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Список

Список нормативно-правових актів та скорочень
 Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV (далі — КАСУ);
 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х (далі —

КУпАП);

 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (далі — ККУ);
 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської

діяльності» від 5 квітня 2007 р. № 877-V (далі — Закон № 877);
 Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності» від 3 листопада 2016 р. № 1728-VIII (далі — Закон № 1728);
 Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон про
зайнятість);
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР
(далі — Закон про місцеве самоврядування);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки);
 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон про
оплату праці);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
 Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р.
№ 875-XII (далі — Закон № 875);
 Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII (далі — Закон № 3356);
 Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII (далі — Закон № 1700);
 Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694);
 постанова КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та
статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26 квітня 2017 р. № 295
(далі — Постанова № 295);
 постанова КМУ «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які
не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 18 грудня 2017 р. № 1104 (далі — Постанова № 1104);
 постанова КМУ «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що
складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю)» від 10 травня 2018 р. № 342 (далі — Постанова № 342);
 постанова КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством
економічного розвитку і торгівлі» від 31 травня 2017 р. № 384 (далі — Постанова № 384);
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 постанова КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від прова-

дження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою
з питань праці» від 28 квітня 2009 р. № 413 (далі — Постанова № 413);
 постанова КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним
органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 р. № 413 (далі — Постанова
№ 413-1);
 наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форм документів, що
складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів» від 18
серпня 2017 р. № 1338 (далі — Наказ № 1338);
 Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ від 26 квітня 2017 р. № 295 (далі — Порядок контролю);
 Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ від 26 квітня 2017 р. № 295 (далі — Порядок нагляду);
 Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення,
затверджений постановою КМУ від 17 липня 2013 р. № 509 (далі — Порядок № 509);
 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою
КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442 (далі — Порядок № 442);
 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений
постановою КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266);
 Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують
найману працю, затверджений постановою КМУ від 31 січня 2007 р. № 70 (далі — Порядок № 70);
 Порядок подання форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення
працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці», затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 р. № 317 (далі — Порядок № 317);
 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);
 наказ Державної регуляторної служби України «Про затвердження Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік» від 15 листопада 2017 р. № 139
(далі — Наказ № 139);
 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із
загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджене постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 р. № 25
(далі — Положення № 25);
 Державна служба України з питань праці (далі — Держпраці);
 Державна фіскальна служба України (далі — ДФСУ);
 виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання
мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин) (далі — виконавчі органи рад).
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Вступ

У

спецвипуску розкриємо тему перевірок
з питань дотримання законодавства про
працю та зайнятість населення і не тільки.
Отже, хто може перевіряти роботодавців,
які документи оформлюють інспектори праці та
як підготуватися до перевірки — про це та багато
іншого далі.
Звертаємо увагу, що Законом № 1728 мораторій на проведення органами державного нагляду
(контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності продовжено до 31 грудня 2018 р. У той
же час позапланові заходи державного нагляду
(контролю) можуть здійснюватися до 31 грудня
2018 р. органами державного нагляду (контролю):
 за погодженням Державної регуляторної
служби України;
 за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду
(контролю) про здійснення заходу державного
нагляду (контролю) за його бажанням;
 за рішенням суду;
 у разі настання аварії, смерті потерпілого
внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано
з діяльністю суб’єкта господарювання;
 у разі настання події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя й
здоров’я людини, захист навколишнього середовища та забезпечення безпеки держави (відповідно до критеріїв, затверджених КМУ);
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 для перевірки виконання суб’єктом госпо-

дарювання приписів, розпоряджень або інших
розпорядчих документів щодо усунення порушень
вимог законодавства, виданих за результатами
проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).
Також у статті 6 Закону № 1728 визначено
перелік контролюючих органів, які не підпадають під дію мораторію. Отже, згідно з нормою
згаданої статті дія цього Закону не поширюється
на відносини, що виникають під час проведення
заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких
встановлюється Постановою № 1104. До таких
органів, зокрема, належать Держпраці та її територіальні органи, виконавчі органи рад. Таким
чином, мораторій не поширюється на проведення
перевірок додержання вимог законодавства про
працю, зайнятість населення та охорону праці.
Згідно зі статтею 5 Закону № 877 підставою
для проведення комплексного планового заходу
державного нагляду (контролю) щодо суб’єкта
господарювання є внесення суб’єкта господарювання до планів здійснення заходів державного
нагляду (контролю) різних органів державного
нагляду (контролю). План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на
відповідний плановий період для всіх органів
державного нагляду (контролю) затверджує
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з
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питань нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності, оприлюднює на своєму офіційному
веб-сайті та вносить відомості до інтегрованої
автоматизованої системи державного нагляду
(контролю) до 15 листопада року, що передує
плановому. Таким органом є Державна регуляторна служба України.
План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 р. затверджено
Наказом № 139. Такий плановий захід проводиться
один раз на рік, а всі контролюючі органи, які
запланували перевірити певний суб’єкт господарювання, можуть його перевірити винятково в
строки, встановлені згаданим Планом. Дізнатися,
кого планують перевірити у 2018 р., можна за посиланням https://inspections.gov.ua.
Звертаємо увагу, що форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису,
вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті
Держпраці. Форми документів, що складаються
під час здійснення заходів державного нагляду
та контролю за додержанням законодавства про
працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, затверджено
Наказом № 1338.
Згідно зі статтею 2 Закону № 877 заходи конт
ролю здійснюються, зокрема, такими органами:
 ДФСУ (крім митного контролю на кордоні);
 державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість
населення у встановленому Законом № 877 порядку з урахуванням особливостей, визначених
законами у відповідних сферах.
У спецвипуску розглянемо лише питання перевірок, які можуть стосуватися працівників відділу
персоналу загального спрямування — маємо на
увазі перевірки щодо дотримання законодавства
про працю, зайнятість населення та про охорону
праці. У цьому спецвипуску не будемо розглядати
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перевірки Фонду соціального страхування України,
а опублікуємо статтю на цю тему в найближчому
номері журналу «Кадровик України».
Аналізуючи порядок проведення перевірок
роботодавців хотілося б наголосити на такому:
 найбільша загроза для роботодавця — не
оформлені працівники та зарплати в «конвертах»;
 потрібно бути готовим до того, що перевіряти підприємство можуть у будь-який час і без
попередження;
 інформацію, що може стати підставою
для перевірки, інспектори праці можуть брати з
відкритих джерел, у т. ч. з інтернет-сайтів та соціальних мереж.
Законодавством передбачено розмежування
проведення заходів державного нагляду (контролю) залежно від предмета перевірки: дотримання
законодавства про охорону праці та дотримання
законодавства про працю. Ці перевірки не слід
ототожнювати, адже порядок, підстави та правове регулювання здійснення таких перевірок
відрізняються.
Порядок здійснення заходів державного наг
ляду (контролю) за дотриманням законодавства
про охорону праці регулюється Законом № 877.
Здійснення заходів державного нагляду (контролю)
з питань дотримання законодавства про працю
та порядок проведення таких перевірок визначено
Порядком нагляду та Порядком контролю.
Звертаємо увагу також на термінологію: з
питань дотримання законодавства про працю
можуть проводитися інспекційні відвідування та
невиїзні інспектування, а з питань додержання
законодавства про охорону праці — перевірки
(планові та позапланові). Зауважимо, що деякі
нормативні акти ще не приведені у відповідність
до Порядку нагляду та Порядку контролю, через
що можуть містити поняття «перевірки». Проте
терміни хоча й різні, але за суттю вони майже не
відрізняються. Про це — далі.
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Перевірки органами
державного нагляду

Щ

об бути готовими до візиту конт
ролюючих органів, передусім слід
знати, які органи можуть перевіряти діяльність підприємства,
зокрема відділу персоналу, якими нормативними документами вони при цьому керуються,
а також володіти інформацією про права,
обов’язки та відповідальність як представників
контролюючих органів, так і підприємства.
Відповідно до Закону № 877 винятково
законами України встановлюються:
 органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;
 види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);
 повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва
(виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;
 вичерпний перелік підстав для зупинення
господарської діяльності;
 спосіб здійснення державного нагляду
(контролю);
 санкції за порушення вимог законодавства та перелік порушень, які є підставою для
видачі органом державного нагляду (контролю)
припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.
Отже, жодний орган державного нагляду не
може проводити перевірку, якщо закон прямо
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не уповноважує його на здійснення державного
нагляду в певній сфері діяльності та не визначає його повноваження під час проведення
перевірки.
Зміст абзацу третього статті 1 Закону
№ 877 свідчить, що заходи державного нагляду
(контролю) за дотриманням законодавства
про охорону праці можуть бути як плановими,
так і позаплановими та здійснюються у формі
перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших
формах, визначених законом.

Визначення суб’єктів
господарювання
Суб’єкти господарювання залежно від кількості
працюючих та доходів від будь-якої діяльності
за рік можуть належати до суб’єктів малого
підприємництва, у т. ч. до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого
підприємництва.
Суб’єктами мікропідприємництва є:
 фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за
звітний період (календарний рік) не перевищує
10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності
не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам
євро, визначену за середньорічним курсом
Національного банку України;
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 юридичні особи — суб’єкти господарю-

вання будь-якої організаційно-правової форми
та форми власності, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний рік)
не перевищує 10 осіб та річний дохід від будьякої діяльності не перевищує суму, еквівалентну
2 мільйонам євро, визначену за середньорічним
курсом Національного банку України.
Суб’єктами малого підприємництва є:
 фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за
звітний період (календарний рік) не перевищує
50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності
не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам
євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
 юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми
та форми власності, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний рік)
не перевищує 50 осіб та річний дохід від будьякої діяльності не перевищує суму, еквівалентну
10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
Суб’єктами великого підприємництва є
юридичні особи — суб’єкти господарювання
будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний рік)
перевищує 250 осіб та річний дохід від будьякої діяльності перевищує суму, еквівалентну
50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
Інші суб’єкти господарювання належать до
суб’єктів середнього підприємництва.

Планові заходи державного нагляду
(контролю)
Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду
(контролю) за умови письмового повідомлення
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суб’єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніше як за 10 днів до дня
здійснення цього заходу.
Повідомлення має містити:
 дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;
 найменування юридичної особи або
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи —
підприємця, щодо діяльності яких здійснюється
захід;
 найменування органу державного нагляду
(контролю).
Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою електронного
поштового зв’язку або вручається особисто
під підпис керівнику чи уповноваженій особі
суб’єкта господарювання — юридичної особи,
її відокремленого підрозділу, фізичній особі —
підприємцю або уповноваженій ним особі.
Суб’єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного
нагляду (контролю) до здійснення планового
заходу в разі неодержання повідомлення про
здійснення планового заходу, та в подальшому
звернутись до суду, що може слугувати підставою для визнання дій інспектора Держпраці
протиправними.
Строк здійснення планового заходу не
може перевищувати 10 робочих днів, а щодо
суб’єктів мікро- та малого підприємництва —
5 робочих днів. Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.
Методика розроблення критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається
періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю), передбачена
Постановою № 342.
Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається
періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю). Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю)
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за діяльністю суб’єктів господарювання, яка
віднесена:
 до високого ступеня ризику — не частіше
одного разу на два роки;
 до середнього ступеня ризику — не частіше одного разу на три роки;
 до незначного ступеня ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

Увага!
Сумарна тривалість усіх планових заходів, що
здійснюються органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року
щодо суб’єкта господарювання (комплексного
планового заходу), не може перевищувати 30
робочих днів, а щодо суб’єктів мікро- та малого
підприємництва — 15 робочих днів.

Позапланові заходи державного
нагляду (контролю)
Підставами для здійснення позапланових заходів, зокрема, є:
 подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного
нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
 виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання в документі обов’язкової звітності,
крім випадків, коли суб’єкт господарювання
протягом місяця з дня первинного подання
повторно подав такий документ з уточненими
достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки
чи арифметичної помилки, яка не впливає на
зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки
в документі обов’язкової звітності він упродовж
10 робочих днів зобов’язаний повідомити
суб’єкта господарювання про необхідність її
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виправлення у строк до п’яти робочих днів з
дня отримання повідомлення. Невиправлення
помилки у встановлений строк є підставою для
проведення позапланового заходу;
 перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення
порушень вимог законодавства, виданих за
результатами проведення попереднього заходу
органом державного нагляду (контролю);
 звернення фізичної особи (фізичних
осіб) про порушення, що спричинило шкоду
її (їхнім) правам, законним інтересам, життю
чи здоров’ю, навколишньому природному
середовищу чи безпеці держави, з додаванням
документів чи їх копій, що підтверджують такі
порушення (за наявності). Позаплановий захід
у такому разі здійснюється винятково за погодженням центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
політики у відповідній сфері державного наг
ляду (контролю), або відповідного державного
колегіального органу.
Перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю)
посадові особи органів державного нагляду
(контролю) зобов’язані пред’явити керівнику чи
уповноваженій особі, крім службового посвідчення, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у відповідній
сфері державного нагляду (контролю).
Також позапланові заходи проводяться в разі:
 неподання суб’єктом господарювання
документів обов’язкової звітності за два звітних

Увага!
Суб’єкти господарювання мають право не
допускати посадових осіб органу державного
нагляду (контролю) до здійснення заходів
державного нагляду (контролю), якщо вони
не пред’явили відповідних документів.
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періоди підряд без поважних причин або без
надання письмових пояснень про причини,
що перешкоджали поданню таких документів;
 доручення Прем’єр-міністра України про
перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними
порушеннями та/або настанням події, що має
значний негативний вплив на права, законні
інтереси, життя та здоров’я людини, захист
навколишнього природного середовища та
забезпечення безпеки держави;
 настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного
захворювання, що було пов’язано з діяльністю
суб’єкта господарювання.

Увага!
Під час проведення позапланового заходу
з’ясовуються лише ті питання, необхідність
перевірки яких стала підставою для здійснення
цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих
питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).
Згідно зі статтею 6 Закону № 877 фізичні особи,
які подали безпідставне звернення про порушення
суб’єктом господарювання вимог законодавства,
несуть відповідальність, передбачену законом. На
думку автора, до такої відповідальності можна
притягнути шляхом подання позову до суду (скарги) за поширення завідомо неправдивої інформації
відповідно до норм глави 3 Цивільного кодексу
України від 16 січня 2003 р. № 435-IV.

Увага!
Повторне здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тими самими
фактами, що були підставою для проведеного
позапланового заходу державного нагляду
(контролю), забороняється.
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Увага!
Проведення позапланових заходів з інших
підстав, крім передбачених статтею 6 Закону
№ 877, забороняється, крім позапланових
заходів, визначених частиною четвертою статті
2 Закону № 877.
Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою здійснення позапланового
заходу з наданням йому копії відповідного
посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю). Строк
здійснення позапланового заходу не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів
малого підприємництва — двох робочих днів.
Продовження строку здійснення позапланового
заходу не допускається.
Перед початком здійснення позапланового
заходу державного нагляду (контролю) інспектори праці зобов’язані пред’явити суб’єкту господарювання, крім документів, передбачених
Законом № 877, додатково копію погодження
Держпраці на проведення такої перевірки.
Що стосується позапланових заходів нагляду (контролю) за дотриманням законодавства
про охорону праці, то стаття 6 Закону № 877
не передбачає обов’язковості попереднього
повідомлення господарюючого суб’єкта про
проведення такої позапланової перевірки.
Перед початком здійснення планової чи
позапланової перевірки дотримання законодавства про охорону праці інспектор праці
зобов’язаний пред’явити суб’єкту господарювання:
 посвідчення (направлення) на перевірку;
 службове посвідчення, що засвідчує посадову особу перевірячого, і надати суб’єкту
господарювання копію посвідчення (направлення);
 внести запис до журналу реєстрації перевірок (форма журналу затверджена наказом
Державного комітету України з питань роз-
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витку підприємництва від 10 серпня 1998 р.
№ 18).
У разі допущення інспектора праці до здійснення перевірки без пред’явлення ним відповідних документів чи в разі неналежного
оформлення таких документів, як свідчить
судова практика, в подальшому оскаржити в
суді таку перевірку, посилаючись на процедурні
порушення, буде неможливо (правову позицію
ВСУ викладено в постанові від 24 грудня 2010 р.
у справі № 21-25а10), адже допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних
порушень, допущених контролюючим органом
під час призначення та/або проведення перевірки, у зв’язку з чим за умови такого допуску
підставою для скасування рішення може бути
лише неправильність його прийняття по суті.
Суб’єкт господарювання має право не допускати інспекторів праці до проведення інспекційного відвідування в разі, якщо:
 державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених законом вимог
щодо періодичності проведення таких заходів;
 інспектор праці не надав копії необхідних
документів або якщо надані документи не відповідають вимогам законодавства;
 об’єкт відвідування не одержав повідомлення про здійснення планового заходу
державного нагляду (контролю) в порядку,
передбаченому Законом № 877 (за 10 днів до
початку проведення такого заходу);
 інспектор праці не вніс запису про здійс
нення інспекційного відвідування до журналу
реєстрації заходів державного нагляду (конт
ролю) (за наявності такого журналу в суб’єкта
господарювання);
 тривалість планового чи позапланового
заходу перевищує граничну тривалість, встановлену законодавством (10 робочих днів, а
щодо суб’єктів малого підприємництва — п’ять
(планова перевірка) або два (позапланова перевірка) робочих дні;
 інспектор праці здійснює повторний позаплановий захід державного нагляду (контролю)
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за тим самим фактом (фактами), що був (були)
підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю);
 органом державного нагляду (контролю)
не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма
акта, в якій передбачається перелік питань
залежно від ступеня ризику.
Суб’єкт господарювання має право вимагати
припинення здійснення заходу державного нагляду (контролю) в разі:
 перевищення інспектором праці визначеного максимального строку здійснення
заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про охорону праці
(10 робочих днів, а щодо суб’єктів малого
підприємництва — п’ять (планова перевірка)
або два (позапланова перевірка) робочих
дні;
 з’ясування посадовими особами під час
здійснення позапланового заходу державного
нагляду (контролю) питань, інших ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для
проведення такого заходу.
Як Держпраці, так і виконавчі органи рад
у разі надходження обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом
господарювання її законних прав повинні звертатись до Державної регуляторної служби
України для відповідного погодження (лист
Держпраці від 13 лютого 2018 р. № 1040/4/4.1ДП-18).

Предмет перевірки
Предметом перевірки посадових осіб органу
державного нагляду (контролю) є додержання
законодавства про:
 працю, в т. ч. про охорону праці, гігієну
праці, промислову безпеку;
 зайнятість населення, в т. ч. зайнятість та
працевлаштування осіб з інвалідністю;
 загальнообов’язкове державне соціальне
страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання
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Строк

Сумарна тривалість Не більше Не більше 15 робоусіх планових захо- 30 робочих чих днів
дів, що здійснюються днів
органами державного
нагляду (контролю)

До 2 робочих днів Повідомлення
не передбачено

Не більше 2 робочих дні
10 робочих
днів

Перевірка окремого виробничого об’єкта у
сфері охорони
праці

Позапланова

Суб’єкти мікрота малого
підприємництва

Не більше Не більше 5 робо- Від 1 до 5 робочих Не пізніше як
10 робочих чих днів
днів
за 10 днів до
початку проведнів
дення

Суб’єкти
макропідприємництва

Надсилається ре-
комендованим
листом або вручається особисто,
розміщується на
офіційному сайті

Форма

Повідомлення

Планова

Види перевірок

Строки

Строки проведення планових та позапланових перевірок

Перевірки органами державного нагляду

Додаток 1

Кадровик України

Перевірки органами державного нагляду

соціальних послуг та інших видів матеріального
забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
 діяльність, пов’язану з об’єктами підвищеної небезпеки;
 дозиметричний контроль робочих місць
та доз опромінення працівників.

Строки проведення планових та
позапланових перевірок
Документи, що пред’являють
перевіряючі
Згідно зі статтею 7 Закону № 877 для проведення планового або позапланового заходу
орган державного нагляду (контролю) видає
наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб’єкта господарювання,
щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.
На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу
державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду
(контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням
прізвища, ім’я та по батькові й засвідчується
печаткою*.

Направлення на проведення перевірки
У посвідченні (направленні) на проведення
інспекційного заходу зазначаються:
 найменування органу державного нагляду
(контролю), що здійснює захід;
 найменування суб’єкта господарювання
та/або його відокремленого підрозділу або
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи —
* Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними
особами та фізичними особами — підприємцями» від 23
березня 2017 р. № 1982-VIII обов’язкове застосування печаток скасовано.
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підприємця, щодо діяльності яких здійснюється
захід;
 місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу,
щодо діяльності яких здійснюється захід;
 номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого здійснюється захід;
 перелік посадових осіб, які беруть участь
у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади,
прізвища, ім’я та по батькові;
 дата початку та закінчення заходу;
 тип заходу (плановий або позаплановий);
 форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);
 підстави для здійснення заходу;
 предмет здійснення заходу;
 інформація про здійснення попереднього
заходу (тип заходу та строк його здійснення).

Увага!
Посвідчення (направлення) є чинним лише
протягом зазначеного в ньому строку проведення перевірки.
Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта
господарювання — юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій
ним особі посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу
органу державного нагляду (контролю), і надати
суб’єкту господарювання копію посвідчення
(направлення).
Крім того, згідно з частиною 12 статті 4
Закону № 877 перед початком здійснення
державного нагляду (контролю) посадова
особа органу державного нагляду (контролю)
вносить запис до журналу реєстрації заходів
державного нагляду (контролю) (додаток 2)
(за наявності такого журналу в суб’єкта господарювання).
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3

4

Прізвище,
Назва органіім’я, по
Мета та
№
зації, що
батькові
характер
з/п
здійснює
особи, що
перевірки
перевірку
здійснює
перевірку

Номер службового
посвідчення та посада
особи, що здійснює
перевірку
5

6

Дата видачі та номер
направлення або припису щодо здійснення
перевірки
Початок
7

8

Закінчення

Строк проведення перевірки

(назва підприємства, місцезнаходження / прізвище, ім’я, по батькові підприємця, місце проживання)

9

10

Примітки

__________________________________________________________________________

Підпис особи, що здійснює перевірку

14
Журнал реєстрації перевірок
№ ____

Форма журналу реєстрації перевірок

Перевірки органами державного нагляду

Додаток 2

Кадровик України

Перевірки органами державного нагляду

Увага!
Посадова особа органу державного нагляду
без посвідчення (направлення) на здійснення
перевірки та без службового посвідчення не
має права проводити перевірку.

Службове посвідчення інспектора
Службове посвідчення має вигляд книжки
розміром 60 × 90 мм у твердій обкладинці темно-червоного кольору. Ліва та права
внутрішні сторінки службового посвідчення
виготовлені із захищеного паперу з фоновою
сіткою червоного кольору. На лицьовому боці
службового посвідчення розміщено виконані
тисненням фольгою золотого кольору зображення та написи:
 у верхній частині посередині — зображення малого Державного герба України;
 нижче під зображенням малого Державного герба України посередині — одним рядком
слова «ІНСПЕКТОР ПРАЦІ».
На внутрішньому боці зліва розміщено текст:
ІНСПЕКТОР ПРАЦІ
ПОСВІДЧЕННЯ № ____
Місце
для фото

___________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________

Голова ______________________
М. П.
Дата видачі «___» ____________ 20__ року.

Фотокартка скріплюється гербовою печаткою Держпраці. На внутрішньому боці справа
розміщено текст:
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Орган контролю ________________________
_______________________________________
Посада _________________________________
_______________________________________
Особистий підпис
посадової особи ________________________
Підлягає поверненню 			

М. П.

З інформацією щодо виданих посвідчень
інспекторам праці можна ознайомитися на
сайті Держпраці в розділі «Здійснення державного контролю за додержанням законодавства
про працю» — «Інформація щодо виданих
посвідчень інспекторам праці» або за телефоном 0 (44) 288-10-00. В інформації зазначається номер посвідчення, місце роботи інспектора
праці, його посада та фото.

Особливості перевірок
з охорони праці
Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних
заходів та засобів, спрямованих на збереження
життя, здоров’я та працездатності людини в
процесі трудової діяльності.
Стосовно перевірок з питань охорони пра
ці Держпраці продовжує керуватися деякими нормативними актами, розробленими
Держгірпромнаглядом (нині Держпраці), зокрема критеріями, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони
праці та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (конт
ролю), затвердженими Постановою № 413, та
наказом Міністерства надзвичайних ситуацій
України «Про затвердження Положення про
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організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у
сфері промислової безпеки та охорони праці
в системі Держгірпромнагляду України та
уніфікованої форми Акта перевірки суб’єкта
господарювання (виробничого об’єкта)» від
11 серпня 2011 р. № 826. Крім того, особи, які
здійснюють перевірки, у своїй роботі можуть
спиратися на Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30
листопада 2011 р. № 1232.
У разі здійснення заходів державного наг
ляду (контролю) за дотриманням законодавства про охорону праці необхідно керуватися
Законом № 877. Згідно з абзацом третім статті 1 цього Закону заходи державного нагляду
(контролю) за дотриманням законодавства про
охорону праці можуть бути як плановими, так і
позаплановими, й здійснюються вони у формі
перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших
формах, визначених законом.
Орган державного нагляду (контролю)
зобов’язаний до 1 грудня року, що передує
плановому, затвердити плани проведення перевірок з питань охорони праці. Перевірки
проводить Держпраці та її територіальні органи — маються на увазі органи, уповноважені
від імені держави здійснювати нагляд і конт
роль за виконанням вимог законодавства про
охорону праці.

Увага!
Перевірку законодавства про охорону праці не
слід плутати з інспекційними відвідуваннями та
невиїзними інспектуваннями щодо дотримання
роботодавцями законодавства про працю,
які проводяться згідно з Порядком нагляду
та Порядком контролю. Проте здійснюють
такі перевірки ті ж самі інспектори, тож деякі
питання можуть повторюватися.
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Згідно зі статтею 38 Закону № 2694 державний нагляд за додержанням законодавства
про охорону праці здійснюють:
 центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
праці;
 центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері ядерної та
радіаційної безпеки;
 центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику з питань нагляду
та контролю за додержанням законодавства у
сферах пожежної та техногенної безпеки;
 центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері санітарного
та епідемічного благополуччя населення.
Крім того, відповідно до статті 41 Закону
№ 2694 громадський контроль за додержанням
законодавства про охорону праці здійснюють
професійні спілки.
Компетенцію Держпраці у сфері перевірок з
питань охорони праці та промислової безпеки
на сьогодні визначає Закон № 2694. Зокрема,
коло питань, які можуть стати предметом перевірки, визначено у статтях 5–24 цього Закону.
Головними з них є:
 відповідність умов трудового та колективного договорів нормативно-правовим актам
з охорони праці;
 інформованість працівників про умови
праці та наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 забезпечення працівників спецодягом,
іншими засобами індивідуального захисту,
мийними та знезаражувальними засобами
відповідно до встановлених норм;
 забезпечення працівників, зайнятих на
роботах з важкими і шкідливими умовами
праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими
продуктами, газованою солоною водою;
 дотримання законодавства про охорону
праці жінок, неповнолітніх працівників і працівників з інвалідністю;
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 надання пільг і компенсацій працівникам

за важкі та шкідливі умови праці;
 навчання керівників і посадових осіб підприємства з питань охорони праці;
 проведення інструктажів, навчання, перевірки знань працівників підприємства з питань
охорони праці;
 дотримання законодавства про розслідування й облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та аварій;
 наявність і зміст організаційно-розпорядчої документації та локальних актів, що
містять вимоги з охорони праці;
 функціонування системи управління
охорони праці, створення відповідних служб і
призначення посадових осіб, відповідальних за
охорону праці, розроблених для них посадових
інструкцій;
 проведення обов’язкових медоглядів
працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами
праці, а також працівників віком до 21 року;
 виконання вимог законодавства про охорону праці під час організації робочих місць;
 відповідність санітарно-побутових умов
вимогам законодавства про охорону праці;
 проведення атестації робочих місць у порядку та в строки, визначені законодавством;
 виділення коштів на фінансування витрат
з охорони праці (не менше 0,5 % фонду оплати
праці за попередній рік).
Підставою для проведення позапланової
перевірки можуть стати окремі з перелічених
питань (виходити за їх межі посадові особи
органу державного нагляду (контролю) не
мають права). Наприклад, на вашому підприємстві проводиться перевірка дотримання
законодавства про охорону праці щодо працівників, зайнятих на важких роботах, роботах
зі шкідливими й небезпечними умовами праці.
Інспектор праці паралельно може перевірити
факт установлення таким працівникам додаткових відпусток тощо. Тобто під час перевірки
додержання законодавства про охорону праці
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може виникнути необхідність перевірити
дотримання законодавства про працю. Проте цей факт у жодному разі не розширює
предмет перевірки. Права посадових осіб, що
здійснюють перевірки у сфері охорони праці,
наведено в статті 39 Закону № 2694, і вони
досить широкі. При цьому реалізовуватися
вони мають у т. ч. з урахуванням вимог Закону
№ 877. Зокрема:
 виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання можуть бути
зупинені повністю або частково винятково за
рішенням суду (п. 5 ст. 4 Закону № 877);
 у разі виконання в повному обсязі та в
установлений строк припису, розпорядження,
рішення, іншого розпорядчого документа про
усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду (контролю),
фінансові та адміністративні санкції, заходи
реагування до суб’єкта господарювання, його
посадових осіб не застосовуються (п. 11 ст. 7
Закону № 877).
Для здійснення своїх функцій, зокрема, для
проведення перевірки додержання законодавста
про охорону праці, інспектори праці можуть
проходити на підприємство або ж на виробницт
во фізичної особи — роботодавця без жодних
перешкод за наявності службового посвідчення.
Під час проведення перевірки дотримання законодавства про охорону праці з питань, віднесених до їх компетенції, мають бути присутніми
роботодавець або його представник.
Роботодавець або його представник повинен максимально сприяти інспектору праці
у виконанні його повноважень, надаючи всі
необхідні пояснення, висновки експертних
обстежень, звіти, матеріали та інформацію
про профілактичну роботу, яка проводилась
на підприємстві. Він також повинен пояснити
причини порушення вимог законодавства про
охорону праці та назвати конкретні заходи, що
вживалися з метою усунення порушень (якщо
такі порушення будуть виявлені).
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Періодичність планових перевірок встановлюється за критеріями, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності суб’єктами господарювання, затвердженими Постановою № 384, та закріплюється в плані перевірок на відповідний рік, що
розміщений на офіційному сайті Держпраці,
й залежить від ступеня ризику від діяльності
підприємства (див. с. 8-9).

Увага!
Мораторій на проведення перевірок державними органами, який діє в Україні в 2018 р., не
поширюється на перевірки з питань охорони
праці, тому керівник не має права перешкоджати здійсненню перевірки інспектором
праці у 2018 р.
Позапланові заходи державного нагляду
(контролю) з дотриманням законодавства про
охорону праці відповідно до частини першої
статті 6 Закону № 877 здійснюються Держпраці
за наявності таких підстав:
 подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного
нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
 виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання в документі обов’язкової звітності,
крім випадків, коли суб’єкт господарювання
протягом місяця з дня первинного подання
повторно подав такий документ з уточненими
достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки
чи арифметичної помилки, яка не впливає
на зміст поданої звітності. У разі виявлення
органом державного нагляду (контролю)
помилки в документі обов’язкової звітності
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він упродовж 10 робочих днів зобов’язаний
повідомити суб’єкта господарювання про
необхідність її виправлення у строк до п’яти
робочих днів з дня отримання повідомлення.
Невиправлення помилки у встановлений строк
є підставою для проведення позапланового
заходу;
 перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення
порушень вимог законодавства, виданих за
результатами проведення попереднього заходу
органом державного нагляду (контролю);
 звернення фізичної особи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним
інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому
природному середовищу чи безпеці держави,
з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);
 неподання суб’єктом господарювання
документів обов’язкової звітності за два звітних
періоди підряд без поважних причин або без
надання письмових пояснень про причини,
що перешкоджали поданню таких документів;
 доручення Прем’єр-міністра України про
перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними
порушеннями та/або настанням події, що має
значний негативний вплив на права, законні
інтереси, життя та здоров’я людини, захист
навколишнього природного середовища та
забезпечення безпеки держави;
 настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного
захворювання, що було пов’язано з діяльністю
суб’єкта господарювання.
Позаплановий захід у такому разі здійснюється винятково за погодженням центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері
державного нагляду (контролю).
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Державний контроль
(нагляд) за дотриманням
законодавства про працю

П

остановою № 295 затверджено два
порядки — Порядок контролю та
Порядок нагляду. Державний конт
роль за додержанням законодавства
про працю здійснюється у формі проведення
інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці:
 Держпраці та її територіальних органів;
 виконавчих органів рад.
З метою забезпечення реалізації зазначених
повноважень органи місцевого самоврядування
відповідно до статті 26 Закону про місцеве
самоврядування можуть прийняти рішення про:
 створення структурного підрозділу, на який
покладатиметься обов’язок здійснення контролю
за додержанням законодавства про працю, визначення його чисельності та структури;
 введення посади (посад) з повноваженнями інспектора праці;
 покладання обов’язків інспектора праці
на одну (кілька) з існуючих посад (за можливості виконання інших повноважень без завдання
шкоди виконанню контрольних функцій).
Інспектори праці виконавчих органів рад
здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про працю з питань:
 своєчасної та в повному обсязі оплати
праці;
 додержання мінімальних гарантій в оплаті
праці;
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 оформлення трудових відносин.

Порядок контролю визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням
законодавства про працю юридичними особами
(включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними
особами, які використовують найману працю.
Порядок нагляду визначає основні завдання
та процедуру здійснення Держпраці та її територіальними органами державного нагляду за
додержанням законодавства про працю та здійснюється шляхом витребовування, збирання та
аналізу інформації, необхідної для підготовки
висновків про стан додержання об’єктом нагляду законодавства про працю, або шляхом
проведення перевірки об’єкта нагляду з виїздом
за його місцезнаходженням.
Порядок нагляду переважно не стосується
суб’єктів господарювання, але деякі аспекти
цього Порядку можуть бути важливими й для
роботодавців, тож звернемо на них увагу.
Перевірка Держпраці складається з таких
етапів:
 робота з документами, наданими на
вимогу інспектора праці;
 оформлення документів за результатами
перевірки;
 ознайомлення суб’єктів господарювання
з документами, оформленими за результатами
перевірки;
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 проведення за результатами перевірки

роз’яснювальної роботи з питань застосування
норм законодавства про працю та загально
обов’язкове державне соціальне страхування (за
згодою посадових осіб підприємства).

Види перевірок
Порядком контролю передбачено дві форми
здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (додаток 3):
 інспекційне відвідування;
 невиїзне інспектування.
Інспекційне відвідування — це, по суті, нова
назва звичної роботодавцям «перевірки».
Тобто державний контроль та нагляд — це
види перевірок, різниця лише у формі перевірки та повноваженнях осіб, які проводять
перевірку.

Увага!
Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати
10 робочих днів, для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва — двох
робочих днів.

Проведення інспекційних відвідувань
Інспекційні відвідування проводяться за:
 зверненням працівника про порушення
стосовно нього законодавства про працю;
 зверненням фізичної особи, стосовно якої
порушено правила оформлення трудових відносин;
 рішенням керівника органу контролю про
проведення інспекційних відвідувань з питань
виявлення неоформлених трудових відносин,
прийнятим за результатами аналізу інформації,
отриманої із засобів масової інформації, а також
з інших джерел, доступ до яких не обмежений
законодавством;
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 рішенням суду, повідомленням правоохо-

ронних органів про порушення законодавства
про працю;
 повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю) про виявлені в ході
виконання ними контрольних повноважень ознаки
порушення законодавства про працю.
Звернення фізичних осіб, стосовно яких порушено правила оформлення трудових відносин,
працівників і роботодавців може бути подане через
уповноваженого представника.
Інспекційне відвідування також проводиться за
інформацією таких органів:
 Державної служби статистики України та її
територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;
 ДФСУ та її територіальних органів про:
невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт,
наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
факти порушення законодавства про працю,
виявлені в ході здійснення контрольних повноважень;
факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації в порядку, встановленому законом;
роботодавців, що мають заборгованість із
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування в розмірі, що
перевищує мінімальний страховий внесок за
кожного працівника;
 Пенсійного фонду України та його територіальних органів про роботодавців:
які нараховують заробітну плату менше
мінімальної;
у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
у яких протягом місяця кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;
які виконують роботи (надають послуги)
за цивільно-правовими договорами в одного
роботодавця більше року;
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Додаток 3

Форми державного контролю за додержанням законодавства про працю
та їх основні ознаки

Перевірки дотримання
законодавства
про працю
Інспекційні
відвідування
Невиїзні
інспектування

Виїзні перевірки
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Місце
проведення
Проводяться
за місцем
знаходження
роботодавця
У приміщенні
органу конт
ролю

Підстави
проведення/
хто проводить
Передбачені пунктом 5
Порядку контролю/
інспектори у сфері
державного контролю
Рішення керівника
органу контролю,
погоджене з об’єктом
відвідування; пункт 5
Порядку контролю/
інспектори у сфері
державного контролю
Відповідно до пункту 5 Порядку нагляду/
інспектори у сфері
державного нагляду

Строк проведення

Не може перевищувати 10 робочих днів,
для суб’єктів мікропідприємництва та
малого підприємництва — двох робочих
днів

Не може перевищувати 5 робочих днів,
а за обґрунтованим
поданням згідно з
рішенням керівника
органу перевірки —
не більше 10 робочих
днів
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у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці
(відпустка без збереження заробітної плати
без дотримання вимог КЗпП та Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР);
у яких протягом року не проводилась
індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми
нарахованої індексації;
у яких 30 і більше відсотків працівників
працюють на умовах цивільно-правових договорів;
з чисельністю 20 і більше працівників, у
яких протягом місяця відбулося скорочення
на 10 і більше відсотків працівників.
 профспілкових органів про порушення прав
працівників, які є членами профспілки, виявлені
в ході здійснення громадського контролю за
додержанням законодавства про працю.
Рішення про доцільність проведення відповідних заходів з підстав, вказаних вище,
приймає керівник органу контролю чи його
заступник.

Виїзні перевірки
Відповідно до пункту 5 Порядку нагляду державний нагляд здійснюється шляхом витребовування, збирання та аналізу інформації, необхідної
для підготовки висновків про стан додержання
об’єктом нагляду законодавства про працю, або
шляхом проведення перевірки об’єкта нагляду з
виїздом за його місцезнаходженням (далі — виїзна перевірка).
Згідно з Порядком нагляду виїзні перевірки
проводяться уповноваженими посадовими особами відповідно до індивідуального графіка, що
затверджується керівником або заступником
керівника Держпраці чи її територіального органу
згідно з планом роботи Держпраці та її територіального органу на відповідний період.
Про проведення виїзної перевірки уповноважена посадова особа повідомляє об’єкту нагляду
не пізніше ніж за п’ять робочих днів до її початку.
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Строк проведення виїзної перевірки не може
перевищувати п’яти робочих днів та за обґрунтованим поданням уповноваженої особи може
бути продовжений керівником або заступником
керівника Держпраці чи її територіального органу
до 10 робочих днів.
До участі у виїзній перевірці в разі потреби
можуть залучатися представники центральних
та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, профспілок, їх організацій та об’єднань профспілок, організацій
роботодавців та їх об’єднань (за згодою), а також
інші уповноважені посадові особи Держпраці та
її територіальних органів.
Особам, які здійснюють перевірку, на час проведення виїзної перевірки надається робоче місце
з правом користування телефонним зв’язком,
розмножувальною технікою, іншими послугами
технічного характеру, необхідними для реалізації
повноважень під час виїзної перевірки, оформлення матеріалів виїзної перевірки, спілкування
з посадовими особами об’єкта нагляду (у разі
необхідності одержання пояснень).

Невиїзне інспектування
За рішенням керівника органу контролю або
його заступника, погодженим з об’єктом відві
дування, інспектори праці за наявності підстав,
визначених підпунктами 1, 4–7 пункту 5 Порядку
контролю, можуть проводити невиїзні інспектування у приміщенні відповідного органу конт
ролю на підставі документів та пояснень, наданих
об’єктом відвідування.
Таке інспектування проводиться лише у
випадках за:
 зверненням працівника про порушення
стосовно нього законодавства про працю;
рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства
про працю;
 повідомленням посадових осіб органів
державного нагляду (контролю) про виявлені в
ході виконання ними контрольних повноважень
ознаки порушення законодавства про працю;
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 інформацією органів Державної служби

статистики України, ДФСУ, Пенсійного фонду
України, профспілкових органів.

«Офіційний аудит»
За письмовою заявою роботодавця інспектори праці можуть проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати
рекомендації щодо його застосування. Неофіційно назвемо цей процес «офіційним аудитом» — це коли роботодавець може запросити
інспекторів перевірити, чи правомірно ведеться
кадровий облік на підприємстві. При цьому законодавством не передбачено, що ця послуга є
платною. За результатами проведеного аналізу
складається довідка.
З метою запобігання порушенням законодавства про працю роботодавці можуть ініціювати
проведення інспекторами праці регулярних
інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо
найбільш ефективних способів дотримання
норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників.
Інспектор праці самостійно приймає рішення
про необхідність відвідування роботодавця з
метою інформування його та працівників про
найефективніші способи дотримання законодавства про працю, потребу моніторингу стану його
додержання, у тому числі щодо оформлення
трудових відносин.

Права та обов’язки перевіряючих та
роботодавця
Повноваження щодо здійснення державного
контролю за додержанням законодавства
про працю покладаються на інспекторів
праці Держпраці, її територіальних органів
та виконавчих органів рад, які здійснюють
контроль безпосередньо в роботодавців, а
повноваження щодо нагляду — на уповноважених посадових осіб Держпраці та її територіальних органів.
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Інспекторами праці є посадові особи територіальних органів Держпраці та виконавчих
органів рад, посадовими обов’язками яких
передбачено повноваження щодо здійснення
державного контролю за додержанням законодавства про працю. Повноваження інспектора
праці підтверджується службовим посвідченням встановленої Мінсоцполітики України
форми, що видається Держпраці (форма та
опис службового посвідчення інспектора праці
затверджено наказом Мінсоцполітики України
від 24 травня 2017 р. № 866) (детальніше див.
на с. 15).
Підставою для видачі посвідчення інспектора праці посадовій особі виконавчого органу
ради є лист сільського, селищного, міського
голови, до якого додається заповнена картка
обліку даних інспектора праці відповідно до
форми, затвердженої Мінсоцполітики України.

Увага!
Посвідчення, щодо якого відсутня інформація
в реєстрі посвідчень інспекторів праці, вважається недійсним.

Права та обов’язки інспекторів праці
Інспектори праці за наявності службового
посвідчення безперешкодно, без попереднього
повідомлення мають право:
 на проведення інспекційного відвідування
з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом
5 Порядку контролю;
 самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці
проходити до будь-яких виробничих, службових,
адміністративних приміщень об’єкта відвідування,
в яких використовується наймана праця;
 ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких
передбачено законодавством про працю, що
містять інформацію/відомості з питань, які є
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предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх
відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії
або витяги;
 наодинці або в присутності свідків ставити
керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства
про працю, отримувати із зазначених питань усні
та/або письмові пояснення;
 за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці
інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
 на надання робочого місця з можливістю
ведення конфіденційної розмови з працівниками
щодо предмета інспекційного відвідування;
 фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених
трудових відносин засобами аудіо-, фото- та
відеотехніки;
 отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного
відвідування, невиїзного інспектування.
Вимога інспектора праці про надання
об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій чи витягів з документів,
пояснень, доступу до приміщень, організації
робочого місця, внесена в межах повноважень,
є обов’язковою для виконання.

Права інспекторів у сфері
держнагляду
Згідно з пунктом 4 Порядку нагляду державний нагляд здійснюють посадові особи Держпраці та її територіальних органів, посадовими
обов’язками яких передбачено здійснення повноважень державного нагляду за додержанням
законодавства про працю, що підтверджується
службовим посвідченням такої посадової особи.
Інспектори у сфері держнагляду мають
право:
 безперешкодно отримувати від об’єктів
нагляду документи, інформацію, показники ста-
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тистичної та оперативної звітності та будь-які
дані, що пов’язані із здійсненням контрольних
повноважень;
 ставити посадовим особам об’єкта нагляду запитання, отримувати від них необхідні
пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію
про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства про працю та
вжиті заходи щодо їх усунення;
 аналізувати матеріали та організаційнорозпорядчі документи, що складаються під час
проведення та за результатами інспекційних
відвідувань, невиїзних інспектувань; показники
статистичної та оперативної звітності; дані
порівняння фактично досягнутих результативних показників здійснення повноважень до
показників виконання визначених Держпраці
планів; даних інтерв’ювання, анкетування,
опитування громадян і збирання інформації
від юридичних осіб;
 отримувати від державних органів,
фізичних та юридичних осіб документи і матеріали щодо предмета державного нагляду,
одержувати інформацію з автоматизованих
інформаційних і довідкових систем, реєстрів
та баз даних, створених державними органами;
 вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду;
 робити висновки про стан дотримання
об’єктом нагляду законодавства про працю
під час здійснення контрольних повноважень;
 за результатами державного нагляду
ініціювати проведення об’єктами нагляду
інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо
найбільш ефективних способів дотримання
норм законодавства про працю, захисту та поновлення трудових прав працівників.

Інспекторам у сфері державного
нагляду (контролю) забороняється:
 виступати посередниками, арбітрами чи
експертами під час розгляду індивідуальних або
колективних трудових спорів;
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 підміняти працівників об’єкта відвід-

ування під час проведення розрахунків або
перерахунків розмірів належних працівникам
коштів, готувати висновки про відповідність або
невідповідність нормативних актів об’єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів
з метою їх подальшого передання працівникам
(у т. ч. звільненим), іншим особам чи органам;
 проводити інспекційні відвідування з
метою отримання від об’єкта відвідування
будь-яких документів або їх копій для подальшого передання іншим особам;
 розглядати та перевіряти питання, яке
є предметом розгляду в суді або щодо якого
набрало законної сили рішення суду, перевіряти
своєчасність, правильність і повноту виконання
рішень суду;
 розголошувати виробничі та комерційні таємниці чи виробничі процеси, з якими
вони могли ознайомитися під час виконання
своїх обов’язків, крім випадків, передбачених
законом, у т. ч. протягом трьох років після
звільнення з посади;
 розголошувати джерело будь-якої скарги,
доведеної до їх відома, на недоліки або порушення та повідомляти об’єкту відвідування або
його представнику про те, що відвідування було
проведено у зв’язку з отриманням такої скарги;
 вилучати в об’єктів відвідування оригінали
їх фінансово-господарських, бухгалтерських та
інших документів, а також комп’ютери і їх частини.
У разі виявлення порушення та/або недоліків під час здійснення об’єктами нагляду
контрольних повноважень уповноважені посадові особи мають право:
 вносити керівнику об’єкта нагляду
обов’язкову для виконання вимогу;
 ініціювати притягнення посадових осіб
об’єкта нагляду до відповідальності за порушення законодавства під час здійснення
контрольних повноважень;
 ініціювати скасування чи зупинення дії
рішень, прийнятих посадовими особами об’єкта
нагляду під час здійснення контрольних повно-
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важень, якщо вони суперечать законодавству
про працю.

Права роботодавця під час
інспекційного відвідування
Права роботодавців під час проведення
заходів контролю та нагляду дещо відрізняються, але мають і спільні риси. Зокрема, до
спільних ознак належить те, що посадові особи
об’єкта нагляду під час проведення заходів
нагляду мають право:
 перевіряти в уповноваженої посадової
особи наявність службового посвідчення;
 не допускати уповноважену посадову
особу до проведення виїзної перевірки в разі
відсутності службового посвідчення;
 подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до
висновку та/або вимоги;
 вимагати від уповноваженої посадової
особи внесення запису про проведення виїзної
перевірки до відповідного журналу перевірок
(за його наявності).
Під час проведення заходів контролю ширші
права мають роботодавці. Зокрема, об’єкт відвідування має право:
 перевіряти в інспектора праці наявність
службового посвідчення;
 не допускати проведення інспекційного
відвідування, якщо:
на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики України про
форми службового посвідчення інспектора
праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;
строк проведення інспекційного відвідування перевищує строки, визначені
пунктом 10 Порядку контролю;
відсутнє службове посвідчення;
 перед підписанням акта бути поінформованим про права та обов’язки роботодавця
згідно із законодавством;
 вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;
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Державний контроль (нагляд) за дотриманням законодавства про працю

 вимагати нерозголошення інформації, що

становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією об’єкта відвідування;
 оскаржувати в установленому законом
порядку неправомірні дії інспектора праці;
 отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання
порушенням під час проведення інспекційних
відвідувань, невиїзних інспектувань.

Обов’язки роботодавця під час
здійснення заходів контролю (нагляду)
Посадові особи об’єкта контролю
(нагляду) зобов’язані:
 допускати уповноважених посадових осіб
до проведення виїзної перевірки;
 виконувати вимогу уповноваженої посадової особи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства про працю;
 надавати документи, пояснення, довідки,
відомості, матеріали з питань, що виникають
під час здійснення державного нагляду;
 звітувати про виконання покладених на
об’єкт нагляду контрольних повноважень за
формою та у строки, визначені Держпраці, але
не частіше ніж один раз на місяць;
 повідомляти уповноваженій посадовій
особі про виконання вимоги, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб
об’єкта нагляду за порушення законодавства
під час здійснення контрольних повноважень.
У разі створення об’єктом нагляду перешкод
у діяльності уповноваженої посадової особи
складається акт про неможливість складення
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висновку, який підписується керівником об’єкта
відвідування. Копія акта надсилається органам
або посадовій особі, яким підпорядкований
об’єкт нагляду, для вжиття заходів щодо усунення перешкод у здійсненні державного нагляду.

Перешкоди під час проведення
перевірок
Під перешкодами маються на увазі:
 відмова в допуску до проведення виїзної
перевірки;
 ненадання інформації, необхідної для
здійснення державного нагляду;
 перешкода в реалізації інших прав, передбачених пунктом 10 Порядку нагляду;
 відсутність документів, ведення яких
передбачено законодавством про працю;
 відсутність об’єкта відвідування за місцезнаходженням (адресою, зазначеною в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, інших
документах, що стали підставою для проведення відвідування).
Зверніть увагу, що в разі відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, об’єкту відвідування
надсилається копія акта про неможливість
проведення інспекційного відвідування або
невиїзного інспектування та письмова вимога
із зазначенням строку поновлення документів.
На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування або невиїзного
інспектування зупиняється. Детальніше про
наслідки в разі створення перешкод перевіряючим читайте на с. 30.
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Документи, що складаються за
результатами державного контролю
За результатами інспекційного відвідування
(невиїзного інспектування) складається акт, а
в разі виявлення порушень — акт і припис про
їх усунення. Відповідно до пункту 28 Порядку
контролю в разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення
об’єкта відвідування та його посадових осіб до
відповідальності не вживаються. У той же час
заходи щодо притягнення об’єкта відвідування до відповідальності за використання праці
неоформлених працівників, несвоєчасну та не
в повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці
вживаються одночасно із внесенням припису
незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування (п. 29 Порядку контролю).
Якщо на виконання вимог припису роботодавець, наприклад, в установлений у приписі строк
нарахує та виплатить працівникам компенсацію
за затримку виплати заробітної плати, інспектор
праці не матиме підстав для вжиття заходів до
притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності, передбаченої
абзацом восьмим частини другої статті 265 КЗпП.
Цю думку підтверджує Держпраці у своєму листі
від 11 січня 2018 р. № 183/3/4.3-3В-18.
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Акт
За результатами інспекційного відвідування
або невиїзного інспектування складається акт.
Акт складається в останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у
двох примірниках, які підписуються інспектором
праці, що його проводив, та керівником об’єкта
відвідування або його уповноваженим представником. Зверніть увагу, що один примірник
акта залишається в об’єкта відвідування.
Якщо об’єкт відвідування не погоджується
з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною
частиною. Зауваження можуть бути подані
об’єктом відвідування не пізніше трьох робочих
днів з дати підписання акта. Письмова вмотивована відповідь на зауваження надається
інспектором праці не пізніше ніж через три
робочих дні з дати їх надходження.
Матеріали, зафіксовані засобами аудіо-,
фото- та відеотехніки в ході інспекційних відвідувань, долучаються до акта в паперовому або
електронному вигляді, на яких проставляється
номер акта. Про долучення таких матеріалів
ставиться відмітка в акті.

Припис
У разі виявлення порушень законодавства
про працю, крім акта, складається ще й припис
про їх усунення. Припис є обов’язковою для
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За результатами інспекційного
відвідування (невиїзного
інспектування) складається акт,
а в разі виявлення порушень — акт
і припис
виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом
відвідування порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування
або невиїзного інспектування. Припис вноситься
об’єкту відвідування не пізніше ніж протягом
наступного робочого дня після підписання акта
(відмови від його підписання), а в разі наявності
зауважень — наступного дня після їх розгляду.
У приписі зазначається строк для усунення виявлених порушень. У разі встановлення
строку виконання припису, що становитиме
більше ніж три місяці, у приписі визначається
графік та заплановані заходи з усунення виявлених порушень з відповідним інформуванням
інспектора праці згідно з визначеною в приписі
періодичністю.
Припис складається у двох примірниках, які
підписуються інспектором праці, який проводив
інспекційне відвідування або невиїзне інспектування, та керівником об’єкта відвідування або
його уповноваженим представником. Зверніть
увагу, що один примірник припису залишається
в об’єкта відвідування.
Стан виконання припису перевіряється після
закінчення зазначеного в ньому строку усунення
недоліків, якщо об’єкт відвідування не надав відповіді або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту усунення виявлених порушень.
У разі відмови керівника об’єкта відвідування
від підписання або за неможливості особистого
вручення акта та припису останні складаються
в трьох примірниках.
Два примірники акта і припису не пізніше ніж
протягом наступного робочого дня надсилають-
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ся об’єкту відвідування рекомендованим листом
з описом документів у ньому та з повідомленням про вручення. На примірнику акта та
припису, що залишаються в інспектора праці,
зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів інспекційного
відвідування та невиїзного інспектування.
Об’єкт відвідування зобов’язаний повернути
інспектору праці підписаний примірник акта та
припису не пізніше ніж через три робочих дні
з дати його отримання. У разі ненадходження
в установлений строк підписаного примірника
акта та припису складається акт про відмову від
підпису у двох примірниках, один з яких надсилається об’єкту відвідування рекомендованим
листом з повідомленням про вручення.

Документи, що складаються за
результатами державного нагляду
Висновок
За результатами здійснення державного нагляду складається висновок у двох примірниках,
що підписуються уповноваженою посадовою
особою, яка здійснювала державний нагляд, та
керівником об’єкта нагляду. Один примірник
висновку залишається в роботодавця.
Керівник об’єкта нагляду (уповноважена
ним посадова особа) в разі незгоди з викладеною у висновку інформацією підписує його
із зауваженнями, які є невід’ємною частиною
висновку.
Роботодавець може подати зауваження не
пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати
підписання висновку. Рішення про результати
розгляду поданих зауважень надається уповноваженою посадовою особою не пізніше
ніж протягом трьох робочих днів з дати їх
надходження.

Вимога
У разі виявлення порушень законодавства
про працю та/або недоліків під час здійснення
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контрольних повноважень, крім висновку, також
складається вимога. Вона вноситься об’єкту нагляду не пізніше ніж протягом наступного дня
після підписання висновку, а в разі наявності
зауважень — наступного дня після їх розгляду.
У вимозі зазначається:
 строк для усунення виявлених порушень
та/або недоліків під час здійснення контрольних
повноважень;
 строк для усунення причин і умов, які
призвели до порушень та/або недоліків, вчинення дій, спрямованих на ефективне здійснення
контрольних повноважень.
У разі встановлення строку виконання вимоги, що становитиме більше ніж три місяці,
у ній визначається графік та заплановані заходи
її виконання з відповідним інформуванням уповноваженої посадової особи згідно з визначеною
у вимозі періодичністю.
Стан виконання вимоги перевіряється після
закінчення зазначеного в ній строку виконання,
якщо об’єкт нагляду не надав відповіді або надав
її в обсязі, недостатньому для підтвердження
фактів її виконання.
У разі відмови керівника об’єкта нагляду від
підписання або за неможливості особистого
вручення висновок і вимога складаються в
трьох примірниках. Два примірники висновку та вимоги надсилаються об’єкту нагляду
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рекомендованим листом з описом документів
у ньому та з повідомленням про вручення. На
примірнику висновку та вимоги, що залишаються в уповноваженої посадової особи, зазначаються реквізити поштового повідомлення,
яке долучається до матеріалів інспекційного
відвідування.
Роботодавець зобов’язаний повернути особі,
що проводить перевірку, підписаний примірник
висновку та вимоги не пізніше ніж через три
робочих дні з дати його отримання.
У разі ненадходження в установлений строк
підписаного примірника висновку та вимоги
вони вважаються такими, що належним чином
отримані, об’єкт нагляду з ними ознайомлений,
а зауваження до їх змісту в нього відсутні. Про
зазначене об’єкту нагляду повідомляється рекомендованим листом з повідомленням про
вручення.
У разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих висновком,
після розгляду зауважень об’єкта нагляду (у разі
їх надходження) уповноважена посадова особа проводить аналіз зібраних матеріалів, за
результатами якого вносить вимогу та/або
вживає заходів до ініціювання притягнення до
відповідальності посадової особи за порушення
законодавства під час здійснення контрольних
повноважень.
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та наслідки

З

аконодавством передбачено такі види
відповідальності, як адміністративна,
фінансова та кримінальна. При цьому
вони застосовуються незалежно одна від
одної. Також слід зазначити, що саме на підставі
результатів перевірки Держпраці посадових осіб
може бути притягнуто до адміністративної та
кримінальної, а підприємство — до фінансової
відповідальності.

Порядок накладення штрафів
Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення
регламентується Порядком № 509. Пунктом 1
цього Порядку визначено механізм накладення
на суб’єктів господарювання та роботодавців
штрафів за порушення законодавства про
працю та зайнятість населення, передбачених
частиною другою статті 265 КЗпП та частинами другою – сьомою статті 53 Закону про
зайнятість.
Штрафи накладаються головою Держпраці,
його заступниками, начальниками управлінь і
відділів Держпраці та їх заступниками (з питань,
що належать до їх компетенції), начальниками
територіальних органів Держпраці та їх заступниками, керівниками виконавчих органів та їх
заступниками.
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Штрафи можуть бути накладені на підставі:
 рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без
укладення трудового договору, та встановлення
періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання
роботи повний робочий час, установлений на
підприємстві, в установі, організації;
 акта про виявлення під час перевірки
суб’єкта господарювання або роботодавця ознак
порушення законодавства про працю та/або
зайнятість населення, складеного посадовою
особою Держпраці чи її територіального органу,
виконавчого органу ради;
 акта документальної виїзної перевірки
ДФСУ, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю.
Уповноважена посадова особа органу перевірки не пізніше ніж через 10 днів з дати складення
акта приймає рішення щодо розгляду справи
про накладення штрафу. Справа розглядається у 15-денний строк з дня прийняття рішення
про її розгляд. У разі надходження від суб’єкта
господарювання, щодо якого порушено справу,
обґрунтованого клопотання про відкладення її
розгляду, строк розгляду справи може бути продовжений уповноваженою посадовою особою,
але не більше ніж на 10 днів.
Про розгляд справи уповноважені посадові
особи письмово повідомляють суб’єктів господа-
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Види відповідальності та наслідки

рювання не пізніше ніж за п’ять днів до дати розгляду рекомендованим листом чи телефаксом або
шляхом вручення повідомлення їх представникам,
про що на копії повідомлення, яка залишається
в уповноваженої посадової особи, що надіслала
таке повідомлення, робиться відповідна позначка,
засвідчена підписом такого представника.
Справа розглядається за участю представника
суб’єкта господарювання, щодо якого її порушено. Її може бути розглянуто без участі такого
представника в разі, якщо його поінформовано
відповідно до пункту 6 Порядку № 509 і від нього
не надійшло обґрунтованого клопотання про відкладення її розгляду.
Під час розгляду справи заслуховуються особи, які беруть участь у її розгляді, досліджуються
докази та вирішується питання щодо задоволення
клопотання. За результатами розгляду справи
уповноважена посадова особа на підставі акта,
зазначеного в пункті 3 Порядку № 509, складає
постанову про накладення штрафу.
Розгляд справ на підставі акта про виявлення
під час перевірки суб’єкта господарювання ознак
порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, акта,
зазначеного в абзаці п’ятому пункту 2 Порядку
№ 509 (акта документальної виїзної перевірки
ДФСУ), здійснюється уповноваженими посадовими особами Держпраці та її територіальних
органів.
Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою
Наказом № 1338, один з яких залишається в
уповноваженої посадової особи, що розглядала
справу, другий — надсилається протягом трьох
днів суб’єкту господарювання, стосовно якого
прийнято постанову, або видається його представнику, про що на ньому робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника. У
разі надсилання примірника постанови поштою в
матеріалах справи ставиться відповідна позначка.
Штраф сплачується протягом одного місяця
з дня прийняття постанови про його накладен-

Спецвипуск № 3/2018

ня, про що суб’єкт господарювання повідомляє
уповноваженій посадовій особі, яка склала постанову про накладення штрафу. Постанова про
накладення штрафу може бути оскаржена в
судовому порядку.
Граничні строки накладення штрафів згідно зі
статтею 265 КЗпП законодавством не встановлені.
Не сплачені в добровільному порядку штрафи
стягуються:
 у судовому порядку регіональними цент
рами зайнятості на підставі матеріалів справи,
що передаються їм територіальними органами
Держпраці, виконавчими органами рад (щодо
штрафів, передбачених частинами другою, п’ятою
і шостою статті 53 Закону про зайнятість);
 у судовому порядку територіальними
органами Держпраці, виконавчими органами
рад (щодо штрафів, передбачених частинами
третьою, четвертою і сьомою статті 53 Закону
про зайнятість);
 органами державної виконавчої служби
(щодо штрафів, передбачених частиною другою
статті 265 КЗпП).
Порядок взаємодії територіальних органів
Держпраці та виконавчих органів рад із центрами зайнятості визначено наказом Міністерства
соціальної політики України «Про затвердження
Порядку взаємодії Державної служби України з
питань праці та державної служби зайнятості» від
2 липня 2014 р. № 437.

Інші види відповідальності
Якщо в ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування було виявлено факти
порушення законодавства про працю та зайнятість населення, вживаються заходи щодо притягнення роботодавців та винних посадових осіб
до кримінальної, адміністративної, фінансової та
дисциплінарної відповідальності.
У разі виявлення ознак кримінального правопорушення (таблиця 1), відповідальність за які
передбачена статтями 172, 173, 175 ККУ, матері-
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Види відповідальності та наслідки

али інспекційного відвідування (акт з додатками)
направляються до правоохоронних органів для
прийняття рішення щодо початку досудового
розслідування.
Якщо було виявлено порушення, що містять
ознаки адміністративного правопорушення (таб
лиця 2), встановленого частинами першою – четвертою статті 41 КУпАП, складається протокол
про адміністративне правопорушення, до якого
додаються копії акта перевірки та підтвердних
документів. Протокол із додатками направляється
до місцевого суду за місцем вчинення правопорушення із супровідним листом за підписом
голови ради.
У разі якщо за виявлені порушення передбачена фінансова відповідальність (таблиці 3 і 4)

(ст. 265 КЗпП) інспектор праці передає акт на
розгляд керівнику виконавчого органу ради відповідно до розподілу повноважень.
За результатами контрольного заходу також
може бути направлена пропозиція щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності
працівника об’єкта відвідування, який своїми
діями або бездіяльністю вчинив порушення
законодавства про працю, але не може бути притягнутий до кримінальної або адміністративної
відповідальності. Така пропозиція із проханням
повідомити про прийняте рішення направляється за підписом керівника органу контролю до
посадової особи, наділеної правом притягнення
такого працівника до дисциплінарної відповідальності.
Таблиця 1

Кримінальна відповідальність
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Вид порушення

Наслідки

Незаконне звільнення працівника
з роботи з особистих мотивів, а
також інше грубе порушення законодавства про працю
Незаконне звільнення з роботи з
особистих мотивів або інше грубе
порушення законодавства про працю, вчинене повторно, або щодо
неповнолітнього, вагітної жінки або
матері, яка має дитину до 14 років
або дитину з інвалідністю
Грубе порушення угоди про працю
шляхом обману чи зловживання
довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою
Грубе порушення угоди про працю
шляхом обману або зловживання
довірою, або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою,
вчинені щодо громадянина, з яким
укладено договір про роботу за
межами України

Штраф у розмірі від 2000 до 3000 нмдг (від 34 000 до 51 000 грн)
або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправні роботи на
строк до двох років
Штраф у розмірі від 3000 до 5000 нмдг (від 51 000 до 85 000 грн)
або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправні роботи на
строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців

Пункт 1
статті 172
ККУ

Підстава

Штраф у розмірі до 50 нмдг (до 850 грн) або позбавлення права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
п’яти років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження
волі на строк до двох років
Штраф у розмірі від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн) або обмеження волі на строк до трьох років

Пункт 1
статті 173
ККУ

Пункт 2
статті 172
ККУ

Пункт 2
статті 173
ККУ
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Вид порушення
Примушування до участі у страйку
або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози
застосування насильства або шляхом інших незаконних дій
Безпідставна невиплата заробітної
плати більше ніж за один календарний місяць, вчинена умисно керівником підприємства чи приватним
підприємцем*
Безпідставна невиплата зарплати
більше ніж за один місяць, вчинена
умисно керівником підприємства,
якщо така невиплата стала наслідком нецільового використання коштів, призначених для цих цілей*

Наслідки

Підстава

Штраф у розмірі до 50 нмдг (від 850 грн) або арешт на строк до Cтаття 174
шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років
ККУ

Штраф у розмірі від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17 000 грн) або Пункт 1
виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на статті 175
строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади ККУ
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Штраф у розмірі від 1000 до 1500 нмдг (від 17 000 до 25 500 грн) Пункт 2
або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення статті 175
волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні ККУ
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

* Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до цього виду відповідальності вона здійснила
виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.

Адміністративна відповідальність
Вид порушення

Наслідки

Порушення встановлених термінів
виплати зарплати, виплата її не в
повному обсязі, а також інші
порушення законодавства про
працю
Фактичний допуск працівника до
роботи без оформлення трудового договору (контракту),
допуск до роботи іноземця або
особи без громадянства та осіб,
стосовно яких прийнято рішення
про оформлення документів для
вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах
трудового договору (контракту)
без дозволу на застосування
праці іноземця або особи без
громадянства

Штраф з посадових осіб та приватних підприємців у розмірі
від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн). У разі повторного
вчинення порушення протягом року — штраф від 100 до
300 нмдг (від 1700 до 5100 грн)
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Таблиця 2

Підстава

Частини
перша та
друга
статті 41
КУпАП
Штраф з посадових осіб та приватних підприємців у розмірі від Частини
500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17 000 грн). У разі повторного третя й
вчинення правопорушення протягом року — штраф від 1000 до четверта
статті 41
2000 нмдг (від 17 000 до 34 000 грн)
КУпАП
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Вид порушення
Ухилення від участі в переговорах
щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору,
угоди, умисне порушення строку
початку ведення переговорів, незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних
комісій у встановлений сторонами
переговорів строк
Порушення чи невиконання колективного договору, угоди

Наслідки

Підстава

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені Стаття 411
ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим КУпАП
колективом органи, у розмірі від 3 до 10 нмдг (від 51 до 170 грн)

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені
ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим
колективом органи, у розмірі від 50 до 100 нмдг (від 850 до
1700 грн)
Ненадання інформації для веден- Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені
ня колективних переговорів і здій- ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим
снення контролю за виконанням колективом органи, у розмірі від 1 до 5 нмдг (від 17 до 85 грн)
колективних договорів, угод
Прийняття посадовими особами Штраф на посадових осіб підприємств у розмірі від 1 до 3 нмдг
підприємств, установ, організацій (від 17 до 51 грн) та від 10 до 14 нмдг (від 170 до 238 грн) у разі
на роботу громадян без паспортів повторного вчинення такого порушення протягом року
або з недійсними паспортами
Порушення посадовими особами Штраф на посадових осіб підприємств у розмірі від 100 до
підприємств, установ і організацій, 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн)
незалежно від форм власності,
у т. ч. іноземних суб’єктів господарської діяльності, що діють на
території України, встановленого
порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

Стаття 412
КУпАП

Стаття 413
КУпАП

Стаття 200
КУпАП

Стаття 204
КУпАП

Таблиця 3

Фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю (ст. 265 КЗпП)
Вид порушення
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення
трудового договору (контракту)
Оформлення працівника на неповний робочий час у разі
фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві
Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування
та сплати ЄСВ
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Фінансові санкції
Тридцять розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого
скоєно порушення. У 2018 р. — 111 690 грн
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Вид порушення
Порушення встановлених строків виплати заробітної плати
працівникам, інших виплат, передбачених законодавством
про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті
праці

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг
працівникам, які залучаються до виконання військових
обов’язків

Фінансові санкції
Три розміри мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення.
У 2018 р. — 11 169 грн
Десять розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно
порушення. У 2018 р. — 37 230 грн
Десять розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно
порушення. У 2018 р. — 37 230 грн
Три розміри мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення.
У 2018 р. — 11 169 грн
Сто розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення.
У 2018 р. — 372 300 грн

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у
її проведенні
Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених
трудових відносин, їх оформлення на умовах неповного
робочого часу за фактичної роботи з повним, виплати
зарплати без нарахування та сплати ЄСВ
Порушення інших вимог трудового законодавства, крім Один розмір мінімальної зарплати. У 2018 р. —
передбачених абзацами 2–7 частини другої статті 265 3723 грн
КЗпП

Таблиця 4

Відповідальність за порушення Закону про зайнятість
Вид порушення

Фінансові санкції

Провадження суб’єктом господарювання діяльності з надання
послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без
отримання відповідної ліцензії або наймання працівників для
подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу (п. 3 ст. 53 Закону
про зайнятість)
Неподання або порушення порядку подання суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва в працевлаштуванні, відомостей про працевлаштованих ним осіб
(п. 4 ст. 53 Закону про зайнятість)
Застосування праці іноземців або осіб без громадянства без
дозволу (частина перша п. 5 ст. 53 Закону про зайнятість)

Двадцятикратний розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої на момент виявлення порушення. У 2018 р. — 74 460 грн
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Двократний розмір мінімальної заробітної плати,
встановленої на момент виявлення порушення.
У 2018 р. — 7446 грн
Двадцятикратний розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої на момент виявлення порушення, за кожну особу. У 2018 р. — 74 460 грн
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Види відповідальності та наслідки

Застосування праці іноземців або осіб без громадянства без
дозволу на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним
дозволом, або іншим роботодавцем (частина друга п. 5 ст. 53
Закону про зайнятість)
Неподання звіту про заплановане масове звільнення (п. 4 частини третьої ст. 50 Закону про зайнятість)
Порушення суб’єктом господарювання, який надає послуги з
посередництва в працевлаштуванні в Україні, умов статті 37
Закону про зайнятість (заборона отримувати від громадян,
яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші
винагороди) (п. 7 ст. 53 Закону про зайнятість)

Відповідальність за перешкоди у
проведенні перевірки
У Порядку контролю та статті 265 КЗпП між поняттями «перевірка» та «інспекційне відвідування»
є різночитання. У статті 265 КЗпП зазначено, що
штраф накладається за «недопущення до проведення перевірки», а в Порядку контролю — «в разі
створення об’єктом нагляду перешкод у діяльності
інспектора з праці», а в Порядку нагляду — «у разі
створення об’єктом нагляду перешкод у діяльності
уповноваженої посадової особи». Тобто можна
посилатися на різночитання цих понять, але за
умови наявності досвідченого юриста й готовності
відстоювати свою думку в суді.
Статтею 265 КЗпП передбачено штраф не лише
за недопущення інспектора праці, а й за створення
перешкод у проведенні перевірки.
Порядком контролю визначено, що до перешкод у діяльності інспектора праці, які створюються об’єктом відвідування, належать:
 відмова в допуску до проведення відвідування (ненадання інформації, необхідної для
проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування; перешкода в реалізації
інших прав, передбачених пунктом 11 Порядку
контролю);
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Десятикратний розмір мінімальної заробітної плати,
встановленої на момент виявлення порушення, за
кожну особу. У 2018 р. — 37 230 грн
Чотирикратний розмір мінімальної заробітної плати,
встановленої на момент виявлення порушення.
У 2018 р. — 4892 грн
Від чотирикратного до десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент
виявлення порушення. У 2018 р. — від 14 892 до
37 230 грн

 відсутність об’єкта відвідування за місцез-

находженням (адресою, зазначеною в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців та громадських формувань,
інших документах, що стали підставою для проведення відвідування);
 відсутність документів, ведення яких передбачено законодавством про працю.
У Порядку нагляду до перешкод у діяльності
інспектора праці віднесено:
 відмову в допуску до проведення виїзної
перевірки;
 ненадання інформації, необхідної для здійснення державного нагляду;
 перешкоду в реалізації інших прав, передбачених пунктом 10 Порядку нагляду;
 відсутність документів, ведення яких передбачено законодавством про працю.
У разі виявлення вказаних обставин складається акт про неможливість проведення інспекційного
відвідування або невиїзного інспектування із зазначенням відповідних причин, який підписується
керівником підприємства, на якому мала проводитися перевірка (за можливості).
На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування або невиїзного
інспектування зупиняється.
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Оскарження результатів
перевірки

П

рипис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк
з дати їх отримання до керівника або
заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці (таблиця 5).
У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути
оскаржене протягом 10 днів з дня надходження
відповіді від керівника чи заступника керівника
територіального органу Держпраці до керівника
або заступника керівника Держпраці.

Увага!

 шляхом подання скарги на акт (припис

або постанову) вищій посадовій особі Держпраці стосовно тієї посадової особи Держпраці, яка
внесла припис, ухвалила постанову;
 шляхом звернення за захистом порушених прав до суду з адміністративним позовом
про визнання припису протиправним та його
скасування.

Увага!
Застосування одного способу оскарження
не позбавляє зацікавлену особу можливості
вдатися до іншого.

Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або
вимоги.

Оскарження в позасудовому порядку

Скарга розглядається у 30-денний строк з
дати її надходження, якщо інше не встановлено
законом. За результатами розгляду скарг вимоги,
приписи можуть бути скасовані повністю або в
окремій частині.
Отже, будь-який захід, вжитий посадовою
особою Держпраці за порушення законодавства про працю, може бути оскаржено особою,
стосовно якої він застосований:

Одним із способів оскарження приписів, постанов посадових осіб Держпраці є оскарження
акта вищій посадовій особі Держпраці щодо
тієї посадової особи цього органу, яка ухвалила, винесла оскаржуваний акт. Цей спосіб
у грошовому та часовому еквіваленті не є
затратним, оскільки не потрібно сплачувати
судового збору та нести інші юридичні витрати,
які можуть виникнути під час судового процесу, а також встановлено чіткі строки розгляду
оскарження. У той же час він може виявитися
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неефективним, оскільки, як правило, особи, які
проводять перевірки, керуються одними й тими
ж роз’ясненнями та внутрішніми положеннями.
У Положенні про Державну службу України з
питань праці, затвердженому постановою КМУ
від 11 лютого 2015 р. № 96, визначено перелік
посадових осіб Держпраці, до яких належать
головні державні інспектори праці, їх заступники, державні інспектори праці. Управління
Держпраці в області очолює начальник, який
призначається на посаду та звільняється з посади головою Держпраці.
Слід згадати і про ієрархічну структуру
Держпраці, щоб зрозуміти механізм оскарження в порядку підлеглості. Отже, очолює
Держпраці голова — головний державний
інспектор України з питань праці. Він і є найвищою посадовою особою в ієрархії Держпраці,
якій можна оскаржити припис або постанову.
Голова Держпраці має двох заступників, в т. ч.
одного першого заступника, який є, відповідно,
першим заступником головного державного
інспектора України з питань праці. Стосовно
цих посадових осіб голова Держпраці виступає
вищою посадовою особою, тому їх приписи
та постанови можуть бути оскаржені безпосередньо головному державному інспектору
України з питань праці.
Потрібно наголосити на відсутності обов’яз
кової вказівки про необхідність оскарження припису, постанови винятково в порядку
підлеглості. Припис, постанова можуть бути
оскаржені відразу головному державному
інспектору України з питань праці.
У разі виявлення посадовими особами Держ
праці в ході перевірки порушень законодавства
про працю, охорону праці, зайнятість населення
для підприємства, що перевіряється, можуть
настати різні правові та фактичні наслідки.
Найбільш «болючими» заходами реагування
на порушення у вказаній сфері законодавства
є ухвалення припису та накладення штрафу на
юридичну особу, а також адміністративного
штрафу на посадову особу підприємства.
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У разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих в акті, після розгляду зауважень об’єкта відвідування
інспектор праці проводить аналіз матеріалів
інспекційного відвідування або інспектування,
за результатами якого вносить припис та/або
вживає заходів до притягнення до встановленої
законом відповідальності.

Увага!
У разі виконання припису в установлений
у ньому строк заходи щодо притягнення
об’єкта відвідування та його посадових осіб
до відповідальності не вживаються.
Заходи притягнення до відповідальності
об’єкта відвідування та його посадових осіб за
використання праці неоформлених працівників,
несвоєчасну та не в повному обсязі виплату
заробітної плати, недодержання мінімальних
гарантій в оплаті праці вживаються одночасно
із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного
відвідування або невиїзного інспектування.
Припис, вимога та висновок можуть бути
оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника
відповідного територіального органу Держпраці. У разі незгоди з рішенням керівника або
заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може
бути оскаржене до керівника або заступника
керівника Держпраці. Скарга розглядається у
30-денний строк з дати її надходження, якщо

Увага!
Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або
вимоги.

Кадровик України

Оскарження результатів перевірки

інше не встановлено законом. За результатами
розгляду скарг вимоги, приписи можуть бути
скасовані повністю або в окремій частині.
Постанова про накладення штрафу може
бути оскаржена лише в судовому порядку.
Рекомендуємо разом із постановою про накладення штрафу оскаржувати й припис (в адмі
ністративному чи судовому порядку), оскільки
факт оскарження припису слугуватиме доказом
повної незгоди з рішеннями, прийнятими за наслідком перевірки, а не лише із сумою штрафу,
накладеного на роботодавця.

Оскарження в судовому порядку
Оскарження в судовому порядку відбувається
за нормами адміністративного судочинства,
передбаченого Кодексом адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р.
№ 2747-IV.
Звернення з позовом безпосередньо до
суду може бути більш доцільним. Переваги
оскарження в судовому порядку такі:
 у суді акт (або рішення, дія) посадової
особи державного органу можна оскаржити
завжди, в той час як оскарження вищій поса-

довій особі можливе у випадках, прямо передбачених законодавством;
 часто нормативним актом передбачена
лише можливість оскарження акта вищій посадовій особі, однак не визначено порядку
розгляду скарги, ухвалення рішення за нею;
 в оскаржуваному акті викладається позиція однієї посадової особи (підлеглого), якої
цілком може дотримуватися і вища посадова
особа (начальник) у разі розгляду скарги.
У той же час суд оцінює доводи сторін на
підставі фактичних обставин та норми закону.
Разом з тим захистити власні права той, кого
перевіряють, може й шляхом використання
адміністративного способу оскарження, якщо
відповідна процедура є ефективною.
Відповідно до частини першої статті 117
КАСУ суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може винести ухвалу про вжиття
заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння
шкоди правам, свободам та інтересам позивача
до ухвалення рішення в адміністративній справі,
або захист цих прав, свобод та інтересів стане
неможливим без вжиття таких заходів, або для
їх відновлення необхідно буде докласти значних
зусиль та витрат, а також якщо очевидними є
Таблиця 5

Строки оскарження
Строк подання:
скарги до територіального
органу Держпраці

скарги
до Держпраці

10-денний строк з дати отримання припису або вимоги
інспектора праці до керівника або заступника керівника
відповідного територіального органу Держпраці

Не пізніше одного
місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням
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позовної заяви до суду

апеляційної скарги
(за необхідності)

Встановлюється місячний 10 днів з дня проголострок, який обчислюється з шення постанови суду
дня, коли позивач дізнався першої інстанції
про рішення суб’єкта владних
повноважень за результатами
розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність
суб’єкта владних повноважень
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ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень.

Оскарження протоколів про
адміністративне правопорушення
Зазвичай розмір штрафу, який накладається
постановою про адміністративне правопорушення на посадових осіб господарюючого
суб’єкта, невеликий, у зв’язку з чим такі постанови оскаржують досить рідко. Але якщо
постанова не оскаржена, але з того ж питання
накладено фінансові санкції, які є значними,
це може бути додатковим доказом того, що
суб’єкт господарювання порушує законодавство про працю, зайнятість населення та
охорону праці.
Як зазначалося вище, посадова особа Держ
праці має право скласти протокол про адміністративне правопорушення щодо посадових
осіб суб’єкта господарювання. Протокол про
адміністративне правопорушення має відповідати вимогам статей 254–257 КУпАП та підписується інспектором праці та особою, щодо
якої складено відповідний протокол. Згідно з
чинним законодавством правопорушник має
право відмовитися від підписання протоколу,
подати пояснення й зауваження щодо змісту
протоколу, які додаються до нього, а також
викласти мотиви своєї відмови від його підписання. На основі складеного протоколу в
подальшому розглядається справа про адміністративне правопорушення.
Справи про адміністративні правопорушення законодавства про охорону праці відповідно
до статті 231 КУпАП розглядаються органами
Держпраці. Так, статтею 268 КУпАП передбачено, що розгляд справи про адміністративне
правопорушення здійснюється в присутності
особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, а в разі відсутності особи
справа може розглядатись лише у випадку,
якщо є дані про своєчасне (за три доби до дня

40

розгляду справи) її сповіщення про місце та
час розгляду справи і якщо від неї не надійшло
клопотання про відкладення розгляду справи.
Протоколи про адміністративні правопорушення складаються, зокрема, в разі виявлення
порушень, передбачених статтями 41, 411, 412,
93 (порушення вимог законодавчих та інших
нормативних актів з безпечного ведення робіт
у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних Держпраці), 1884 (невиконання
законних вимог посадових осіб Держпраці
щодо усунення порушень законодавства про
охорону праці або створення перешкод для
діяльності Держпраці) КУпАП.
Відповідно до статті 2301 КУпАП органи
Держпраці розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог посадових осіб Держпраці
або створенням перешкод для їх діяльності. Усі
інші адміністративні справи про адміністративні
правопорушення, зокрема ті, що передбачені
статтею 41 КУпАП, розглядаються судами.
Щодо адміністративних справ про адмін
правопорушення, які розглядають органи
Держпраці, то накладати адміністративні стягнення мають право посадові особи Держпраці
та її територіальних органів, які мають статус
державного інспектора праці.

Увага!
Протоколи про адміністративне правопорушення можуть бути складені на посадову
особу підприємства, а не на юридичну
особу.
У протоколі про адміністративне правопорушення, що складається в присутності порушника, зазначаються: дата й місце його складання,
посада, П. І. Б. особи, яка склала протокол;
відомості про особу порушника (П. І. Б.; громадянство; рік та місце народження; місце
проживання; місце роботи, посада; документ,
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що посвідчує особу, номер ідентифікаційного
коду); місце, час учинення і суть адміністративного правопорушення; нормативно-правовий
акт, який передбачає відповідальність за таке
правопорушення; П. І. Б. та адреси свідків (за
їх наявності); пояснення порушника та інші
відомості, необхідні для розгляду справи.
Посадовій особі пропонується надати пояснення по суті скоєного правопорушення. Посадова особа, яка вчинила правопорушення,
у присутності інспектора ознайомлюється із
складеним протоколом. Протокол підписує особа,
яка його склала (інспектор), та особа, яка вчинила
адміністративне правопорушення, за наявності
свідків протокол може бути підписано й ними.
Відповідно до статей 276, 277 КУпАП справа
про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення у 15-денний
строк з дня одержання посадовою особою
Держпраці, правомочною розглядати справу,
протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
За справою про адміністративне правопорушення посадова особа Держпраці чи її
територіального органу може винести одну з
таких постанов:
 про накладення адміністративного стягнення;
 про закриття справи.
Постанова підписується посадовою особою
інспекції, яка її винесла, і оголошується негайно
після закінчення розгляду справи. Копія постанови вручається під підпис або висилається
(про це робиться відмітка у справі) посадовій
особі протягом трьох днів для сплати штрафу
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(оригінал залишається в інспектора, який прий
няв рішення за справою).
Постанову може оскаржити особа, щодо якої її
винесено, до Держпраці або в суді, рішення якого
є остаточним. Скаргу на постанову про накладення штрафу може бути подано протягом 10 днів
з дня винесення постанови (ст. 288, 289 КУпАП).
Зверніть увагу: постанова про накладення
штрафу є обов’язковою для виконання особою,
щодо якої її винесено, і підлягає виконанню з моменту її винесення. У разі оскарження постанови
вона підлягає виконанню після залишення скарги
без задоволення. Штраф має бути сплачений
порушником не пізніше 15 днів з дня вручення
йому постанови про накладення штрафу, а в разі
її оскарження або опротестування — не пізніше як
через 15 днів з дня повідомлення про залишення
скарги без задоволення.
Примусове виконання постанови про стягнення штрафу регламентується статтею 308
КУпАП. А саме: в разі несплати правопорушником штрафу в строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, постанова
про накладення штрафу надсилається для
примусового виконання до органу державної
виконавчої служби за місцем проживання
порушника, роботи. У порядку примусового
виконання постанови про стягнення штрафу за
вчинення адміністративного правопорушення
з правопорушника стягується:
 подвійний розмір штрафу, визначеного
у відповідній статті КУпАП та зазначеного в
постанові про стягнення штрафу;
 витрати на облік зазначених правопорушень.
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Алгоритм

Алгоритм дій роботодавця
під час планової перевірки
Отримання письмового повідомлення про проведення планового заходу не пізніше як за 10 днів
до дня здійснення цього заходу

Перевірка наявності посвідчення (направлення) на здійснення перевірки та службового посвідчення
в посадової особи органу державного нагляду

Заповнення журналу перевірок особою, що здійснює перевірку

Максимальне сприяння інспектору у виконанні його повноважень: надання всіх необхідних пояснень, висновків
експертних обстежень, звітів, матеріалів та інформації про профілактичну роботу, яка проводилася на підприємстві,
та не перешкоджання його роботі*

За результатами перевірки складається акт, а в разі виявлення порушень — акт і припис про їх усунення

Акт:
складається особою, що проводить перевірку, в останній день перевірки у двох примірниках.
У разі незгоди роботодавця з викладеним в акті
він підписується із зауваженнями, які можуть бути подані не пізніше трьох робочих днів з дати підписання акта

Припис:
складається особою, що проводить перевірку, у двох примірниках не пізніше ніж протягом наступного робочого дня
після підписання акта, а в разі наявності зауважень — наступного дня після їх розгляду, де зазначається строк**
для усунення виявлених порушень
У разі незгоди роботодавця з викладеним у приписі
він може бути оскаржений у 10-денний строк з дати його отримання до керівника або заступника керівника
відповідного територіального органу Держпраці

Уповноваженою посадовою особою органу перевірки може бути накладено штраф.
У такому разі:
складається постанова про накладення штрафу у двох примірниках.
Штраф має бути сплачено протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення***

* Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.
** Стан виконання припису перевіряється після закінчення зазначеного в ньому строку усунення недоліків, якщо об’єкт відвідування не надав відповіді або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту усунення виявлених порушень.
*** Штрафи, не сплачені добровільно, стягуються в судовому порядку, проте постанова про накладення штрафу може бути
оскаржена в суді.
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Питання, що вивчаються
під час інспектування

№
з/п
1

1

1

2

Питання, що вивчаються під час інспекційного
відвідування/невиїзного інспектування
Колективний договір (за наявності)
Колективний договір укладається між роботодавцем та первинною профспілковою організацією, а в разі їх відсутності — представниками трудового
колективу на основі чинного законодавства зі встановленням взаємних
зобов’язань сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціальноекономічних відносин та реєструється місцевим органом виконавчої влади
або органом місцевого самоврядування. Контроль за його виконанням проводиться безпосередньо сторонами
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Трудовий розпорядок визначається правилами внутрішнього трудового
розпорядку, які затверджуються трудовим колективом за поданням
роботодавця та профспілкою (профспілковим представником) на основі Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і
службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою
Держкомпраці СРСР від 20 липня 1984 р. № 213
Укладення трудового договору
Трудовий договір (контракт) укладається між працівником і роботодавцем.
Згідно з його положеннями працівник зобов’язується виконувати роботу,
визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку,
а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату та
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Контракти з працівниками укладаються у випадках, визначених законами України
Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням
характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника
та в інших випадках, передбачених законодавчими актами
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Нормативне
обґрунтування
Статті 10, 12, 13, 15, 19
КЗпП;
статті 1, 2, 7, 9, 15
Закону № 3356

Частина перша
статті 142 КЗпП

Стаття 21 КЗпП

Частина друга
статті 23 КЗпП
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3
4

5

6

7

8

1

2

3

4

5
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Трудові договори укладаються в письмовій формі
(у випадках, встановлених частиною першою ст. 24 КЗпП)
Під час укладення трудового договору громадянин подає паспорт або
інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту (спеціальність,
кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи
Працівники допускаються до роботи після укладення трудового договору,
оформленого наказом роботодавця, та повідомлення ДФСУ про прийняття
працівника на роботу
Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається роботодавцем до територіальних органів ДФСУ за місцем обліку його як платника
ЄСВ за встановленою формою до початку роботи працівника за укладеним
трудовим договором
До початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець повинен роз’яснити працівникам їх права та обов’язки, визначити робоче
місце, забезпечити необхідними для роботи засобами, поінформувати
під підпис про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і
шкідливих виробничих факторів, ознайомити з ПВТР та колдоговором,
проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та
протипожежної охорони
Працівники виконують лише ту роботу, яка обумовлена трудовим договором
Оформлення трудових книжок
Трудові книжки ведуться на всіх працівників
(в т. ч. на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних
закладів і тих, які проходять стажування на підприємстві), які понад п’ять
днів працюють за основним місцем роботи
До трудової книжки вносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди, за успіхи в роботі на підприємстві. Відомості про стягнення до
неї не вносяться

Частина перша
статті 24 КЗпП
Частина друга
статті 24 КЗпП

Частина третя
статті 24 КЗпП
Постанова № 413-1

Стаття 29 КЗпП

Стаття 31 КЗпП

Стаття 48 КЗпП,
Інструкція № 58

Частина четверта
статті 48 КЗпП, абзац
другий
пункту 2.2 глави 2
Інструкції № 58
Записи в трудовій книжці ведуться в точній відповідності з формулю- Пункт 2.3 глави 2
ванням чинного законодавства та з посиланням на відповідну статтю, Інструкції № 58
пункт закону
Усі записи до трудової книжки про прийняття на роботу, переведення Пункт 2.4 глави 2
на іншу постійну роботу, а також про нагороди та заохочення вносяться Інструкції № 58
роботодавцем після видання наказу, але не пізніше тижневого строку, а
в разі звільнення — у день звільнення, і мають точно відповідати тексту
наказу (розпорядження)
Із кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі наказу Пункт 2.5 глави 2
про прийняття на роботу, переведення та звільнення, працівники озна- Інструкції № 58
йомлюються під підпис
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6

7
8

9

10

11

12
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У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про
роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо,
виправлення виконується роботодавцем, який вніс відповідний запис
У разі необхідності роботодавець видає працівникам на їх прохання завірені виписки з трудових книжок відомостей про роботу
Днем звільнення вважається останній день роботи

Пункт 2.6 глави 2
Інструкції № 58

Пункт 2.7 глави 2
Інструкції № 58
Абзац другий
пункту 2.27 глави 2
Інструкції № 58
У разі втрати працівником трудової книжки роботодавець видає йому іншу Пункт 5.1 глави 5
трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом «Дублікат» Інструкції № 58
у правому верхньому кутку першої сторінки
Трудові книжки та їх дублікати, що не були одержані працівниками Пункт 6.2 глави 6
під час звільнення, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів Інструкції № 58
підприємства окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на роботі
Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться відділом Пункт 7.1 глави 7
кадрів або іншим підрозділом підприємства, який здійснює оформлення Інструкції № 58
прийняття та звільнення працівників. Книга обліку бланків трудових
книжок і вкладишів до них і книга обліку руху трудових книжок мають
бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника підприємства і печаткою
На вимогу працівників їм надаються довідки про їх роботу на підпри- Стаття 49 КЗпП
ємстві, із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи
та розміру заробітної плати
Належно оформлена трудова книжка видається працівникові в день Частина перша
статті 47 КЗпП
звільнення
Випробувальний строк

1
2
3
4

5
6

Випробування обумовлюється угодою сторін під час укладення трудового
договору
Умова про випробування працівників, у разі його встановлення, має бути
передбачена в наказі про прийняття на роботу
Випробування для осіб, визначених частиною третьою статті 26 КЗпП,
не встановлюється
У разі встановлення випробування його тривалість не повинна перевищувати дозволених строків (три місяці; в окремих випадках за погодженням
із профспілкою — шести місяців; для робітників — один місяць)
Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати,
то він вважається таким, що витримав випробування
У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній
посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі працівника слід
попередити про звільнення за три дні
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Частина перша
статті 26 КЗпП
Частина перша
статті 26 КЗпП
Частина третя
статті 26 КЗпП
Стаття 27 КЗпП

Частина перша
статті 28 КЗпП
Частина друга
статті 28 КЗпП
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Переведення на іншу роботу та зміна істотних умов праці
Переведення на іншу роботу (крім випадків тимчасового переведення, Частина перша
передбаченого частиною другою ст. 33 КЗпП або іншим нормативним статті 32 КЗпП
актом) здійснюється лише за згодою працівника
Тимчасове переведення на іншу, не обумовлену трудовим договором, Частина друга – третя
роботу здійснюється лише у випадках, визначених частиною другою – статті 33 КЗпП
третьою статті 33 КЗпП
У разі зупинення роботи, викликаного відсутністю організаційних або Частина перша
технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою статті 34 КЗпП
або іншими обставинами, оформлюється простій
Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, Частина третя
режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, статті 32 КЗпП
суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо) працівники повідомляються не пізніше ніж за два місяці
Припинення трудового договору
Трудовий договір припиняється за угодою сторін за наявності згоди Пункт 1 частини першої
працівника та роботодавця
статті 36 КЗпП
Трудовий договір припиняється у зв’язку із закінченням його строку, крім Пункт 2 частини першої
випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін статті 36 КЗпП
не висунула вимоги про їх припинення
У разі призову або вступу працівника на військову службу, направлення Пункт 3 частини першої
на альтернативну (невійськову) службу трудовий договір припиняється, статті 36 КЗпП
крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада
відповідно до частин третьої та четвертої статті 119 КЗпП
Трудовий договір припиняється в разі переведення працівника, за його Пункт 5 частини першої
згодою, на інше підприємство або в разі переходу на виборну посаду статті 36 КЗпП
Трудовий договір припиняється в разі відмови працівника від переведення Пункт 6 частини першої
на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а також у разі від- статті 36 КЗпП
мови від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці
Трудовий договір припиняється в разі укладення трудового договору Пункт 71 частини
(контракту) всупереч вимогам Закону № 1700, встановленим для осіб, першої статті 36 КЗпП
які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом
року з дня її припинення
Трудовий договір припиняється з підстав, передбачених Законом України Пункт 72 частини
«Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р. № 1682
першої статті 36 КЗпП
Трудовий договір припиняється з підстав, передбачених контрактом
Пункт 8 частини першої
статті 36 КЗпП
Трудовий договір припиняється з підстав, передбачених іншими законами Пункт 9 частини першої
статті 36 КЗпП
Дія трудового договору не припиняється в разі зміни підпорядкованості Частини третя та четпідприємства, зміни власника підприємства, а також у разі його реорга- верта статті 36 КЗпП
нізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення)
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Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається пра- Частина перша
цівником у разі письмового попередження роботодавця (крім випадків, статті 38 КЗпП
встановлених частиною другою ст. 38 КЗпП) за два тижні
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається в Частина перша
строк, про який просить працівник, у разі неможливості продовжувати статті 38 КЗпП
роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або
дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу;
неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним
висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного
віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім’ї відповідно
до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття
на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин)
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається в Частина третя
строк, про який просить працівник, якщо роботодавець не виконує статті 38 КЗпП
законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору
Строковий трудовий договір достроково розривається в разі хвороби Стаття 39 КЗпП
працівника або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за
договором, порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору, у випадках, передбачених частиною
першою статті 38 КЗпП
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий Пункт 1 статті 40 КЗпП
трудовий договір до закінчення строку його чинності розривається роботодавцем у випадках:
— змін в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації,
банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності
або штату працівників
— виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній Пункт 2 статті 40 КЗпП
роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а також у разі відмови в наданні
допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної
таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу
до державної таємниці
— систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, Пункт 3 статті 40 КЗпП
покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього
трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи
дисциплінарного чи громадського стягнення
— прогулу (в т. ч. відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого Пункт 4 статті 40 КЗпП
дня) без поважних причин
— нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд вна- Пункт 5 статті 40 КЗпП
слідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлено тривалішого
строку збереження місця роботи (посади) в разі певного захворювання.
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За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом
або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до
відновлення працездатності або встановлення інвалідності
— поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу
— появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного
сп’яніння
— вчинення за місцем роботи розкрадання (в т. ч. дрібного) майна роботодавця, встановленого вироком суду, що набрав законної сили
— призову або мобілізації власника — фізичної особи під час особливого
періоду
— встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його
прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування
Звільнення працівника з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП,
проводиться в разі неможливості його переведення на іншу роботу за його
згодою
Звільнення працівників не допускається в період тимчасової непрацездатності
працівників або в період їх відпустки (крім випадку повної ліквідації підприємства та випадку, передбаченого пунктом 5 статті 40 КЗпП)
Трудовий договір з ініціативи роботодавця розривається у випадках:
— одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого
відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером
підприємства, його заступниками, а також службовими особами органів
доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службовими особами
центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у
сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами
— винних дій керівника підприємства, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом
розміру мінімальної заробітної плати
— винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні
або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього
з боку роботодавця
— вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи
— перебування всупереч вимогам Закону № 1700 у прямому підпорядкуванні
в близької особи, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на
іншу роботу
— припинення повноважень посадових осіб

Пункт 6 статті 40 КЗпП
Пункт 7 статті 40 КЗпП
Пункт 8 статті 40 КЗпП
Пункт 10 статті 40 КЗпП
Пункт 11 статті 40 КЗпП
Частина друга статті 40
КЗпП
Частина третя статті 40
КЗпП
Пункт 1 частини першої
статті 41 КЗпП

Пункт 11 частини першої
статті 41 КЗпП
Пункт 2 частини першої
статті 41 КЗпП
Пункт 3 частини першої
статті 41 КЗпП
Пункт 4 частини першої
статті 41 КЗпП

Пункт 5 частини першої
статті 41 КЗпП
— повторного порушення посадовою особою вимог законодавства у сфері Частина друга статті 41
ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру або у КЗпП
сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 16610,
16612, 18844 КУпАП
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Розірвання договору у випадках, передбачених частинами першою і
другою статті 41 КЗпП, провадиться з додержанням вимог частини третьої статті 40 КЗпП, а у випадках, передбачених пунктами 2 і 3 частини
першої статті 41 КЗпП, — також вимог статті 43 КЗпП
У разі скорочення чисельності чи штату працівників враховується переважне право на залишення на роботі
Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1
(крім випадку ліквідації підприємства), 2–5, 7 статті 40, пунктами 2 і
3 статті 41 КЗпП, здійснюється за попередньою згодою профспілки,
членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із зазначених підстав здійснюється з прокурором, поліцейським і
працівником Національної поліції, Служби безпеки України, Державного
бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро
України чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового
законодавства
Питання щодо звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП
Про наступне вивільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП працівники попереджаються не пізніше ніж за два місяці
Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в
організації виробництва та праці роботодавець пропонує працівникові
іншу роботу на тому ж підприємстві. У разі відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника
від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві працівник, на
свій розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості
або працевлаштовується самостійно
Ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове
зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності
або штату працівників, погіршення умов праці, здійснюються лише після
завчасного надання професійним спілкам інформації з цього питання,
включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і
категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення
звільнення.
Роботодавець не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення про
наступні звільнення проводить консультації з професійними спілками
Відсторонення працівника
Працівники відсторонюються від роботи винятково у випадках: появи на
роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу та перевірки знань з питань охорони праці та протипожежної
безпеки, в інших випадках, передбачених законодавством
Робочий час
Тривалість робочого часу не повинна перевищувати 40 годин на тиждень
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Частина третя статті 41
КЗпП

Стаття 42 КЗпП
Частина перша статті
43 КЗпП

Частина перша
статті 492 КЗпП
Частина третя
статті 492 КЗпП

Частина друга
статті 494 КЗпП

Стаття 46 КЗпП

Частина перша
статті 50 КЗпП
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Працівникам віком від 14 до 18 років, працівникам, зайнятим на роботах
із шкідливими умовами праці, окремим категоріям працівників (учителі,
лікарі та інші) встановлюється скорочена тривалість робочого часу
Тривалість роботи напередодні святкових і неробочих днів скорочується
на 1 годину
Напередодні вихідних днів тривалість роботи за шестиденного робочого
тижня не перевищує п’яти годин
Вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років, особи, молодші
18 років, та інші категорії працівників, передбачені законодавством, до
роботи в нічний час не залучаються
Робота осіб з інвалідністю в нічний час допускається лише за їх згодою та
за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям
Неповний робочий день або неповний робочий тиждень встановлюється
працівникам на їх прохання та оплачується пропорційно відпрацьованому
часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу
не обмежує обсягу трудових прав працівників
Час початку та закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається ПВТР
і графіками змінності відповідно до законодавства
У разі змінних робіт працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку,
встановленому ПВТР
Тривалість перерви в роботі між змінами має бути більша подвійної
тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви
на обід)
Працівники не повинні призначатися на роботу протягом двох змін підряд

Стаття 51 КЗпП

Частина перша
статті 53 КЗпП
Частина друга
статті 53 КЗпП
Частина перша
статті 55 КЗпП
Частина друга
статті 55 КЗпП
Стаття 56 КЗпП

Стаття 57 КЗпП
Частина перша
статті 58 КЗпП
Частина перша
статті 59 КЗпП

Частина друга
статті 59 КЗпП
Підсумований облік робочого часу запроваджується за погодженням із Стаття 61 КЗпП
профспілкою (профспілковим представником) підприємства
Надурочні роботи проводяться з дозволу профспілки підприємства, уста- Статті 62, 64 КЗпП
нови, організації та у випадках, передбачених статтею 62 КЗпП
Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чо- Частина перша
тирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік
статті 65 КЗпП
Має вестися облік надурочних годин кожного працівника
Частина друга
статті 65 КЗпП
Роботодавцем має бути забезпечено бухгалтерський облік витрат на Частина друга
оплату праці
статті 30 Закону
про оплату праці
Час відпочинку
Працівникам надається перерва для відпочинку та харчування тривалістю Частина перша
не більше двох годин. Перерва не включається в робочий час
статті 66 КЗпП
Час початку й закінчення перерви встановлюється ПВТР
Частина друга
статті 66 КЗпП
Працівники використовують час перерви на свій розсуд. У цей час вони Частина третя
можуть відлучатися з місця роботи
статті 66 КЗпП
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Працівникам мають бути визначені вихідні дні
Тривалість щотижневого безперервного відпочинку становить не менше
42 годин
Робота у вихідні дні, святкові й неробочі дні допускається у виняткових
випадках, визначених частиною другою статті 71 КЗпП

Статті 67 та 69 КЗпП
Стаття 70 КЗпП

Частина перша
статті 71 КЗпП, частина
третя статті 73 КЗпП
Робота у вихідні дні здійснюється тільки з дозволу профспілки (проф- Стаття 71 КЗпП
спілкового представника) підприємства
До роботи у вихідні дні працівники залучаються за наказом роботодавця Частина третя
статті 71 КЗпП
Робота у вихідний день компенсується за згодою сторін іншим днем Частина перша
відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі
статті 72 КЗпП
Оплата за роботу у вихідний день, святкові й неробочі дні визначається Частина друга статті 72
за правилами статті 107 КЗпП
КЗпП, частина четверта
статті 73 КЗпП
Працівникам надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із Стаття 74 КЗпП,
збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати
стаття 6–8 Закону про
відпустки
Тривалість основної щорічної відпустки становить не менше 24 кален- Стаття 75 КЗпП,
дарних днів
стаття 6 Закону про
відпустки
Працівникам надаються щорічні додаткові відпустки
Стаття 76 КЗпП,
стаття 7–8 Закону
про відпустки
Тривалість додаткових відпусток відповідає законодавству
стаття 76 КЗпП,
стаття 7-8 Закону про
відпустки
Дні тимчасової непрацездатності працівників, засвідченої у встановле- Стаття 78 КЗпП
ному порядку, а також дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
виключаються із щорічної відпустки
Святкові й неробочі дні під час визначення тривалості щорічних відпусток Стаття 781 КЗпП,
не враховуються
стаття 5 Закону про
відпустки
Черговість надання відпусток визначається графіком, затвердженим частина четверта
роботодавцем за погодженням із профспілкою, і доводиться до відома статті 79 КЗпП,
всіх працівників
стаття 10 Закону
про відпустки
Роботодавець письмово повідомляє працівників про дату початку від- Частина п’ята статті 79
пустки не пізніше як за два тижні
КЗпП,
стаття 10 Закону
про відпустки
Відкликання із щорічної відпустки відбувається за згодою працівника Частина восьма
статті 79 КЗпП,
стаття 12 Закону про
відпустки
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Щорічна відпустка за ініціативою роботодавця переноситься за письмовою Частина третя статті 80
згодою працівника та за погодженням із профспілкою
КЗпП,
стаття 11 Закону про
відпустки
У випадках, передбачених частинами першою та другою статті 80 КЗпП, Частини перша та
щорічна відпустка переноситься на інший період
друга статті 80 КЗпП,
стаття 11 Закону про
відпустки
Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом Частина п’ята статті 80
двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам КЗпП, стаття 11 Закону
віком до 18 років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові про відпустки
відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим
характером праці
За бажанням працівників, переведених на роботу на інше підприємство, Частина перша
які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково статті 81 КЗпП, стаття 9
щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, Закону про відпустки
щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного строку безперервної роботи після переведення
Працівникам у зв’язку із навчанням у вищих навчальних закладах, Стаття 15 Закону
навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі надаються про відпустки
додаткові оплачувані відпустки
Працівникам, обраним до складу профспілкових органів підприємства, на Стаття 151 Закону
час профспілкового навчання надається додаткова оплачувана відпустка про відпустки
Працівникам надається творча відпустка для закінчення дисертаційних Стаття 77 КЗпП,
робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених за- стаття 16 Закону
конодавством
про відпустки
Працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спор- Стаття 771 КЗпП,
тивних змаганнях, надається відпустка для підготовки та участі в цих стаття 161 Закону
змаганнях
про відпустки
Жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку із вагітністю та пологами Частина перша статна підставі медичного висновку
ті 179 КЗпП, стаття 17
Закону про відпустки
За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до Частина третя статдосягнення нею трирічного віку
ті 179 КЗпП, стаття 18
Закону про відпустки
Якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому по- Частина шоста статрядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, ті 179 КЗпП
визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення
дитиною шестирічного віку
Відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Частина сьома
або без збереження заробітної плати до досягнення шестирічного віку статті 179 КЗпП, частинадаються батьку дитини, бабі, діду чи іншим родичам, які фактично на третя статті 18 Задоглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку кону про відпустки
дитину, одному з прийомних батьків чи батьків-вихователів у порядку,
визначеному КЗпП
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Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину
з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з
дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи
з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері
(у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а
також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається
щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів
без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП). За наявності
декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не
може перевищувати 17 календарних днів
Відпустка без збереження заробітної плати надається обов’язково за
бажанням працівника у випадках, передбачених статтею 25 Закону про
відпустки
Тривалість відпустки без збереження заробітної плати за сімейними
обставинами та з інших причин становить не більше 15 календарних
днів на рік
Витрати, пов’язані з оплатою відпусток, здійснюються за рахунок коштів
підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної
особи, в якої працюють за трудовим договором працівники
Оплата праці
Заробітна плата працівнику виплачується за виконану ним роботу

Стаття 1821 КЗпП, стаття 19 Закону
про відпустки

Частина перша
статті 84 КЗпП, стаття 25
Закону про відпустки
Частина друга статті 84
КЗпП, стаття 26 Закону
про відпустки
Частина перша
статті 23 Закону про
відпустки

Частина перша
статті 94 КЗпП, частина
перша статті 1 Закону
про оплату праці
Роботодавець не має права в односторонньому порядку приймати рішення Частина четверта
з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, статті 97 КЗпП
угодами, колективними договорами
Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення працівники Стаття 103 КЗпП
мають бути попереджені не пізніше як за два місяці до їх запровадження
або зміни
Оплата праці за сумісництвом здійснюється за фактично виконану роботу Частина перша
статті 1021 КЗпП, частина перша статті 19 Закону про оплату праці
За суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово від- Частина перша
сутнього працівника провадиться доплата
статті 105 КЗпП
Розмір доплат за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тим- Частина друга
часово відсутнього працівника має відповідати розмірам, встановленим статті 105 КЗпП
колективним договором
Оплата за роботу в нічний час проводиться в підвищеному розмірі, Стаття 108 КЗпП
встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та
колективним договором, але не нижче 20 % тарифної ставки (окладу)
за кожну годину роботи в нічний час
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Оплата за роботу у святкові й неробочі дні проводиться в подвійному
розмірі
За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки
За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата в розмірі 100 % тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною
системою, — за всі відпрацьовані надурочні години
У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні
всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами першою і другою
статті 106 КЗпП
Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається

Частини перша та друга статті 107 КЗпП
Частина перша
статті 106 КЗпП
Частина друга
статті 106 КЗпП

Частина третя
статті 106 КЗпП

Частина четверта
статті 106 КЗпП
На важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами Стаття 100 КЗпП
праці, на роботах з особливими природними географічними та геологічними умовами й умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлюється
підвищена оплата праці
Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від Частина перша
двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) статті 113 КЗпП
У разі тимчасового переведення на іншу, не обумовлену трудовим до- Частина друга
говором роботу, оплата праці здійснюється за виконану роботу, але не статті 33 КЗпП
нижче середнього заробітку за попередньою роботою
Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується Частина четверта
не пізніше ніж за три дні до початку відпустки
статті 115 КЗпП,
стаття 21 Закону про
відпустки
У разі звільнення працівника виплата всіх сум, що належать йому від Частина перша
підприємства, провадиться в день звільнення
статті 116 КЗпП
У разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові Частина перша
сум у день звільнення, за відсутності спору про їх розмір, виплачується статті 117 КЗпП
середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку
У разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 Стаття 44 КЗпП
статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, працівникові виплачується
вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку;
внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 38 і 39 КЗпП) — у розмірі, передбаченому
колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку
Відрахування із заробітної плати провадяться лише у випадках, перед- Частина перша
бачених законодавством
статті 127 КЗпП
Відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат не Стаття 129 КЗпП
допускаються

Кадровик України

Питання, що вивчаються під час інспектування

22

1

2
3

4

5

6

7

8

9

Інші питання нарахування (індексація, обчислення) заробітної (в т. ч. Статті 83, 85, 86, 90
середньої) плати належать до компетенції бухгалтерії підприємства від- КЗпП, статті 2, 3, 6, 13,
повідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, 15, 23, 24, 33, 34 Закозатвердженого постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078, Порядку ну про оплату праці
обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 та Закону України «Про компенсацію
громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх
виплати» від 19 жовтня 2000 р. № 2050 (окрім норм КЗпП та Закону
про оплату праці)
Праця осіб, які потребують додаткового соціального захисту
Роботодавець у випадках, передбачених законодавством, організовує Частина перша
навчання, перекваліфікацію та працевлаштування осіб з інвалідністю статті 172 КЗпП
відповідно до медичних рекомендацій, встановлює на їх прохання непов
ний робочий день або неповний робочий тиждень та створює пільгові
умови праці
Особи з інвалідністю залучаються до надурочних робіт та робіт у нічний Частина друга
час тільки за їх згодою
статті 172 КЗпП
Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих Частина перша
галузей народного господарства, де це викликано особливою необхід- статті 175 КЗпП
ністю, і дозволяється як тимчасовий захід
Вагітні жінки й жінки, які мають дітей віком до трьох років, до нічних, Стаття 176 КЗпП
надурочних робіт, до робіт у вихідні дні не залучаються й у відрядження
не направляються
Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дітей з інвалідністю, Стаття 177 КЗпП
до надурочних робіт не залучаються та у відрядження без їх згоди не
направляються
Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми Частина перша
виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, статті 178 КЗпП
яка є легшою й виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із
збереженням середнього заробітку за попередньою роботою
У разі надання жінкам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами Стаття 180 КЗпП
роботодавець за заявою жінки приєднує до неї щорічну основну та додаткові відпустки незалежно від тривалості її роботи на підприємстві в
поточному робочому році
Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років Частина третя
(до шести років — частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів, статті 184 КЗпП
які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, з ініціативи
роботодавця не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням
Жінкам, які мають дітей віком до півтора року, надаються додаткові Стаття 183 КЗпП
перерви для годування дитини
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Гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою – восьмою
статті 179, статтями 181, 182, 1821, 184, 185, 186 КЗпП, поширюються
також на батьків, які виховують дітей без матері (в т. ч. у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів
З неповнолітніми працівниками трудові договори мають укладатися в
письмовій формі
Усім працівникам має виповнитися 16 років. Особи, які досягли 15 років, приймаються на роботу за згодою одного з батьків або особи, що
їх замінює
Ведеться спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їх народження
Особи молодше 18 років приймаються на роботу після попереднього
медичного огляду
Праця осіб молодше 18 років на важких роботах, роботах із шкідливими
або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах не застосовується
Особам молодше 18 років встановлюється скорочений робочий час

Стаття 1861 КЗпП

Пункт 5 частини першої
статті 24 КЗпП
Частини перша та друга статті 188 КЗпП
Стаття 189 КЗпП
Стаття 191 КЗпП
Частина перша
статті 190 КЗпП

Пункт 1 частини першої
статті 51 КЗпП
Для робітників віком до 18 років норми виробітку встановлюються Частина перша
виходячи із норм виробітку для дорослих робітників пропорційно ско- статті 193 КЗпП
роченому робочому часу
Заробітна плата працівників молодше 18 років за скороченої тривалості Частина перша
щоденної роботи виплачується в такому самому розмірі, як працівникам статті 194 КЗпП
відповідних категорій за повної тривалості щоденної роботи
Відпустки працівникам віком до 18 років надаються в зручний для них час Стаття 195 КЗпП
Особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю Частина друга
31 календарний день
статті 75 КЗпП
Звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи роботодавця до- Стаття 198 КЗпП
пускається, крім додержання загального порядку звільнення, лише за
згодою служби в справах дітей. При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, проводиться лише у виняткових
випадках і не допускається без працевлаштування
Особам, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню за Стаття 196 КЗпП
встановленою квотою (ст. 14 Закону про зайнятість), не відмовляють у
працевлаштуванні
Зайнятість населення
Роботодавець протягом року має виконати квоту для працевлаштування Частина друга статті 14
громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, Закону про зайнятість
у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік
Роботодавець має працевлаштувати громадян, що мають додаткові гарантії Абзац другий частини
у сприянні працевлаштуванню
третьої статті 14 Закону
про зайнятість
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Роботодавець застосовує працю іноземців та осіб без громадянства на
підставі дозволу
Праця іноземних високооплачуваних професіоналів застосовується без
дозволу на посадах за сумісництвом, якщо строк дії трудового договору
на посаді за сумісництвом не перевищує строку дії дозволу за основним
місцем роботи
Роботодавець подає інформацію про заплановане масове вивільнення
працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у т.
ч. ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств,
скороченням чисельності або штату працівників підприємства незалежно
від форми власності, виду діяльності та господарювання, за два місяці
до вивільнення
Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку
із змінами в організації виробництва і праці подається за два місяці до
вивільнення працівників до служби зайнятості
Трудова дисципліна
За порушення трудової дисципліни до працівника застосовується лише
один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення
Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право
прийняття на роботу (обрання, затвердження та призначення на посаду)
даного працівника
Дисциплінарне стягнення застосовується роботодавцем не пізніше одного
місяця з дня його виявлення та не пізніше шести місяців з дня вчинення
проступку
До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової
дисципліни мають зажадати надання письмових пояснень
За кожне порушення трудової дисципліни застосовується лише одне
дисциплінарне стягнення
У разі обрання виду стягнення роботодавець має враховувати ступінь
тяжкості вчиненого проступку та заподіяну ним шкоду, обставини, за
яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника
Стягнення оголошується в наказі й повідомляється працівникові під підпис

Стаття 42 Закону про
зайнятість
Абзац другий частини
другої статті 42 Закону
про зайнятість
Абзац третій пункту 4
частини третьої
статті 50 Закону
про зайнятість

Пункт 3 Порядку № 317

Частина перша
статті 147 КЗпП
Частина перша
статті 1471 КЗпП
Стаття 148 КЗпП

Частина перша
статті 149 КЗпП
Частина друга
статті 149 КЗпП
Частина третя
статті 149 КЗпП

Частина четверта
статті 149 КЗпП
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до Частина третя
працівника не застосовуються
статті 151 КЗпП
Гарантії найманим працівникам
Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні Стаття 118 КЗпП
посади в державних органах та інших громадських організаціях, після
закінчення їх повноважень за виборною посадою надається попередня
робота (посада), а за її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на
тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві
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На час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним
законодавством ці обов’язки можуть здійснюватися в робочий час, за працівниками зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток
Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених Законом
України «Про військовий обов’язок 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
Працівникам відшкодовуються витрати та надаються інші компенсації у зв’язку
з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість
Працівникам відшкодовуються витрати та надаються інші компенсації у зв’язку
зі службовим відрядженням
За відрядженими працівниками зберігається протягом усього часу відрядження
місце роботи (посада)
Працівникам, які направлені в службове відрядження, оплата праці за виконану
роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним
договором, і розмір такої оплати праці має бути не нижче середнього заробітку
У разі направлення працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати,
передбачені законодавством
За працівниками, які зобов’язані проходити обстеження в медичному закладі
(ст. 169, 191 КЗпП) зберігається середній заробіток
За працівниками-донорами зберігається середній заробіток за дні обстеження
в закладах охорони здоров’я і здавання крові для переливання
Працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних
закладах без відриву від виробництва, роботодавець створює необхідні умови
для поєднання роботи з навчанням
Праця осіб з інвалідністю
Роботодавець має бути зареєстрований у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів

Частина перша
статті 119 КЗпП
Частина друга, третя,
шоста статті 119 КЗпП

Частина перша
статті 120 КЗпП
Частина перша
статті 121 КЗпП
Частина третя
статті 121 КЗпП
Частина четверта
статті 121 КЗпП
Стаття 122 КЗпП
Стаття 123 КЗпП
Стаття 124 КЗпП
Стаття 202 КЗпП

Частина сьома статті 19
Закону № 875, пункт 2
Порядку № 70
Роботодавець щороку подає звіти про зайнятість та працевлаштування осіб з Частина дев’ята статті 19
інвалідністю до відповідних відділень Фонду соціального захисту інвалідів за Закону № 875
своїм місцезнаходженням
Має виконуватися норматив робочих місць для працевлаштування осіб з Частина перша статті 19
інвалідністю в розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штат- Закону № 875
них працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, —
у кількості одного робочого місця
Матеріальна відповідальність найманих працівників
Права й законні інтереси працівників гарантуються (в разі покладення мате- Частина друга
ріальної відповідальності) шляхом встановлення відповідальності тільки за статті 130 КЗпП
пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством,
і за умови, якщо така шкода заподіяна підприємству винними протиправними
діями (бездіяльністю) працівника
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Письмові договори про повну матеріальну відповідальність укладаються
з працівниками (які досягли 18-річного віку), які займають посади або
виконують роботи, безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою,
продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Розмір заподіяної підприємству шкоди
визначається за фактичними втратами
Охорона праці
Попередній (під час прийняття на роботу) та періодичні (протягом трудової
діяльності) медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах із
шкідливими чи небезпечними умовами праці, організуються за кошти
роботодавця
Працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи,
переводять за їх згодою на таку роботу відповідно до медичного висновку
У разі переведення за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу
за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом
двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством, попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання
нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за
державним соціальним страхуванням
Вирішення роботодавцем інших питань щодо його обов’язку із забезпечення охорони праці на підприємстві
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням
страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та
день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо
інше не передбачено законом
Виплата роботодавцем допомоги по тимчасовій непрацездатності, дотримання порядку її обчислення

Частина перша
статті 1351 КЗпП, частина перша статті 1353
КЗпП

Частина перша
статті 169 КЗпП

Частина перша
статті 170 КЗпП
Частина друга
статті 170 КЗпП

Статті 163–168 КЗпП

Стаття 253 КЗпП

Стаття 19, 22–28, 31–
33, 39 Закону № 1105,
пункти 2–3, 25–28 Порядку № 1266
Дотримання порядку роботи комісії (уповноваженого) із соціального Стаття 30
страхування
Закону № 1105,
Положення № 25
Атестація робочих місць за умовами праці
Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відповідно до Пункт 1, 3 Порядку
Порядку № 442 та Методичних рекомендацій для проведення атестації № 442
робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства
праці України від 1 вересня 1992 р. № 41
Атестація робочих місць проводиться атестаційною комісією, склад і Пункт 4 Порядку № 442
повноваження якої визначаються наказом підприємства в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років
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Питання, що вивчаються під час інспектування
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Під час атестації робочих місць за умовами праці встановлюються всі
фактори й причини виникнення несприятливих умов праці: проводяться
санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; виконується
комплексна оцінка факторів виробничого середовища й характеру праці
та відповідність їх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним
та санітарним нормам і правилам; встановлюються ступені шкідливості й
небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією; обґрунтовується віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо
шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці; визначаються
(підтверджуються) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення
за роботу в несприятливих умовах; складається перелік робочих місць,
виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням
працівників; проводиться аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру й безпеки праці
Відомості про результати атестації робочих місць вносяться до карти
умов праці
Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим
комітетом затверджується наказом підприємства і зберігається протягом
50 років
Витяги з наказу про затвердження переліку робочих місць, виробництв,
професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено
до переліку
Результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо
поліпшення умов праці та оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій
за рахунок підприємства

Пункт 6 Порядку № 442

Пункт 8 Порядку № 442
Абзац перший пункту 9,
пункт 4 Порядку № 442

Абзац другий пункту 9,
пункт 4 Порядку № 442

Абзац перший пункту
10, пункт 4 Порядку
№ 442
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