

Правила складання та оформлення
деяких наказів з кадрових питань
    Після підписання трудового договору або заяви працівника про прийняття на роботу видається наказ оформлений відповідно до Типових міжвідомчих форм первинної облікової документації з обліку кадрів, які затверджено наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489.
У наказі про прийняття на роботу мають бути зазначені:
	посада, на яку приймається або призначається працівник (спеціальність, кваліфікація, категорія, розряд тощо), дата прийняття на роботу;
	вид роботи (основна або за сумісництвом);
	умови прийняття на роботу (з випробним строком, зі стажуванням, за строковим трудовим договором тощо);
	умови роботи (у режимі неповного робочого часу, з важкими або шкідливими умовами праці тощо);
	тарифна ставка чи оклад (за потреби).

Наказ про переведення
У наказі про переведення (переміщення) на іншу посаду (роботу) у тому самому закладі зазначають:
	попередню та нову посаду (спеціальність, кваліфікація) і структурний підрозділ (місце роботи), до якого переводиться працівник;
	дату і строк переведення (постійно чи тимчасово);
	причину переведення (на іншу посаду (роботу): у зв’язку з виробничою потребою; для заміни відсутнього працівника; за станом здоров’я тощо);
	умови оплати праці, пільги й компенсації;
	підстави для видання наказу;
	тривалість переведення — лише у разі, якщо таке переведення є тимчасовим.

Важливо
Переведення працівника у разі зміни умов праці здійснюється лише за його згодою_________________________________________________
У разі переміщення працівника на іншу посаду (роботу), на відміну від переведення, основні умови трудового договору не змінюються, тому воно здійснюється без погодження з працівником.
Накази про переведення працівників на іншу посаду (роботу) готують і оформлюють за ініціативою та на підставі подання керівника структурного підрозділу або заяви працівника.
Наказ про припинення трудового договору
На підставі заяви та інших документів оформлюється проект наказу про припинення трудового договору, у якому зазначають:
дату звільнення — без прийменника «з», оскільки днем звільнення вважається останній день роботи;
причину звільнення, яку формулюють коротко й чітко.
При цьому використовують слова «у зв’язку з» та обов’язково зазначають пункт статті Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, за якою звільняється працівник.
Наказ про заохочення
Сумлінна робота працівників, як правило, заохочується. Крім цього, заохоченнями відзначають багаторічну роботу працівників у навчальному закладі або ювілейні дати.
До традиційних видів заохочень, зокрема, належать:
	оголошення подяки;
	відзначення грошовою премією, коштовним подарунком;
	інші заохочення, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку, статутом, положенням про дисципліну.

Усі види заохочень оформлюються наказом керівника. У наказі про заохочення мотиви заохочень формулюються залежно від конкретної ситуації, наприклад: «За тривалу й сумлінну роботу та у зв’язку з 50-річчям від дня народження...».
Підставою для видання наказу про заохочення можуть бути доповідна записка чи подання. Подання про заохочення, як правило, оформлюють у разі нагородження працівника, а доповідні записки — при оголошенні подяки і преміюванні.
Важливо
Пропозиції про заохочення подаються керівником відповідного структурного підрозділу, головою батьківського комітету, піклувальної ради, ради закладу тощо. Питання погоджується в установленому порядку з профспілковим органом_________
Наказ про дисциплінарне стягнення
За порушення трудової дисципліни керівник закладу може застосувати до працівника лише один з двох видів стягнень: догану або звільнення. Водночас для окремих категорій працівників законодавством, статутом (положенням) закладу можуть бути передбачені й інші дисциплінарні стягнення.
На підставі пояснювальної записки працівника про причини порушення керівник структурного підрозділу складає доповідну записку про порушення трудової дисципліни, підписує її та разом з пояснювальною запискою подає керівнику закладу.
Дисциплінарне стягнення оформлюють наказом. Про стягнення працівникові повідомляється під особистий підпис.
Наказ про надання відпустки
Накази про надання відпусток видають на підставі затвердженого графіка відпусток, заяви працівника.
У наказі про надання відпусток слід зазначати:
	вид відпустки (основна, додаткова, навчальна, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати тощо);
	загальне число календарних днів відпустки (зазначається за допомогою прийменника «на»);
	дату початку відпустки і період, за який вона надається (зазначається за допомогою прийменників «з» і «по»).

Наказ про встановлення доплати за суміщення
Відповідно до п. 3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, керівник навчального закладу може встановлювати працівникам доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт, а також за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників тощо. Такі доплати встановлюються на підставі наказів, які видає керівник.
Увага
Важливою складовою роботи з наказами є своєчасне внесення до них змін та припинення їх чинності у разі прийняття нових наказів. Необхідність прийняття нового наказу спричинюють:_______________________________________
	зміни, скасування, продовження строку дії організаційних та інших документів (інструкцій, положень, регламентів, графіків роботи, правил, номенклатури справ тощо) з початку наступного року або після закінчення чинності документа;
	надання працівникам прав і повноважень (включення до комісій, покладення відповідальності за виконання різних функцій), а також скасування таких наказів — під час прийняття/переведення на посаду та звільнення відповідного працівника
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