням, а переконанлися можливими жертви й звірства м’ясорубки ням». Ось такими були ідеологічні голоси лідерів
№ 9 (140) вересень 2018

109

досвід спеціалістів

країни, яка зазнала поразки у війні й потребувала
жорстокого реваншу.
Отже, лідерство — спосіб мислення і дій тих,
хто пристрасно намагається змінити своє життя й
зробити це осмислено, спираючись на певні високі цінності, хоч і в умовах, де обмежень більше,
ніж ресурсів. І лідер — це не завжди про гуманні
й світлі ідеї. Лідер — це завжди про потужний
меседж, який просувається з метою досягнення
величної мети: чи то йдеться про іммігрантів, які
приїхали за щастям на інший кінець світу, чи то
про божевільне очищення нації...
Ідеї лідерства з’явилися на нашій території в
той період, коли було повалено радянську ідеологію, а нова тільки-тільки формувалася в умовах
глибокої кризи й розгубленості. Тоді з’явилися
й стали вкорінюватися ідеї, головний меседж
яких — свобода вибору і дій, потужна мета і відповідальність за своє життя. Саме про це написано
головні романи і настанови з лідерства.
Так поступово формується й цементується ця
ідеологія, спосіб життя і ще пізніше — професійна
компетенція, якої навчають і яку розвивають.
Щоб наблизитися до розуміння лідерства в
бізнесі, нам не вистачає розуміння значення слова
«лідер». Крім загальноприйнятих «вести», «керувати», «направляти», а також «той, хто веде», «хто
йде попереду», для мене переконливо звучить таке:
«Лідер — це людина в певній групі, організації,
команді, підрозділі, яка має авторитет та вплив,
який проявляється як управлінські дії».
Як виявилося, поняття «лідерство» ніби протиставляється поняттю традиційного керівництва,
формального управління. Згадайте наведену вище
цитату про те, що «людей потрібно підштовхнути».
Існує принцип: поганий педагог викладає, середній — пояснює, а хороший — демонструє. Ключовим
для лідерства є необхідність будувати відносини з
людьми так, щоб вони включалися у твою мету й
ідею. Я не бачила лідерів у своєму власному функціоналі в ізоляції. Лідер — це не вільний стрілець або
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вільний художник. Лідер — це той, хто очолює групу
інших. Щоб це стало можливим, лідеру потрібні
колеги й партнери, які визнають його першість,
погодяться на його лідерство. І завжди є небезпека
або необхідність конфронтації з тими, хто важливі
для нас ідеї ставить під сумнів.
І ось тут з’являється ще й страх, неготовність
опинитися навіть не на управлінській позиції, не на
керівній посаді, а декларувати: «Я модель для наслідування. Роби, як я. Я переконаний у своїй правоті».
Насправді, протиставлення «шеф — друг»,
як свідчить моя тренерська та консалтингова
практика, це некоректне питання. У ситуації, де
воно виникає, ми завжди залежимо від тієї мети,
якої маємо досягти. Індивідуальні особливості
завжди впливатимуть, і ми завжди будемо або
більш контактними й відкритими або більше дистанціюватися. Важливо, щоб лідер умів знаходити
ті кнопки, які дадуть змогу впливати так, щоб
зберігати мотивацію людей (в тому числі власну)
і досягати запланованого.
Так яка ж специфічна складність лідерства, яка
так легко перетворює ключ до розуміння сенсу
життя на профанацію, дешеву фальшивку, пародію
на ідею й завдання? Чому лідерство виявляється
складним для втілення або навіть розуміння?
Щоб було ще цікавіше міркувати про те, як
лідерство протиставляється керівництву, пропоную пригадати післявоєнну Японію 1940-х років.
Керівники національних корпорацій прийняли
спільне рішення щодо того, які напрямки будуть
стратегічними і дадуть можливість відновити
економіку. Тоді як в ролі базового управлінського
інструмента був задіяний цикл Деммінга, американського фахівця зі статистики, який працював
в Японії, PDCA — плануй, роби, перевір, чи все
правильно, виправ за необхідності. Набули поширення інструменти й підходи, які дають можливість
привести процес до стандартної повторюваності.
Важливо зробити акцент на стабільних, чітко
визначених умовах роботи, де налагоджений про-
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Лідерство вимагає дотримання
цес дає змогу отримати
ному. Саме тому важливо,
дуже чітких орієнтирів, адже в
очікуваний результат.
щоб особисті переконання
реальному житті занадто багато лідерів щиро збігалися з
Таким чином, різниця
між лідерством і керіввідволікає, збиває, спокушає й плу- місією та цінностями комництвом полягає в чітко
тає. Лідерство пропонує безкомп- панії. Інакше ми ризикуємо
сформульованих умовах
ромісний погляд на ситуацію — ти своїм особистим внутріші в чітко дослідженому
причина всього, що відбувається у нім балансом: як я можу
контексті, де прийнявши
досягти цілей, які для
твоєму житті
рішення керівництво домамене чужі? І пригадаємо:
гається його виконання
ми більше не іммігранти,
незважаючи на суб’єктивні
які відмовилися від усього
чинники. Лідерство передбачає вміння діяти в заради нового життя, й ми більше не в кризовому
ситуації високого ступеня невизначеності, зберігати післявоєнному або постперебудовному світі. Ті
дієздатність в ситуації непередбачуваності, часто принципові вимоги, які викристалізували лідерство
відсутності досвіду. Лідер каже: «Раніше ніхто не вже майже 100 (!) років тому, потребують відданосробив — я хочу зробити». Менеджер-керівник: ті, про яку необізнані скажуть: «Маніяк!». Лідерство
«Машина сконструйована і налагоджена. Я нею вимагає дотримання дуже чітких орієнтирів, адже
керую». Це протиставлення досвіду і (якщо хочете, в реальному житті занадто багато відволікає, збинехай і вкрай схематично) культурних особливостей ває, спокушає й плутає. Лідерство пропонує бездвох країн — ієрархічної, імператорської ізольованої компромісний погляд на ситуацію — ти причина
Японії та експансивних США, які ультиматумом всього, що відбувається у твоєму житті. Ми зараз
змушують її до взаємодії й торговельних відносин. не будемо ділитися думками й досвідом, наскільки
Цей діалог розпочався в 1853 р. Але це вже істо- ми готові погодитися з цим принципом. Ми лише
рична метафора, яка потрібна амбітному автору, скажемо, що такий підхід може бути важким для
щоб цей текст став цікавішим.
виконання і абсолютно недосяжним для тих, для
кого цей експеримент з відповідальністю, цілісністю
та свободою вибору занадто абстрактний. Це ще
Як працює лідерство?
одна причина, чому ідеї лідерства викликають опір
у вигляді глузувань: «Що, я відповідаю за Васю!?
Місія та цінності… Ми багато разів чули ці слова, й А за господа бога я не відповідаю?».
вони давно стали жаргоном. Але їх проста суть у
тому, що лідеру необхідно розуміти, що ти робиш
у довгостроковій перспективі та як це впливає на На що впливає лідер? Навіщо
інших (місія) і як ти це робиш, що для тебе добре самодостатній людині інші люди?
чи погано, що можна, а що не можна (цінності).
Це як маршрут, який для нас прокладає навігатор. Лідер цілеспрямовано впливає на чотири сфери свого
Необхідність утримувати довгострокову, дуже життя: власну професійну реалізацію, свою осовіддалену мету й спиратися на лаконічний, точно бисту індивідуальну реалізацію (фізичне й моральне
збалансований кодекс для нас, людей, які й так в здоров’я), близьке оточення (рідні й близькі) та
умовах важких ринків мають справу з великою особисту соціальну мережу — всі інші контакти.
напругою там, де важливо зберігати фокус на голов- Важливо, щоб кожна з цих частин перебувала в
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Лідер не може досягти своїх цілей

балансі з іншими. Те, що
чає. Ситуативного лідері реалізувати свої цінності без
відбувається у професійства не існує. Існує лідеручасті інших людей. Лідер пропоній сфері, вплине на те, що
ство — вплив на людей і
нує й організовує своєрідний
відбувається в інших сферах
взаємодія з ними так, щоб
обмін — досягнення цілей, які важ- у результаті наближатися
тощо. Як приклад наведу
виступ американського
до досягнення цілей, розливі для нього для досягнення
виватися в тих найважлигенерала, який каже, що
цілей, важливих для членів його
найголовніше в житті — це
віших чотирьох сферах.
команди
Лідерство неможливе без
акуратно застелене ліжко.
Навіщо лідеру замистого, щоб враховувати
люватися про мотивацію?
терміновість і важливість
Навіщо шукати тригери, які спонукають людей до дії? завдання, ступінь самостійності твоїх підлеглих,
І, власне, вміння мотивації потрібні не завжди. Коли членів групи або команди, за роботу якої лідер
те, що вимагається, виходить легко й успішно, сам відповідає.
результат мотивує команду. Мотиваційна дія потрібна
Передбачається, що лідер вибудовує такі віднотоді, коли люди мають докласти зусиль для підви- сини, де він може змінювати стиль керівництва та
щення ефективності або в ситуації помилок чи втоми. інтенсивність впливу, створюючи більше директивНайвідоміша концепція мотивації — піраміда ного тиску або мотивуючої свободи. Лідер не може
потреб Маслоу, свідчить про деяку ієрархію того,
досягти своїх цілей і реалізувати свої цінності без
що нам необхідно для виживання як біологічних і участі інших людей. Лідер пропонує й організовує
соціальних істот. І важлива ідея для лідера в тому, що своєрідний обмін — досягнення цілей, які важливі
й без задоволених базових потреб можна запускати в для нього для досягнення цілей, важливих для членів
космос космічні кораблі. Усім відомо, що підвищення його команди. У знайомому нам корпоративному
зарплати не гарантує включення в роботу. Завдання світі на посаду керівника призначають формально
лідера зібрати або підготувати таку команду, де зверху, але люди роблять чи не роблять його лідером.
будуть задовольнятися не лише матеріальні потреби, І тут важливий тренд, який зараз помітний в успіша й ті, що вказані у верхніх шарах піраміди.
них країнах і організаціях. Деякий час тому йшлося
про управління людським капіталом. Є крок далі —
управління соціальним капіталом, яке ще називають
Хто ці люди?
управлінням індексом щастя. Ні економіка, ні окрема
організація не може розвиватися з якогось моменту
Стосунки з людьми — це окреме й самостійне без управління щастям, без розуміння, який мій осозавдання. Ні, це найголовніше завдання і вміння бистий сенс і надії реалізуються в цій компанії під
лідера незалежно від того, який погляд на лідер- керівництвом цієї конкретної людини.
ство нам близький. Важливо бути універсальним
комунікатором, людиною, яка вміє говорити з
усіма про все і мовою, зрозумілою для тих, з ким Болюче зростання
він спілкується. Дуже важливі дві речі: вміння
управляти розмовою й керувати емоціями як Базовий інструмент, який є в розпорядженні лідера,
власними, так і оточуючих. Цікаво, що поняття це інструменти комунікації. Я б сказала, що лідер
ситуативного лідерства, по суті, саме себе виклю- нічого не робить, крім як розмовляє. Для кожного
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етапу циклу керівництва, яку б концепцію ми не
обрали, лідер використовує лише спеціально
структуровані форми розмови, кожна з яких
спрямована на певну зміну в поведінці співробітників і підлеглих.
Дуже важливе вміння, над яким працюють
учасники моїх тренінгів, — це баланс «відносини — завдання». У цьому випадку дуже корисно
дивитися на функціонал керівника як на професію, самостійну складну сферу діяльності.
Незважаючи на досить велику історію тренінгів з лідерства та управління, у дуже багатьох
first time managers-керівників, які отримують
підвищення вперше, виникають труднощі в
разі потреби відокремити особисті відносини
від професійних і постійно їх розділяти. Стає
ніяково, коли потрібно коригувати або хвалити
й оцінювати роботу того, хто нещодавно був
з тобою в приятельських стосунках на рівні
колеги. І тут знову дуже важливо розуміти, що
ти повинен реалізувати, виконуючи ці функції,
як твоя посада й цілі, які до неї додаються,
працюють на твої особисті цілі та змінюють
твоє власне життя.
Якщо лідер має відповіді на ці питання, тоді в
ситуації складних відносин він має точку опори,
яка дає йому право наполягати на виконанні
своїх розпоряджень, вказівок, незважаючи на
опір і саботаж підлеглих, який існує завжди,
і вчитися на своїх помилках. Але й на успіхах
теж! Нам усім хочеться, щоб нас любили, і здається, що проявивши послідовність у вимогах,
ми цей дар втратимо. Лідеру важливо знати, що
маніпуляції в стосунках «керівник — підлеглий»
завжди будуть, і важливо мати імунітет від
впливу, який гальмує досягнення поставлених
цілей. При цьому друзів безпечніше шукати у
сферах, не пов’язаних з роботою.
Краще піти з корпоративного свята, щоб
дати підлеглим повеселитися й відпочити без
відчуття, що за ними спостерігає пильне око

№ 9 (140) вересень 2018

начальника. Навіть якщо виходить балансувати у відносинах, шеф — жива людина, разом з
більшою відповідальністю та цілями змінюється
ставлення до свободи в стосунках.
Крім того, дуже важливим завданням кожного лідера стає такий стиль управління, який
робить можливим постійний розвиток людей
так, щоб кожний співробітник міг виконати
якомога більшу кількість завдань без підтримки
ззовні. І дуже часто це не лише грамотне делегування, позитивний чи негативний зворотний
зв’язок, а спільне обговорення, вивчення й вирішення проблем, як спосіб і обміну інформацією,
і збереження впливу, і зміцнення авторитету
й навчання та прокачування відповідальності
і, повертаючись до питання про відносини,
поглиблення їх.
Деякий час тому я проводила коуч-сесії, що
закривали проект з оцінки в міжнародній корпорації. Фахівці, керівники підрозділів з Росії,
Казахстану, Туреччини та Латвії казали мені,
що серйозні проблеми вони не обговорюють зі
своєю командою, тому що пошук рішень з менш
досвідченими колегами — це втрата часу. А тих,
чия думка може бути цікавою, вони не запрошують до обговорення, оскільки бояться, що самі
виглядатимуть некомпетентними. І цей шаблон
трапляється часто. Ми не зможемо розвивати
своїх людей на достатньому рівні, не зможемо
зміцнити свій вплив без сміливості показувати,
що є питання, в яких нам потрібні інші думки,
й різні погляди на питання нам важливі іноді
незалежно від того, наскільки досвідчені ті, хто
висловлює думку.

Він чи вона?
Я бачу сучасний український тренд, який мене
цікавить. Позиції генеральних директорів і керівників промислових виробництв та міжнародних
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підприємств займають жінки. Є певний шаблон,
який в цій ситуації включається: чоловік-керівник часто підпорядковується амбіціям показати
швидкий результат, він витискає повний газ. Лідер
у довгостроковій перспективі здатний миритися з
тим, що протягом довгого часу результат буде мінімальним або не буде швидким і бажаним. Жінки
на лідерських позиціях забезпечують стабільний
рух без ривків і небезпечних амбіцій, експлуатації
ресурсів, вони підтримують готовність поступово
розвиватися й давати простір для навчання і тимчасової некомпетентності. Здається, що це саме
жіноча риса — розуміти дефіцити й знати, що
потрібен час для зростання й розвитку.

Що нам з цим робити?
Останнє питання, звичайно, стосується того, який
образ і подоба лідерства потрібні нам в Україні
сьогодні. Візьміть мою улюблену книгу «The
Ukrainians: історії успіху» з інтерв’ю-есе відомих українців. Для мене це і є інтонація, з якою
я б говорила про вітчизняне лідерство — дуже
камерна, індивідуальна рефлексія без пропаганди та агітаційної кампанії, часто тонкий досвід
переживання депресій або песимізму, помилок і
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особистих драм у стосунках, світло в кінці тунелю,
про відчуття, що можна займатися улюбленою
справою (часто бізнесом в реальному секторі) і
зберігати любов до людей в країні, яка старається
й вірить, що заслуговує на щастя.
Для України, напевно, характерна відсутність
історій величезних проривів, кардинальних довгострокових глобальних змін, але є цей рух день за
днем від відпливу до припливу, від розчарування й
апатії, складеної зброї до наступного кроку і заслужених трофеїв. Лідер в українській організації — не
надлюдина, не воїн в сяючих обладунках. Такий
скептицизм українське бізнес-середовище теж
пережило. Це людина, для якої важлива цілісність
і можливість впливати, виходити на нові дистанції
та поступово розвиватися ускладнюючи завдання.
Американська письменниця, громадська активістка, актриса, співачка і мама Майя Енджелоу
скаржилася у хвилини розпачу людині, яку поважала, що хоче накласти на себе руки. І почула у
відповідь: «Сідай і перерахуй свої дари». Вона почала
перераховувати: «Я вмію читати, писати і т. д.». Так
вона стала письменницею. Можливо, ця історія
відображає український досвід лідерства — особисті
драми й розчарування стають ресурсом для того,
щоб продовжувати створювати сенс і рух, порив у
своєму житті та житті оточуючих. 
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