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Н
еухильний розвиток економіки та суспільства, формування сильної держави можливі тіль-

ки на основі консолідації й розширення соціальної бази для підтримання визначених цілей і 

дій. Співпраця різних груп людей - необхідна умова для зміцнення демократичних інститутів і 

послідовного розвитку громадянського суспільства. Таке об’єднання може існувати тільки, якщо ре-

альним пріоритетом розвитку держави й економіки стане соціально значуща мета — забезпечення 

благополуччя, безпеки й гідного життя громадян. Одним із шляхів вирішення цих проблем є запро-

вадження дієвої системи соціального діалогу на всіх рівнях: національному,галузевому, територіаль-

ному та локальному.

Результатом плідного соціального діалогу на рівні області є укладення, за наполяганням профспі-

лок, Територіальної угоди  на 2021 – 2023 роки, до якої вперше  долучилася Харківська обласна рада.

Затверджений тристоронній план проведення двомісячника з укладання колективних договорів в 

області виконано. 

Напередодні Дня соціальної справедливості 18 лютого 2021 року, в рамках двомісячника з укладан-

ня колективних договорів підприємствами, установами, організаціями Харківської області, в ОПХО 

проведено традиційний обласний семінар з регулювання соціально-трудових відносин через укла-

дання та виконання норм і зобов’язань колективних договорів за участі органів влади та роботодавців. 

Первинні профспілкові організації продовжують залишатися ініціаторами ведення переговорного 

процесу з роботодавцями, формування норм та зобов’язань колективних договорів.

При вирішенні питання стосовно доцільності укладення колективного договору потрібно враховува-

ти те, що лише достатньо повний і змістовний колективний договір може забезпечити стабільні відно-

сини між працівниками і роботодавцями, чітко визначаючи права та обов’язки сторін, стати надійною 

правовою основою для створення належних умов праці, в тому числі з оплати праці. У колективному 

договорі необхідно врахувати особливості діяльності певного підприємства, установи та організації, 

використати його можливості і ресурси в інтересах працівників, розвитку виробництва.

В області серед підприємств, установ та організацій, профспілкові комітети яких входять до складу 

ОПХО, 87,5% колективних договорів діють на підприємствах, установах та організаціях державної/кому-

нальної форми власності, 12,5% колективних договорів – в організаціях недержавної форми власності. 

Дія колективних договорів поширюється на 283,2 тис. працівників, у тому числі понад 271,7 тис. 

членів профспілок, що становить 95,9 %. 

Не укладено колективні договори у 67 організаціях, які входять до складу ОПХО,  де працюють 11,5 

тис. працівників. 

Аналіз свідчить про значне скорочення кількості членських організацій, членів профспілок, і як ре-

зультат, діючих колективних договорів, продовження практики їх пролонгації та зниження якості.

Розуміючи всю складність соціально-економічної ситуації в державі, намаганням влади різними 

шляхами, в тому числі прийняттям законодавчих актів, зменшити або взагалі скасувати участь проф-

спілок у захисній функції спілчан Об’єднання профспілок Харківської області докладає зусилля щодо 

3.4. Проаналізувати стан укладання колдоговорів, їх повідомної реєстрації за 2021 рік та надати 

ОПХО до 25 березня 2022 року інформацію для подальшого аналізу стану цієї роботи, узагальнення 

та інформування ФПУ (згідно з додатком №1). Інформацію про кожний факт ухилення роботодавців 

від переговорного процесу висвітлювати на офіційному сайті ОПХО, в газеті «Солідарність» та інших 

засобах масової інформації.

4. Членським організаціям разом з первинними профспілковими організаціями   забезпечити:

4.1. Проведення консультацій з роботодавцями з метою розробки спільних заходів щодо визначен-

ня показників, які впливають на якість та рівень життя працівників; запобігання застосуванню скороче-

ного робочого часу та вивільненню працівників, а також пом’якшення наслідків таких дій. 

4.2. Відповідність положень колективних договорів нормам Генеральної, галузевих, територіальної 

угод, недопущення зниження раніше встановлених соціальних пільг та гарантій.  

4.3. Співпрацю та соціальний діалог з органами місцевого самоврядування, в тому числі територі-

альними громадами, з урахуванням особливостей адміністративно-територіального поділу  з метою 

недопущення соціальної напруги та виникнення трудових конфліктів. 

4.4. Введення в колективні договори норм, що регулюють участь профспілкових комітетів у пого-

дженні питань про застосування праці працівників сторонніх організацій.

4.5. Використання норм діючого Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)», можливостей Харківського відділення Національної служби посередництва і при-

мирення для захисту прав і гарантій працівників, а також прийнятого Закону України «Про медіацію».

4.6. Повідомну реєстрацію колективних договорів або змін до них; підведення підсумків виконання 

умов колективних договорів у І кварталі 2022 року.

5. Апарату ОПХО:

5.1. Надавати підтримку первинним профспілковим організаціям у процесі переговорів; покращу-

вати поінформованість працівників щодо ведення колективно-договірного процесу; продовжувати 

проведення семінарів для навчання голів профкомів і профспілкового активу організацій, які готують-

ся до переговорів та укладенню колективних договорів.

5.2.Забезпечити спільно з членськими організаціями, Департаментом соціального захисту насе-

лення облдержадміністрації та обласними організаціями роботодавців організаційну роботу щодо 

проведення колдоговірної кампанії 2022 року. У лютому-березні 2022 року провести  Двомісячник  з 

укладання колективних договорів. 

5.3. Організувати і провести спільно із соціальними партнерами у лютому 

2022 року обласний семінар з питання: «Про підсумки колдоговірної кампанії 

2021 року та завдання на 2022 рік». 

5.4. Забезпечити розробку методичних рекомендацій щодо укладання колективних договорів у 

2022 році з урахуванням змін діючого законодавства України з цих питань.

6. Зняти з контролю Постанову Виконкому ОПХО від 08.12.2020 № В-10-1.
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шляхами, в тому числі прийняттям законодавчих актів, зменшити або взагалі скасувати участь проф

спілок у захисній функції спілчан Об’єднання профспілок Харківської області докладає зусилля щодо 

збереження системи колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин на територі-

альному та локальному рівнях.

Основними факторами, що стримують розвиток колективно-договірного регулювання є бажання 

влади різними шляхами, в тому числі прийняттям законодавчих актів, зменшити або взагалі скасувати 

участь профспілок у захисній функції спілчан, перехід від моделі колективно-договірного регулювання 

трудових відносин до індивідуальних трудових договорів.

Прийняття законодавчих актів, в супереч нормам Конвенцій МОП, ратифікованих Україною, № 2681 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професій-

них спілок)», № 5161 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання 

деяких нестандартних форм зайнятості», № 5266 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення захисту прав працівників», № 5388 «Про внесення змін до деяких законо-

давчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин» значно звузить трудові права профспілок, 

нівелює їх правозахисні функції та переваги колективно-договірного регулювання.  

Враховуючи вищевикладене, Виконком Об’єднання профспілок Харківської області 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію  Про підсумки колдоговірної кампанії у 2021 році та завдання на 2022 рік в умовах 

наступу на права профспілок прийняти до відома.

2. Профспілкам всіх рівнів:

2.1. Співпрацювати з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, роботодавцями від-

повідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні»; «Про колективні договори і угоди» щодо 

належного забезпечення захисту соціально-економічних прав і гарантій членів профспілок.

2.2. Докладати зусиль щодо підвищення ефективності та недопущення скорочення багаторівневої 

системи колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

2.3. Продовжити проведення аналізу нормативно-правових актів та законопроєктів щодо соціально-

економічних,трудових питань та діяльності профспілок, які підлягають прийняттю, направлення на 

адресу ФПУ пропозицій щодо їх доопрацювання в інтересах найманих працівників, до народних депу-

татів України від Харківщини з аргументацією їх  неприйняття. 

3. Членським організаціям:

3.1. Враховувати в роботі норми Територіальної угоди між Харківською обласною державною ад-

міністрацією, Харківською обласною радою, Спільними представницькими органами сторін робото-

давців та профспілок Харківської області на 2021 – 2023 роки, заходи ОПХО з виконання Стратегії 

діяльності ФПУ на 2021-2026 роки «Час дій та якісних змін». 

3.2. Приділяти особливу увагу збереженню та створенню профспілкових організацій на підприєм-

ствах, установах та організаціях при зміні форми власності та підпорядкування, вести активну роботу 

щодо створення первинних профспілкових організацій, у тому числі у сфері середнього та малого 

бізнесу;

3.2. Сприяти проведенню колективних переговорів на підприємствах, в організаціях, де створено 

первинні профспілкові організації, але не укладено колективні договори.

2022 році з урахуванням змін діючого законодавства України з цих питань.

6. Зняти з контролю Постанову Виконкому ОПХО від 08.12.2020 № В-10-1.

7. Контроль за виконанням Постанови покласти на заступника Голови Об’єднання профспілок Хар-

ківської області Волкова С.Г.

Голова Об’єднання профспілок Харківської області С.А. ТЕСЛЕНКО

ГРИЦЕНКО Н.О.

Надіслано: до протоколу, відділам ОПХО, членським організаціям 

Додаток 1 
до Постанови Виконкому ОПХО
від 14.12.2021   №____________

Звіт про укладання та виконання колективних договорів

Назва показників Код рядка Усього

А Б 1

Загальна кількість підприємств, установ у галузі при наявності даних 1

Кількість первинних організацій в галузі (одиниць) 2

Кількість працівників (чол.) 3

Кількість укладених колективних договорів, де діють профорганізації (одиниць) 4

Кількість працівників, охоплених колективними договорами(чол.) 5

Кількість первинних організацій профспілки, де колективним договором встановлено 
мінімальну місячну тарифну ставку (оклад) на рівні чи вище рівня, визначеного галузевою 
угодою (одиниць)

6

Бюджетна сфера, у т.ч. державні службовці (одиниць) 6.1

Госпрозрахункові підприємства, організації (одиниць) 6.2

Витрати, спрямовані на соціальний розвиток з розрахунку на одного працюючого (грн.) 7

Витрати, спрямовані на охорону праці у % до фонду оплати праці 8

Кількість первинних організацій профспілки, що отримують кошти на культурно-масову, 
фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором, угодою 
не менше ніж 0,3% фонду оплати праці (одиниць)

9

Бюджетна сфера, у т.ч. державні службовці (одиниць) 9.1

Госпрозрахункові підприємства, організації (одиниць) 9.2

Причини неукладання колективних договорів на підприємстві 10

Голова обласної профспілкової організації

У другій рік значних обмежень, викликаних пандемією 

COVID -19,  Об’єднання профспілок Харківські області, член-

ські та первинні профспілкові організації, на виконання по-

станови Виконкому ОПХО від 08.12.2020 № В-10-1 спрямо-

вували свою діяльність на недопущення згортання системи 

колективно-договірного регулювання соціально-трудових 

відносин на державному, територіальному та локальному 

рівнях.

 Особлива увага приділялась  консультативній, 

роз’яснювальній роботі та проведенню навчання профспілко-

вого активу стосовно укладання і виконання умов колективних 

договорів.

Напередодні Дня соціальної справедливості, в режимі on lіne 18 

лютого 2021 року, в рамках двомісячника з укладання колективних 

договорів підприємствами, установами, організаціями Харківської 

області, в Об’єднанні профспілок Харківської області спільно з 

органами влади та роботодавцями проведено традиційний об-

ласний семінар з регулювання соціально-трудових відносин через 

укладання та виконання норм і зобов’язань колективних договорів 

з основними тезами - забезпечити дотримання необхідних сані-

тарних норм щодо працівників, не допустити масових звільнень, 

скорочення робочих місць та належних виплат.

Відповідні семінари з акцентом на специфіку галузі  проведені у 

більшості членських організаціях.

Так, обласною організацією профспілки працівників культури 

проведені обласні семінари на тему:«Про особливості колдоговір-

ної компанії 2021р.»,  «Про посилення ролі  первинних профспіл-

кових організацій в здійсненні контролю за виконання умов колек-

тивних договорів».

(Продовження на 2-й стор.)

Додаток 1 до постанови Виконкому ОПХО  від 14.12.2021 № ІНФОРМАЦІЙНА ЗАПИСКА

Про підсумки колдоговірної кампанії 2021 році та завдання на 2022 рік в умовах наступу на права профспілок
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Обласний комітет профспілки працівників охорони здоров’я 

постійно працює над удосконаленням форм і методів колектив-

но-договірної роботи, особливо в період реформування галузі. 

Позитивною практикою в цій роботі є здійснення систематичного 

аналізу стану виконання колдоговорів, приведення їх норм до ви-

мог законодавства через зміни в частині оплати праці з наступним 

його обговоренням на Президіях обласного комітету профспілки, 

засіданнях профспілкових комітетів та семінарах з профспілковим 

активом, а також проведення обласного галузевого конкурсу на 

кращий колективний договір. 

Обласною організацією профспілки працівників житлово-ко-

мунального господарства, місцевої промисловості, побутового 

обслуговування населення  проведено два семінари щодо засто-

сування норм Галузевої угоди  для більш ніж 70 фахівців, членів 

профспілки підприємств галузі, які дозволять правомірно наполя-

гати на застосуванні норм Галузевої угоди у штатному розкладі за її 

погодженням з органами Територіальної громади.  Також фахівця-

ми Харківської обласної організації проведено зустрічі з представ-

никами тих Територіальних громад, на яких питання застосування 

норм галузевої угоди ставилося під сумнів, а також переведення 

підприємств на мінімальні гарантії, цє: КП «Богодухіввода», КП « 

Теплові мережі» Роганської міської ради та КП «Салтів водоканал». 

У якості превентивної дії, обласна організація профспілки розро-

била інформаційний лист до територіальних громад  та мерів міст, 

в якому наводить законодавчі переваги застосування норм Галузе-

вої угоди та роз’яснює, які підприємства мають право на дію Угоди.

З метою ведення соціального діалогу на рівні галузі регіону, 

укладені Угоди соціально-економічного та правового захисту пра-

цівників та для удосконалення колективно-договірного регулю-

вання соціально-трудових відносин працівників охорони здоров’я, 

культури та освіти. Двічі на рік на спільних з профільними департа-

ментами облдержадміністрації засіданнях комісій по контролю за 

виконанням положень Угоди підбиваються підсумки їх виконання. 

Також питання виконання умов колективних договорів розгляну-

ті на президіях переважної більшості обласних членських органі-

зацій. 

В повному обсязі виконаний затверджений план проведення 

двомісячника з укладання колективних договорів. 

Розроблені та надруковані у спеціальному випуску газети «Со-

лідарність» рекомендації первинним профспілковим організаціям 

для врахування при проведенні колективних переговорів із робо-

тодавцями під час укладання колективних договорів на новий тер-

мін або перегляду діючих у 2021 році.

Враховуючи специфіку галузі, обласною організацією проф-

спілки працівників енергетики та електротехнічної промисловос-

ті України, соціальної сфери, також розроблені і доведені до всіх 

первинних організацій методичні рекомендації про підготовку ко-

лективно-договірної кампанії 2021 року. 

Звіти про укладання та виконання колективних договорів надали 

усі членські організації. За даними членських організацій в умовах 

колективно-договірного регулювання трудових відносин працю-

ють 95,9 % членів профспілок. При значному зменшенні кількості 

колективних договорів (на 7,5 %)кількість охоплених колдоговора-

ми працівників практично не змінилась. 

За статистичними даними в цілому в області укладено 3980 ко-

лективних договорів. Складним залишається завдання колдого-

ворного регулювання на підприємствах малого та середнього біз-

несу. Працівники організацій та підприємств приватної, змішаної 

форм власності через страх втратити роботу не хочуть організову-

вати профспілкові організації, ініціювати укладання колективного 

договору. У таких організаціях колективні договори укладаються з 

іншими представниками працівників. 

Аналіз виконання умов колективних договорів свідчить, що у 

2021 році ще складніше стало забезпечити виконання їх переваж-

ної більшості. 

Незважаючи на позитивні зрушення щодо включення до колек-

тивних договорів важливих для працівників зобов’язань, проблема 

якості колективних договорів залишається. Часто  норми колек-

тивних договорів перевантажуються нормами КЗоТу або іншими 

законодавчими актами. При цьому, скорочується кількість підпри-

ємств та організацій, де колективним договором встановлено мі-

німальну місячну тарифну ставку (оклад) на рівні або вищому, ніж 

визначено галузевою угодою. 

Широко застосовується переведення працівників на умови не-

повного робочого дня (тижня), надання відпусток без збереження 

заробітної плати (на період припинення виконання робіт). 

Найбільш поширеним порушенням колективних договорів є  не-

своєчасна виплата заробітної плати. Станом на 01.11.21 борги  

склали 530,2 млн.грн. та зросли до початку року на 30,2 % або 123 

млн.грн. Особливо гострою залишається ситуація на державних 

промислових підприємствах, які балансують на межі банкрутства.

Також найпоширенішими порушеннями умов колективних до-

говорів залишаються невиплата індексації у зв’язку з ростом цін, 

компенсації за затримку виплати заробітної плати, виплати заро-

бітної плати двічі на місяць, фінансування витрат на охорону праці 

та ін.

Через брак обігових коштів та значну вартість енергоносіїв у ви-

робничих цехах не дотримується температурний режим, здійсню-

ється несвоєчасна видача спецодягу й миючих засобів та ін.

Майже 27 відсотків працівників зайняті у шкідливих для здоров’я 

умовах праці.  

Через погіршення фінансового стану більшості підприємств, 

установ та організацій, спрямування значних коштів на проти епі-

деміологічні заходи, скорочується кількість профспілкових органі-

зацій, які отримують від роботодавця кошти на культурно-масову 

та оздоровчу роботу. Особливо неприйнятна ситуація у бюджетних 

організаціях, де тільки 3 організації отримали кошти в розмірі не 

менше ніж 0,3% від фонду оплати праці. Навіть у складних умовах 

сьогодення, через погіршення економічних показників, впрова-

дження гарантійних заходів, значне недофінансування галузей, 

профспілкові комітети області намагаються забезпечити соціаль-

ний захист працівників, спрямувавши кошти на оздоровлення пра-

цівників, їх сімей та дитяче оздоровлення. 

Порушення трудового законодавства, особливо в частині сво-

єчасного отримання коштів за відпрацьовану роботу, стає причи-

ною виникнення трудових спорів (конфліктів) між трудовими ко-

лективами та адміністрацією підприємств, установ та організацій.

ОПХО, з метою забезпечення додержання норм Закону України 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік-

тів)», відстежує ситуацію на підприємствах, де зареєстровані ко-

лективні трудові спори, бере участь у засіданнях примирних комі-

сій та узгоджувальних зустрічах із сторонами спорів, надає необ-

хідні роз’яснення та консультації, що дозволяє ввести дії працівни-

ків в правове русло, уникнути суттєвих загострень у відносинах між 

трудовими колективами та керівництвом. 

На початок 2021 року на контролі відділення НСПП перебувало 

15 колективних трудових спорів (конфліктів). Упродовж січня-лис-

топада 2021 року зареєстровано 7 колективних трудових спорів; 

10 з яких  врегульовані. Станом на 01.12.2021 року невирішеними 

залишаються 12 колективних трудових спорів (конфліктів). У всіх 

спорах наймані працівники висунули  вимоги до адміністрації сто-

совно погашення боргу із виплати заробітної плати та дотриман-

ня термінів виплати заробітної плати, що визначені колективним 

договором: ПАТ “Харківський підшипниковий завод”, ДП «Харків-

ський завод транспортного устаткування» ,Обласний комунальний 

заклад «Харківський театр для дітей та юнацтва», Харківське учбо-

во-виробниче підприємство №2 Українського товариства глухих, 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучає-

ва.

ДП «ХМЗ «ФЕД», ДП «Електроважмаш» та ін. продовжують утри-

мувати заводські медсанчасті, оздоровчі центрі, спрямувати ко-

шти на здешевлення вартості харчування.

Через систему колективно-договірного регулювання надаються 

соціальні відпустки батькам, діти яких йдуть до першого класу або 

в начальну школу; проводиться спортивно-масова робота; орга-

нізуються безліч конкурсів, екскурсій, поїздок та інших культурно-

масових заходів. 

Газета «Солідарність» та заводські багатотиражки регулярно 

інформували про перебіг колективно-договірної кампанії та ре-

зультати виконання колективних договорів та угод. На сайті ФОП 

розміщувалися матеріали з питань колективно-договірного регу-

лювання соціально-трудових відносин.

Необхідно не допустити руйнації колективно-договірного ре-

гулювання трудових відносин, визнавати колективний договір як 

«малу конституцію» підприємства, установи організації, необхід-

ність укладення якого не викликає сумніву.

Н. ГРИЦЕНКО,

завідувач відділу соціально-економічних, правових питань 

та охорони праці  ОПХО 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
первинним профспілковим організаціям (представникам трудових колективів) 
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Підстави для укладання колективних договорів 

Колективний договір – основний документ, що регулює трудові відносини та соціально-економіч-

ні інтереси роботодавця і найманих працівників. Укладення колективного договору передбачено ст. 

2 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст. 65 Господарського кодексу України, ст.ст. 

11,12,13 Кодексу законів про працю, ст. 4,6,8 Закону України «Про соціальний діалог», ст.ст.10,19,20 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 19 Закону України «Про 

організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», Конвенції МОП № 98 «Щодо за-

стосування принципів права на організацію і укладання колективних договорів».

В Рекомендаціях враховані норми Закону України «Про колективні договори і угоди», діючої Гене-

ральної угоди на 2019-2021 роки (дія продовжена на 2022 рік), положень окремих нових законодавчих 

та нормативних актів, Постанови Президії ФПУ від 16.11.2021 р. № П- 4-6 «Про підсумки Всеукраїн-

ського конкурсу  на кращий колективний договір за 2019-2020 роки та завдання колдоговірної роботи 

на 2022» та постанови Виконкому ОПХО  від 14.12.2021 № В-17-1 «Про підсумки колдоговірної кампа-

нії 2021 року та завдання на 2022 рік в умовах наступу на права профспілок»

Вже понад два роки серйозним викликом для всього світу є питання поширення гострої респіра-

торної хвороби COVID-19 та її нових штамів, запровадження протиепідемічних заходів з метою запо-

бігання її поширенню та спроможності держав їй протистояти. 

Пам’ятаймо: Колективний договір  є найважливішим інструментом захисту трудових прав та га-

рантій працівників, розв’язання соціально-економічних проблем і регулювання трудових відносин між 

найманими працівниками та роботодавцями, забезпечення співпраці і узгодження взаємних інтересів 

способом переговорів, взаємних поступок і компромісів.

Об’єднання профспілок Харківської області та Департамент соціального захисту населення об-

лдержадміністрації це раз акцентують увагу - колективний договір  найважливіший інструмент захисту 

трудових прав і гарантій працівників, тому рекомендують вибирати найоптимальніший варіант - укла-

дати нові колективні договори,  пролонгувати їх дію  або вносити зміни і доповнення в діючі.

Загальні вимоги, які необхідно вирішити шляхом переговорів з укладання колективних договорів у 

2022 році.

У сфері виробничих відносин :

- інформування представників профспілкової сторони:

• про заходи з фінансового оздоровлення підприємств, спрямовані на відновлення їх платоспро-

можності, реалізації планів санації;

• щодо банкрутства підприємств, з метою своєчасного захисту інтересів працівників;

- подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підви-

щення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць;

- включення представників профспілок до складу комісій з питань: приватизації, передачі у конце-

сію, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, передачі об’єктів соціаль-

но-культурного призначення з державної власності у комунальну;

- перевірку виконання умов договорів купівлі-продажу майна державних підприємств, пакетів акцій, 

часток за період процесів приватизації;

- реалізація заходів щодо підвищення престижності праці;

- стимулювання працівників, які активно беруть участь у підвищенні ефективності виробництва, від-

новленні на підприємствах інноваційного і ресурсозбереженого руху;

- виконання власними силами обсягу робіт, які передані сторонніми організаціями, за умов еконо-

мічної доцільності;

- прозорості під час розкриття інформації про власників суб’єктів господарювання та відповідно до 

законодавства. 

У сфері трудових відносин та продуктивної зайнятості.

2021 рік привніс певні зміни в регулювання трудових відносин в Україні. Це знайшло своє відобра-

ження як в законах так і підзаконних нормативно-правових актах.

2021 - рік діджиталізації

На хвилі загальної тенденції щодо діджиталізації різних сфер прийнято Закон щодо обліку трудової 

діяльності працівника в електронній формі та наказ МОЗ від 01.06.2021 р. № 1066 «Деякі питання 

формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки».

 Вказаним законом запроваджено перехід до електронних трудових книжок або іншими словами 

- до нового порядку фіксації відомостей про трудову діяльність працівника за допомогою реєстру 

загальнообов’язкового соціального страхування.

Передбачається, що перехід від паперової до електронної форми буде відбуватись протягом на-

ступних п’яти років. В цей час можливе використання як паперових примірників трудових книжок, так 

і відомостей про трудову діяльність в електронній формі, внесених до реєстру. Очікується, що за вка-

заний проміжок часу необхідна інформація з паперових носіїв буде переведена у цифровий формат 

за допомогою працедавців та працівників.

Основною метою закону є спрощення процедури обліку трудової діяльності, автоматичне призна-

чення пенсій та вирішення проблем, пов’язаних з втратою паперового підтвердження стажу роботи.

Починаючи з 10 червня 2021 року нові працівники можуть не надавати трудову книжку роботодавцю 

при прийнятті на роботу. Водночас останні будуть зобов’язані видати паперовий варіант першої тру-

дової книжки працівнику за його вимогою. Однак обов’язку зберігання трудових книжок нових праців-

ників роботодавця не виникає.

Законом також передбачається можливість подання відповідних даних фізичними особами само-

стійно через портал Пенсійного фонду України (доступ до якого отримується за допомогою електро-

нного підпису або за письмовою заявою до фонду).

Після завершення п’ятирічного перехідного періоду та переведення записів у електронний вигляд, 

паперові книжки будуть повернені працівникам. Наразі відсутні правові акти чи роз’яснення, які б по-

яснювали порядок реалізації такої процедури. Наряду з цим, не всі процедурні питання чітко вирішен-

ні в наявних актах, наприклад щодо внесення виправлень до записів в реєстрі про трудову діяльність 

та підтвердження трудового стажу до 2004 року.

Очікуємо, що з часом уповноваженими органами будуть надані відповідні роз’яснення та внесені 

зміни до відповідних правових актів.

На початку жовтня 2021 року також закінчився перехідний період з використання паперових медич-

них висновків та лікарняних листків до формування таких документів у спеціальному реєстрі в елек-

тронній системі охорони здоров’я. Вказані зміни відбулись на підставі наказу МОЗ України №1066 від 

01.06.2021.

Завдяки спрощенню процедури отримання працедавцем даних про листки непрацездатності, 

Е-лікарняний став доступним у кабінеті страхувальника на веб-порталі Пенсійного фонду України. 

Відповідно, правильність роботи цього інструменту пов’язана з наявністю коректної інформації про 

застраховану особу в Пенсійному фонді України.

Робота поза межами офісу як інструмент безпеки праці

Ще однією значною новелою 2021 року стало врегулювання у трудовому законодавстві віддаленої 

роботи.

Так, Кодекс законів про працю України було доповнено статтями 60-1 та 60-2, які встановили такі 

форми організації праці, як надомну та дистанційну. Дані статті передбачають виконання працівником 

своїх посадових обов’язків поза робочим місцем, різні умови поширення на працівника правил вну-

трішнього трудового розпорядку, тривалості робочого часу тощо.

Актуальною стала можливість переведення працівників на дистанційну або надомну роботу без 

обов’язкового укладення з ними договору про таку форму роботи на час загрози поширення епіде-

первинним профспілковим організаціям (представникам трудових колективів) 
для врахування при проведенні колективних переговорів із роботодавцями під 
час укладання нових або перегляду діючих колективних договорів у 2022 році
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мії, пандемії чи необхідності самоізоляції. У такому разі переведення відбувається на підставі наказу 

роботодавця та за умови, що працівника буде ознайомлено з ним протягом двох днів з дня його при-

йняття, але до запровадження спеціального режиму роботи.

У другій половині 2021 року влада почала запроваджувати обмеження для певних категорій пра-

цівників державного сектору, які не мають обов’язкових щеплень від COVID-19. Водночас приватний 

бізнес досі залишається без адекватного та юридично правильного способу захисту від осіб, які став-

лять під ризик роботу всього колективу.

У такому випадку можливість запровадження спеціального режиму роботи може виступати дієвим 

обмежувальним інструментом відносно працівників, які відмовляються від вакцинації або надання 

ПЛР-тесту.

Фактично зміна режиму роботи буде альтернативним методом забезпечення працедавцем безпеч-

них умов праці. В будь-якому разі, перехід на спеціальний режим роботи вимагає належного локаль-

ного регулювання, дотримання антидискримінаційних норм разом з положеннями законодавства про 

персональні дані, а не обмежується виключно підготовкою наказу про зміну режиму роботи.

- запровадження превентивних заходів щодо запобігання на підприємствах незалежно від форм 

власності та господарювання масових звільнень працюючих з ініціативи роботодавця (з урахуван-

ням, у тому числі, Угоди про співробітництво між Спільним представницьким органом роботодавців 

Харківської області та Об’єднанням профспілок Харківської області щодо збереження та розвитку 

трудового потенціалу і забезпечення стабільної роботи підприємств. У разі виникнення об’єктивних 

причин, через які неминучі звільнення працівників за ініціативою роботодавця, передбачати попере-

дні консультації з виборними профспілковими органами, письмово попереджувати їх не пізніше, ніж 

за три місяці до зазначених дій, з економічним обґрунтуванням та з переліком розроблених заходів 

щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню, або проведення професійної 

перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників у період їх неповної зайнятості та працівників, які 

перебувають під загрозою вивільнення.

- не допущення необґрунтованого встановлення неповного робочого дня (тижня). У випадках тим-

часових фінансово-економічних труднощів зменшувати тривалість робочого часу на період не більше 

трьох місяців, з оплатою відпрацьованого часу відповідно до вимог чинного законодавства України, 

але не менше законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати (п.2.1.7 ТУ);

- підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років, а також проведення профе-

сійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у періоди їх неповної зайнятості та для 

працівників, які перебувають під загрозою вивільнення 

(п. 1.32 ГУ); 

- передбачення умов та механізму захисту прав своїх працівників у разі передачі частини робіт сто-

роннім організаціям;

- відмови від укладення строкових договорів, сумісництва, прийому працівників на тимчасову робо-

ту, безпідставного переведення із безстрокових трудових договорів на контракт тощо.

- запровадження стимулів  для працевлаштування та стажування молоді;

- встановлення квоти для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії відповідно до 

ст.14 Закону України «Про зайнятість».

У сфері оплати праці :

Відповідно ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2022 рік» мінімальна заробітна плата на 2022 рік встановлена в розмірі

Період Розмір У погодинному розмірі

з 1 січня 6500 грн. 39,26 грн.

з 1 жовтня 6700 грн. 40,46 грн.

Розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути ниж-

чим від розміру мінімальної зарплати, тобто не менше ніж 6500 грн. або 39,26 грн. (січень-листопад) 

та 6700 грн. або 40,46 грн (грудень), відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 

24.03.1995 р № 108/95-ВР. У разі, коли працівникові, який виконав місячну (годинну) норму працi, на-

рахована заробітна плата менш за законодавчо встановлених розмірів мінімальної заробітної плати, 

необхідно провадити доплату до рівня. 

Відповідно до ст 96 КЗпП мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмі

обліковий період (місяць, квартал півріччя, рік) (ст. 61 КЗпП, наказ Міністерства праці та соціальної по-

літики України № 138 від 19.04.2006); розробити Положення про застосування підсумованого обліку 

робочого часу, яке зробити додатком до колективного договору.

- запиту профспілковою організації в банківських установах інформації про наявність коштів на ра-

хунках у разі затримки виплати заробітної плати.

У сфері охорони праці та здоров’я  слід приділити увагу питанням: 

- виділення коштів відповідно до вимог чинного законодавства України, угод усіх рівнів, але не мен-

ше ніж 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік для підприємств небюджетної сфери. На під-

приємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється у 

колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації 

(ст. 19 ЗУ «Про охорону праці»); 

- розробки, погодження з виборними органами профспілок та забезпечення виконання Комплек-

сних заходів для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого серед-

овища, підвищення існуючого рівня охорони праці, в т.ч. на запровадження протиепідемічних заходів 

щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2.

- проведення атестації робочих місць за умовами праці (не рідше 1 разу на 5 років), узгодження 

профкомом графіків її проведення та результатів атестації, контроль за наданням працівникам пільг і 

компенсацій за шкідливі (особливо шкідливі) та важкі умови праці за результатами атестації робочих 

місць, ознайомлення працівників з результатами атестації робочих місць та    наказів про результати 

атестації;

- створення належних умов праці, у тому числі необхідного сезонного теплового режиму у виробни-

чих, службових та побутових приміщеннях;

- забезпечення необхідних умов праці для жінок, неповнолітніх, а також інших працівників відповід-

но до медичного висновку про стан їхнього здоров’я та необхідності переведення на легшу роботу;

- забезпечення працівників сертифікованим спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами інди-

відуального і колективного захисту. При необхідності передбачати в колективних договорах видачу 

засобів індивідуального захисту додатково понад встановлені норми;

- проведення щорічних профілактичних оглядів працівників з метою раннього виявлення та надання 

працівникам допомоги в разі необхідності лікування онкологічних та інших захворювань; 

- забезпечення  працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, без-

оплатним лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продукта-

ми, газованою солоною водою, оплачуваними перервами санітарно-оздоровчого призначення, до-

датковими оплачуваними відпустками, забезпечення оплати праці у підвищеному розмірі та іншими 

пільгами і компенсаціями, в обсягах не менш ніж передбачено чинним законодавством та встанов-

лення (по можливості) додаткових умов і виплат за рахунок роботодавця; 

- навчання технічних інспекторів праці, громадських інспекторів з охорони праці, встановлення гро-

мадського контролю за гігієною праці;

- заохочення структурних підрозділів, окремих працівників (у тому числі і профспілкових представ-

ників) за активну участь та проявлену ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки 

та поліпшення умов праці;

- притягнення до відповідальності (дисциплінарної, матеріальної) осіб, винних у порушенні законо-

давства про охорону праці та навколишнього природного середовища.

У сфері соціального захисту, соціальних прав і гарантій працівників.

В умовах проведення адміністративних реформ, запровадження протиепідемічних заходів, які 

значної мірою негативно відображаються на життєвому рівні працівників рекомендуємо задіяти усі 

важелі щодо недопущення згортання раніше встановлених норм і зобов’язань в частині соціальних 

гарантій працівників.

Включати у колективні договори положення щодо:

-  відрахування коштів на рахунки виборних органів первинних профспілкових організацій на куль-

турно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу (не менше ніж 0,3% від фонду оплати праці);

- запровадження системи медичного страхування працівників;

- відпрацювання з адміністрацією підвищення норм соціального захисту для членів профспілок з 

використанням коштів профспілкової організації;

- надання додаткових, порівняно із законодавством, трудових і соціально-побутових пільг для пра-
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необхідно провадити доплату до рівня. 

Відповідно до ст. 96 КЗпП мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмі-

рі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного 

року.

Отже, у 2022 році посадовий оклад (тарифна ставка) не може бути нижче за 2 481 грн.,мінімальна 

часова ставка – 14,98 грн. Якщо штатний розпис роботодавця містить менші показники, потрібно 

привести його у відповідність до чинних стандартів. Нагадаємо, що йдеться про мінімальний розмір 

посадового окладу  (тарифної ставки). Складаючи тарифну сітку, слід урахувати міжпосадові (між-

кваліфікаційні)  співвідношення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів 

відповідно до кваліфікаційних характеристик професій (посад).

ВАЖЛИВО: 

Щороку 1-й тарифний розряд бюджетників встановлюється шляхом внесення змін до Додатка 1 

постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 

сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галу-

зей бюджетної сфери” (далі – Постанова № 1298). У січні 2022 року змін до Постанови № 1298 не було, 

отже розмір  посадового окладу 1-го тарифного розряду не змінюється й залишається на грудневому 

рівні:: із 1 січня 2022 року – 2893 грн.

З1 жовтня 2022 року очікується на рівні2982 грн.

Також, відповідно до п.2 ПКМУ № 29 керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери необхідно забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують 

заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, над-

бавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації 

працівника, результатів його роботи.

Рекомендуємо для підприємств, установ, організацій шляхом домовленостей передбачати норми 

щодо:

- порядку та умов формування фондів оплати праці;

- проведення обов’язкового погодження з профспілкою в разі намірів роботодавця змінити існуючу 

на підприємстві систему оплати праці. У разі застосування на підприємствах, організаціях небюджет-

ної сфери альтернативних систем оплати праці (безтарифної, грейдової та ін.) встановлення нижньої 

межі оплати за кваліфіковану працю не нижче розміру тарифної ставки робітника І розряду, визначе-

ної генеральною та галузевою (міжгалузевою) угодами. До розробки та впровадження систем оплати 

праці на підприємствах в обов’язковому порядку залучення представників профспілок. Конкретних 

строків і умов підвищення оплати праці відповідно до вимог галузевої угоди при збільшенні прожит-

кового мінімуму.

- встановлення співвідношень в оплаті праці працівників різних категорій, особливо керівників і пра-

цівників;

- визначення розміру тарифної ставки робітника І розряду відповідно до галузевої (міжгалузевої), 

територіальної угод;

- положень щодо системи стимулювання праці, гарантійних та компенсаційних виплат;

- затвердження переліку і розмірів доплат, надбавок, інших виплат (не нижче ніж визначені у Гене-

ральній (додаток 3), галузевих (міжгалузевих) та територіальних угодах);

-  збереження умов та розмірів оплати праці у разі переведення працівників на дистанційну (на-

домну) роботу.

- умов оплати часу простою, зокрема в умовах запровадження карантинних заходів;

- збереження умов та розмірів оплати праці у разі переведення працівників на дистанційну (надом-

ну) роботу.

-  здійснення громадського контролю за додержанням на підприємствах, в установах та організаці-

ях вимог законодавства про працю, в тому числі за виконанням договірних гарантій з оплати праці та 

своєчасністю виплати заробітної плати;

- зобов’язання роботодавця щодо надання працівникам щомісячного підтвердження про нарахо-

вану заробітну плату, розміри і підстави відрахувань із заробітної плати, суму заробітної плати, що 

належить до виплати, суму сплаченого єдиного соціального внеску;

- умов надання та тривалості додаткових відпусток;

- визначення категорії працівників для яких встановити підсумований облік робочого часу, а також 

використанням коштів профспілкової організації;

- надання додаткових, порівняно із законодавством, трудових і соціально-побутових пільг для пра-

цівників (додаткові оплачувані відпустки, пільги за вислугу років, вихідна допомога, виплати у зв’язку 

з виходом на пенсію, компенсації (на придбання ліків, твердого палива, оплату комунальних плате-

жів);

- розроблення та затвердження додатком до колдоговору Положення щодо оздоровлення і від-

починку працівників, членів їх родин, в тому числі дітей,  із залученням усіх можливих джерел фі-

нансування, зокрема: фінансування видатків на забезпечення роботи оздоровчих закладів, які є на 

балансі підприємства, створення умов для безпечного перебування у оздоровчих закладах, нероз-

повсюдження у них коронавірусної інфекції, підвищення у них  якості оздоровчих та відпочинкових 

послуг; недопущення погіршення якості оздоровлення дітей через скорочення тривалості змін у ди-

тячих оздоровчих закладах;

- проведення заходів щодо створення умов для здорового способу життя працівників підприєм-

ства, залучення їх до рухової активності: сприяння облаштуванню місць для занять руховою актив-

ністю на підприємствах, в установах, організаціях та проведення відповідних занять під час робо-

чого дня та можливості заняття спортом й фізичними вправами у вільний від роботи час; створення 

на підприємствах умов для розвитку фізичної культури і спорту, у т.ч. сприяння функціонуванню 

спортивних команд, проведення в трудових колективах змагань з окремих видів масового спорту, а 

також участі команд підприємства у міських, регіональних, галузевих та інших змаганнях.

- надання додаткових пільг та компенсацій працівникам, які приймають або приймали участь в 

АТО (ООС) та членам їх родин; 

- забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України від 08.09.2005 № 

2866-ІV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

- надання в межах фінансової можливості жінкам, які мають дітей   до 14 років, дітей-інвалідів 

відповідні пільги щодо режиму й оплати праці (скорочена тривалість робочого часу з одночасним 

збереженням оплати праці, надання додаткового оплачуваного (зі збереженням середнього заро-

бітку) дня відпочинку тощо), а також сприяти професійній підготовці, підвищенню кваліфікації та ін.

- соціального захисту донорів, ветеранів праці та війни, учасників бойових дій та війни, які працю-

ють або працювали на підприємствах, а також зобов’язання з надання відповідної допомоги та фі-

нансової підтримки ветеранським організаціям підприємств, установ та організацій при наявності 

фінансових можливостей.   

Гарантії діяльності профспілкової організації щодо:

- утримання (щомісячного безоплатного) із заробітної плати і в повному обсязі перераховування 

членських профспілкових внесків на рахунок профспілки, визначення строків перерахування(ст. 42 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

- порядку надання виборному органу первинної профспілкової організації приміщення (примі-

щень) для роботи і проведення зборів працівників з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опа-

ленням, освітленням, прибиранням, транспортом(ст. 42, Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності»;

- надання членам виборних профспілкових органів, а також особам, що здійснюють громадський 

контроль за дотриманням законодавства про працю, за їх запитом, необхідної інформації, а також 

можливості вільного доступу до робочих місць членів профспілки(ст. 21,28 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

- збереження середньої заробітної плати за учасниками культурно-масових та спортивних зма-

гань під час їх проведення;

- забезпечення здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, 

про охорону праці на підприємствах усіх форм власності членами виборних профспілкових органів (у 

тому числі правовими та технічними інспекторами вищих профспілкових організацій, до складу яких 

входить первинна організація підприємства) (ст. 40,45, Закону України «Про професійні спілки, їх пра-

ва та гарантії діяльності»).

- надання щорічної додаткової оплачуваної відпустки (не менше шести календарних днів за рахунок 

роботодавця) представникам профспілок для профспілкового навчання з контролю за дотриманням 

чинного трудового законодавства, у тому числі з питань охорони праці;

Обов’язково слід передбачити порядок контролю за виконанням умов колективного договору. В 

разі невиконання умов колективних договорів ініціювати колективні трудові спори. 
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Ст.7 Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік» встановлено розміри прожитко-

вого мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у 2022 році:

 

Прожитковий мінімум (грн.)

загальний 
показник 

для дітей 
у віці до 6 

років

для дітей у 
віці від 6 до 

18 років

для праце-
здатних осіб 

для осіб, які втратили 
працездатність

с  01 січня 2393 2100 2618 2481 1934

с  01 липня 2508 2201 2744 2600 2027

с 01 грудня 2589 2272 2833 2684 2093

ДОВІДКОВО: За даними Міністерства соціальної політики України фактичний розмір прожитково-
го мінімуму у цінах грудня 2021 року у розрахунку на місяць на одну особу становив: 

— у розрахунку на одну особу - 4478 грн,. з урахуванням обов’язкових платежів –5128грн.
— для дітей віком до 6 років – 4112 грн;
— для дітей віком від 6 до 18 років – 5105 грн;
— для працездатних осіб  - 4662 грн., з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чин-

ного законодавства – 5792 грн .
— для осіб, які втратили працездатність – 3786 гривень.
Таким чином, законодавчо встановлений на грудень 2021 року прожитковий мінімум для працез-

датних осіб (2481 грн) занижено порівняно з його фактичним розміром у 2,3 рази або на 3 311 гривень.
За розрахунками фахівців ОПХО фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах листопада 2021 

року у розрахунку на місяць на одну особу становив :
• для дітей віком до 6 років – 5195 грн., 
• для дітей віком від 6 до 18 років – 6222 грн., 
• для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів – 8392грн. (без урахування пла-

тежів – 5976грн.), 
• для осіб, які втратили працездатність – 5264 грн.
Середня заробітна плата в Україні у 2021 році склала14014 грн., відносно 2020 року зросла на 

120,9%, у грудні  2021 року -  17453 грн. і зросла до відповідного періоду 
2020 року на 122,2% . В перерахунку на євро заробітна плата у грудні зросла до 567 євро.
У Харківській області середня заробітна плата у 2021 році склала11371грн., відносно 2020 року 

зросла на 120,9%, у грудні  2021 року - 14843 грн. і зросла до відповідного періоду 2020 року на 
124,0%. В перерахунку на євро заробітна плата у грудні зросла до 482 євро.

Середній рівень оплати праці становив: в Польщі 1211 євро, Угорщині – 1160 євро., Чехії – 1569 
євро., Литві – 1566 євро (на  середину 2021 року).

НАГАДУЄМО:
Не враховують до заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру: доплати за роботу в 

несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я; в т.ч. доплата за використання де-
зинфікуючих засобів та прибирання туалетів; доплати за роботу в нічний та надурочний час; виплати 
за роз’їзний характер робіт; премії до святкових і ювілейних дат.

Мінімальні гарантії в оплаті праці внутрішніх сумісників забезпечують окремо за основним місцем 
роботи і за сумісництвом, оскільки це різні трудові договори, юридично між собою не пов’язані. 

ПАМ’ЯТАЄМО :
Індексація заробітної плати проводиться, якщо приріст індексу споживчих цін перевищує 103%
Індексується заробітна плата працівника в межах прожиткового мінімуму для  працездатних осіб
Базовий місяць – підвищення окладу (тарифної ставки) за посадою.

Норма тривалості робочого часу в Україні в 2022 році
Відповідно до ст.50 Кодексу законів про працю нормальна тривалість робочого часу не може пере-

вищувати 40 годин на тиждень. Тобто ця норма є максимальною і не може бути збільшена ні колектив-
ними, ні трудовими договорами.

При цьому, законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма 
може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлено на підприємстві (п’ятиденний 
чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлено вихідні дні, а тому на підпри-
ємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з 
дотриманням вимог статей 50 — 53, 67 і 73 КЗпП.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в своєму листі від 
12.08.2021  № 47-03/520 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2021 рік» визначило, що 
у 2020 році кількість робочих днів – 249, святкових – 11, робота в які не проводиться – 105 (всього 365) 
та навело приклад розрахунку щомісячної норми тривалості робочого часу залежно від тривалості 
робочого тижня. 

За рахунок власних коштів скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися для жінок

Мінімальний страховий внесок  -  з 1 січня    - 1430 грн.  (6500 грн. х 22%)
                                                                      з 1 грудня -1474 грн.  ( 6700 грн. х 22%). 
Оподаткування доходів фізичних осіб
Ставка податку на доходи фізичних осіб залишена на рівні  2018 року і становить 18%. Прогресивної 

шкали немає.
Залишається норма щодо утримання військового збору у розмірі 1,5% від нарахованої заробітної 

плати. 
Умови реєстрації колективного договору

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 768 внесено зміни до постанови 
Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих 
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів».

Змінами передбачено спрощення процедури повідомної реєстрації колдоговорів. 
1. На повідомну реєстрацію подається один примірник колективної угоди  (договору), змін та допо-

внень до них разом із додатками та супровідним листом. 
На вибір сторін угод, договорів (залежно від їхніх можливостей) пропонується  три варіанти подання 

документів реєструючому органу:
- оригінал паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;
- оригінал електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;
- електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія), засвідчена кваліфікованою елек-

тронною печаткою.
2. Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації колективної угоди, договору, 

змін і доповнень до них, повертати їх на доопрацювання, витребувати додаткові документи та вста-
новлювати додаткові вимоги до оформлення поданих на реєстрацію документів.

З метою посилення інформування заінтересованих суб’єктів реєструючий орган оприлюднює:          
реєстр колективних угод (договорів),  змін і доповнень до них;
текст колективних угод (договорів), змін і доповнень до них;
рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (разі їх 

у наявності);
 перелік підприємств, установ, організацій, для яких є обов’язковими  положення колектив-

ної угоди (у разі подання такого переліку сторонами угоди).
Важливо враховувати, що текст колективного договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється за 

винятком інформації, доступ до якої обмежено його сторонами відповідно до закону або за їхнім рішенням. 
3. Реєструючий орган письмово інформує реєстрацію угоди (договору), змін і доповнень до них 

суб’єкта,  який подав на реєстрацію цей  документ.
Звертаємо увагу,  що реєструючий орган не робить жодних написів на  примірнику угоди, договору, 

змін і доповнень до них, і не повертає його сторонам.
Повідомну реєстрацію мають провести за 14 робочих днів. 
Інформація про зареєстровані колективні договори, зміни і доповнення до них  по 
м. Харкову оприлюднюється на сайті Департаменту соціальної політики Харківської міської ради 

 (Головне меню Реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них).  
В Рекомендаціях враховані норми:
- Закону України « Про професійні спілки , їх права та гарантії діяльності»;
- Закону України «Про колективні договори і угоди»;
- Закону України «Про оплату праці»;
- Закону України «Про охорону праці»;
- Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
- Закону України  «Про зайнятість населення»;
- Закону України «Про господарські товариства»;
- КЗпП України;
- Господарського кодексу України;
- діючої Генеральної угоди на 2019-2021 роки;
- Територіальної Угоди на 2021-2023 роки;
- Постанови Виконкому Об’єднання профспілок Харківської області від 14.12.2021 року № В-17-1 

«Про проведення колдоговірної кампанії у 2021 році та завдання на  2022 рік».

РОБОЧИЙ ПЛАН
проведення у 2022 році двомісячника з укладання колективних договорів 

підприємствами, установами, організаціями Харківської області

№ 
п/п

Назва заходу Термін
виконання

Відповідальні

1. Підготувати методичні рекомендації 
«Колдоговірна кампанія - 2022».

січень-
лютий

Об’єднання профспілок Харківської області 
спільно з  Департаментом соціального 
захисту населення Харківської обласної 
державної адміністрації 
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робочого тижня. 
 За рахунок власних коштів скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися для жінок, 

які мають дітей до 14 років або дитину з інвалідністю.
Режим роботи узгоджують з виборним профспілковим органом підприємства, установи, організації 

з додержанням установленої тривалості робочого тижня (ст. 50 і 51 КЗпП України).
Щодо сплати єдиного внеску
Ставку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яку 

сплачує роботодавець залишено в розмірі 22 %. 
Як і в минулому році, у разі нарахування заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездат-

ності у розмірі меншому за мінімальну заробітну плату, нараховування єдиного соціального внеску 
проводиться із розрахунку мінімальної заробітної плати. Якщо такі доходи нараховані страхувальни-

ком, який не є основним роботодавцем, то єдиний внесок нараховують на фактичний розмір доходу 
незалежно від його розміру. 

 Максимальна і мінімальна база нарахування ЄСВ
З 01.01.2022 року максимальна величина бази нарахування ЄСВ складе 15 розмірів мінімальної 

зарплати (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закону № 2464).
Максимальна база нарахування ЄСВ – з 1 січня    - 97500 грн.(6500 грн. х 15)
         з 1 грудня - 100500  грн.(6700 грн. х15)

захисту населення Харківської обласної 
державної адміністрації 

2. Організувати та провести обласний семінар 
на тему: «Про підсумки колдоговірної кампанії 
2021 року та завдання на 2022 рік». 

17 лютого Департамент соціального захисту на-
селення Харківської обласної державної 
адміністрації, Об’єднання профспілок 
Харківської області, об’єднання  організацій 
роботодавців «Граніт» Федерації 
роботодавців України, Об’єднання 
організацій роботодавців Харківщини 

3. Забезпечити участь керівних працівників та 
відповідальних фахівців сторін соціального 
діалогу у проведенні зборів (конференцій) 
трудових колективів щодо підведення підсумків 
виконання умов колективних договорів у 2021 
році та укладання колективних договорів на 
2022 рік.

лютий - 
березень

Об’єднання профспілок та роботодавців 
області 

4. Рекомендувати райдержадміністраціям, орга-
нам  місцевого самоврядування проаналізувати 
разом із сторонами соціального діалогу стан 
укладання та виконання колективних договорів 
у 2021 році та визначити завдання на 2022 рік.

лютий - 
березень

Департамент соціального захисту населення 
Харківської обласної державної адміністрації 

5. Докладати зусиль щодо підвищення 
ефективності та недопущення скорочен-
ня багаторівневої системи колективно-
договірного регулювання соціально-трудових 
відносин, раніше встановлених соціальних 
гарантій, забезпечення відповідності положень 
колективних договорів нормам Генеральної, 
галузевих, територіальної угод.

постійно Райдержадміністрації, виконавчі органи   
місцевого самоврядування, об’єднання 
профспілок та роботодавців області

6. Забезпечити проведення повідомної реєстрації 
колективних договорів у встановлені терміни.

постійно Райдержадміністрації, органи  місцевого 
самоврядування

7. Підвести підсумки проведення двомісячника 
з укладання колективних договорів, 
проінформувати сторони соціального діалогу. 

квітень 
2022 року  

Департамент соціального захисту на-
селення Харківської обласної державної 
адміністрації, райдержадміністрації, органи  
місцевого самоврядування, об’єднання 
профспілок та роботодавців області

8. Забезпечити широке висвітлення заходів 
двомісячника в засобах масової інформації, 
розповсюдження позитивного досвіду 
підприємств щодо колективно-договірного 
регулювання трудових відносин.

постійно Департамент соціального захисту на-
селення Харківської обласної державної 
адміністрації, об’єднання профспілок та 
роботодавців області, райдержадміністрації, 
органи  місцевого самоврядування

Співголова територіальної 
тристоронньої соціально-
економічної ради, заступник 
голови Харківської обласної 
державної адміністрації 
М. ЧЕРНЯК

Співголова територіальної 
тристоронньої соціально-
економічної ради,  заступник 
голови Об’єднання профспілок 
Харківської області
С. ВОЛКОВ

Співголова територіальної тристоронньої 
соціально-економічної ради, перший 
заступник  голови Ради Об’єднання 
організацій роботодавців  Харківської 
області «Граніт»
О. КОЛЕСНІКОВ 
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