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Група ТУ-1 

Урок 49 

Тема: Статистична звітність по кадрах 

Мета: навчитися поняттю статистичної звітності по кадрах; розвивати 

навички аналізу інформації для складання статистичної звітності; виховувати 

інтерес до професій регіону.  

Матеріал уроку 

Крім обліку особового складу підприємства (організації) відділ кадрів 

веде облік і по інших напрямках, наприклад облік відпусток, трудових книжок, 

резерву на висунення, стягнень, заохочень та ін Порядок оформлення та обліку 

відпусток. Відпустка оформляють у відділі кадрів. Відповідно до графіка 

робітники і службовці за два тижні отримують записку про надання відпустки, 

погодять дату відпустки з керівником підрозділу і повертають бланк записки 

про відпустку з його підписом у відділ кадрів. Працівник відділу кадрів вносить 

записи про чергове відпустці в особисту картку і журнал обліку відпусток. 

Потім записку про надання відпустки передають у бухгалтерію для розрахунку. 

На керівників підрозділів, а також матеріально відповідальних працівників крім 

записки про відпустку оформляють наказ із зазначенням заміщають 

співробітників. Після закінчення поточного місяця працівник з кадрів, що відає 

урахуванням відпусток, підводить підсумок кількості працівників, що 

перебували у різного роду відпустки, і складає зведену довідку. 

 

Облік і ведення трудових книжок робітників і службовців здійснюються в 

порядку, передбаченому інструкцією. 

 

Облік нагороджень робітників і службовців орденами і медалями, присвоєння 

їм почесних звань ведеться у відділі кадрів у спеціальному журналі. Заохочення 

оголошуються в наказі або розпорядженні, доводяться до відома працівників і 

заносяться до трудової книжки працівника. Працівники відділу кадрів ведуть 

також облік стягнень, які оголошуються в наказі (розпорядженні) і 

повідомляються працівнику під розпис. Дисциплінарні стягнення до трудової 

книжки не заносяться. Журнал обліку дисциплінарних стягнень ведеться за 

такою формою: номер по порядку; прізвище, ім'я, по батькові, номер і дата 

наказу; посаду і місце роботи; характер порушення; вигляд і зміст 

дисциплінарного стягнення. Крім журналів в особових справах щодо 

персонального обліку кадрів повинні бути листи заохочень і стягнень, в яких 



відображається, за що і як заохочений або покараний працівник. 

 

Облік резерву кадрів на висування здійснюється відділом кадрів за допомогою 

складання списків і картотеки резерву. Списки резерву складаються окремо по 

кожній номенклатурі. Одночасно зі списками на кожного працівника, 

зарахованого в резерв, заводяться спеціальні картки. Картки обліку резерву 

складають картотеку резерву, всередині якої формуються розділи, що 

відповідають затвердженим номенклатурами посад. Розділи резерву за 

номенклатурами, у свою чергу, діляться на групи по конкретній посадовій 

ознакою кандидатів на висунення. Наприклад, у розділі картотеки 

"Номенклатура керівника підприємства, організації" можуть бути виділені 

наступні підрозділи: резерв начальників цехів; резерв начальників відділів 

технічного профілю; резерв начальників відділів економічного профілю і т. д. 

Картки обліку резерву крім обов'язкових соціально-демографічних даних 

претендентів включають відомості про підвищення їх кваліфікації та 

загальноосвітнього рівня, тимчасове заміщення інших посад, відрядження та 

стажування, виконання спеціальних доручень, виконуваній роботі та ін. 

Питання для контролю: 

1. З якою метою ведеться звітність по кадрах на підприємстві? 

2. Які види звітів по кадрах ви можете назвати? 

3. Хто відповідальний за звітну документацію по кадрах на 

підприємстві? 
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Група ТУ-1 

Урок 50 

Тема: Документація по призначенню матеріальної допомоги 

Мета: ознайомитися з видами матеріальної допомоги на підприємстві; 

розвивати навички аналізу інформації для складання статистичної звітності; 

виховувати інтерес до професій регіону.  

Матеріал уроку 



Матеріальна допомога надається працівникам в межах фонду заробітної 

плати, затвердженого в кошторисах доходів та видатків, в розмірі не більш ніж 

один посадовий оклад на рік. Тобто, якщо працівникові надається допомога на 

оздоровлення в розмірі посадового окладу, то в поточному році йому вже не 

може бути виплачена матеріальна допомога іншого виду. 

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

Підставою для отримання матеріальної допомоги є конкретна причина, 

яка призвела до скрутного матеріального становища працівника: 

 значні витрати на лікування у працівника або його 

неповнолітніх дітей; 

 тяжкої, довготривалої хвороби; 

 проведення складної хірургічної операції; 

 сім’ям, які мають дітей-інвалідів віком до 18 років; 

 для співробітників, що стали на захист цілісності України та 

отримали травми, каліцтва чи будь-які ушкодження здоров’я в зоні АТО, 

що потребують лікування, оздоровлення та  подальшої реабілітації; 

 одиноким матерям на лікування дитини у стаціонарі; 

 скрутного матеріального становища, що виникло внаслідок 

непередбачених обставин (стихійного лиха, крадіжки, пожежі та ін.), при 

наявності підтверджуючого документа. 

 інші причини (потерпання у випадку стихійного лиха, 

крадіжки майна і грошових коштів тощо).  

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЗА МАТЕРІАЛЬНОЮ ДОПОМОГОЮ 

При виникненні скрутного матеріального становища працівник 

звертається з заявою на ім’я керівника та додає відповідні документи, що 

підтверджують необхідність надання матеріальної допомоги. 

Залежно від причин матеріальна допомога надається у межах: 

У випадку тривалої хвороби працівника або його неповнолітніх дітей зі 

значними витратами на лікування – у розмірі мінімальної заробітної плати; 

У випадках хірургічної операції, лікування онкологічних захворювань, 

інфарктів, інсультів - у розмірі до одного посадового окладу; 

У випадках, що зумовлені іншими причинами, розмір матеріальної 

допомоги визначається рішенням комісії до одного посадового окладу. 

Допомога на поховання 

Матеріальна допомога на поховання виплачується за заявою працівника 

при наданні довідки про смерть прямих родичів (батька, матері, дружини, 



чоловіка, дітей), за клопотанням керівника підрозділу, профспілкової 

організації. 

Матеріальна допомога на поховання надається у розмірі: 

Для організації похорон померлих: 

 - працівника– у розмірі одного посадового окладу (допомога видається 

членам сім’ї померлого); 

- чоловіка (дружини), дітей працівника, батьків працівника – у розмірі 

однієї мінімальної заробітної плати. 

Матеріальна допомога на поховання надається незалежно від того, чи 

отримував працівник матеріальну допомогу з інших підстав. 

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЗА МАТЕРІАЛЬНОЮ ДОПОМОГОЮ 

До заяви про надання допомоги додаються такі документи: 

Для розгляду питання про надання допомоги на вирішення скрутного 

матеріального становища: 

 довідка про склад сім'ї; 

 довідка про доходи усіх членів сім'ї протягом не менше трьох 

останніх місяців; 

Для розгляду питання про надання допомоги на лікування або 

реабілітацію: 

 придбання ліків необхідно додати довідку або копію довідки 

медичного закладу; 

 на компенсацію збитку від пожежі - копію акту пожежної 

частини про пожежу; 

 у разі смерті члена сім'ї або годувальника - копію довідки про 

смерть; 

  для осіб, що стали на захист цілісності України в зоні АТО, 

 довідка, що підтверджує мобілізацію до Збройних сил 

України, Національній гвардії України та довідка про отримання травми, 

каліцтва чи будь-якого ушкодження здоров’я в зоні АТО, що 

потребує  лікування, оздоровлення та  подальшої реабілітації; 

 інші документи, що підтверджують непередбачувану 

ситуацію. 

Документи, які додаються до заяви повинні  бути датовані роком 

звернення за матеріальною допомогою. 

Питання для контролю: 



1. Що таке матеріальна допомога? 

2. Чи всім працівникам може бути надана матеріальна допомога? 

3. Складіть в табличній формі види матеріальної допомоги та пакет 

документів, для надання матеріальної допомоги. 
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Урок 51 

Тема: Тематичне оцінювання на тему: Ведення книг та журналів обліку 

Мета: закріпити матеріал по темі Ведення книг та журналів обліку; 

розвивати навички аналізу інформації для складання статистичної звітності; 

виховувати інтерес до професій регіону.  

Матеріал уроку 

Вправи, завдання 

1. Скласти 12 тестових запитань за темою уроку, вказати 3-4 варіанти 

відповіді та зазначити правильну відповідь. 

2. Написати есе на тему курсу «Організація документаційного забезпечення 

управління», в якому висвітлити основну ідею курсу, необхідність його 

вивчення та його значення для адміністратора 

 

Відповіді надсилати будь-яким зручним способом:  

e-mail: anylesik@gmail.com 

Viber, Telegram +380634432524 

mailto:anylesik@gmail.com

