Про застосування Класифікатору професій для визначення
назв посад (професій) працівників органів місцевого
самоврядування
На телефонну «гарячу лінію» департаменту праці, соціальної та
сімейної політики облдержадміністрації звертаються працівники області з
різних питань щодо застосування Класифікатору професій.
З метою недопущення порушень пов’язаних з цим питанням
розміщуємо роз’яснення Мінсоцполітики України щодо застосування
Класифікатору професій для визначення назв посад (професій) працівників
органів місцевого самоврядування.
Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від
28.07.2010 р. № 327 (зі змінами, далі - Класифікатор професій), передбачає
класифікацію посад, професій, професійних назв робіт та занять за ієрархією
Міжнародної стандартної класифікації занять (за розділами, підрозділами,
класами, підкласами та групами).
У Класифікаторі професій передбачено, зокрема, такі професійні
угруповання: 1143.5 «Вищі посадові особи органів місцевого
самоврядування»; 1229.3 «Керівні працівники апарату місцевих органів
державної влади та місцевого самоврядування» та 2419.3 «Професіонали
державної служби».
До зазначених професійних угруповань уміщено базові назви посад, що
застосовуються в органах місцевого самоврядування, наприклад: «голова
органу місцевого самоврядування (міський, сільський тощо)» (код 1143.5);
«керуючий справами виконавчого апарату», «начальник відділу», «завідувач
сектору» тощо (код 1229.3); «спеціаліст державної служби» (код 2419.3).
Класифікатором професій передбачено правила розширення
(уточнення) назв посад (професій), а саме: додатком В до Класифікатора
професій передбачено похідні слова до професій (професійних назв робіт),
які згідно з приміткою 1 до цього додатка застосовуються за умови
збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог
із збереженням коду новоутвореної професії.
Відповідно до примітки 2 до цього додатка назви посад (професій)
можуть бути розширені за потребою користувача для внутрішнього
використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані
роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення,
якщо іншого не передбачено у Класифікаторі професій чи відповідних
нормативно-правових актах.
Піл час утворення похідних та розширених назв посад (професій)
зберігається код базової посади (професії).
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Таким чином, з урахуванням зазначених приміток: від назви посади
«голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський тощо)»
утворюється назва «голова обласної ради», від якої, наприклад, утворюється
назва «заступник голови обласної ради з питань діяльності виконавчих
органів» (код 1143.5); від назви посади «начальник відділу» утворюються,
наприклад, назви «начальник відділу з організаційних питань» та «заступник
начальника відділу з організаційних питань» (код 1229.3).
Наразі для посади «секретар обласної ради» застосовується
код 3431 Класифікатора професій (базова назва посади «секретар
виконкому»).
Наказом Головного управління державної служби України від
29.12.2009 р. № 406 «Про затвердження типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посадових осіб місцевого самоврядування» передбачено
типові професійно-кваліфікаційні характеристики спеціалістів (головного,
провідного, І категорії, (І категорії, спеціаліста без категорії), які виконують
роботу, пов’язану з одним із напрямів роботи виконавчого комітету.
Отже, від базової назви посади «спеціаліст державної служби»
відповідно до примітки 2 до додатка В до Класифікатора професій можуть
утворюватися назви посад «головний спеціаліст», «провідний спеціаліст»,
«спеціаліст І категорії», «спеціаліст II категорії» та «спеціаліст» (код 2419.3).
Оскільки ч. 2 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» визначено, що секретар сільської, селищної, міської ради може
тимчасового здійснювати повноваження сільського, селищного, міського
голови, передбачені цим Законом, до Класифікатора професій проектом Змін
№ 8 до нього внесено назву посади «секретар місцевої ради (сільської,
селищної, міської тощо)» з кодом 1143.5.
Також проектом Зміни № 8 до Класифікатора професій професійне
угруповання 2419.3 «Професіонали державної служби» змінено на
«Професіонали державної служби та місцевого самоврядування», назву
посади «спеціаліст державної служби» - на назву «спеціаліст державної
служби (місцевого самоврядування)» без зміни коду 2419.3.
Проект Змін до Класифікатора професій подано до Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України на затвердження в установленому
порядку.
Коди і назви посад (професій), не віднесених до сфери державної
служби (місцевого самоврядування), визначаються відповідно до
класифікації посад (професій), передбачених у Класифікаторі професій.
Кваліфікаційні категорії (розряди) для цих посад (професій) визначаються
відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників.
Робоча версія Класифікатора професій зі всіма змінами розміщена на
сайті НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України
(www.ірzn.оrg.ua).

