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17 березня набули чинності зміни до деяких 
законодавчих актів України, спрямовані на 
запобігання виникненню і поширенню ко-
ронавірусної хвороби (COVID-19), якими, зо-
крема, вносяться зміни до статті 26 Закону 
України «Про відпустки», де передбачається 
уточнення гарантування надання працівнику 
відпустки без збереження заробітної плати за 
згодою сторін (частина перша статті 26). Так, 
на законодавчому рівні закріплюється, що у 
разі встановлення Кабінетом Міністрів Укра-
їни карантину відповідно до Закону Украї-
ни «Про захист населення від інфекційних 
хвороб» термін перебування у відпустці без 
збереження заробітної плати на період ка-
рантину не включається у загальний термін, 
встановлений частиною першою цієї статті 
(надання працівнику за сімейними обставина-
ми та з інших причин відпустки без збережен-
ня заробітної плати на термін, обумовлений 
угодою між працівником та власником або 
уповноваженим ним органом, але не більше 15 
календарних днів на рік).

2 квітня набув чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів, 
спрямованих на забезпечення додаткових 
соціальних та економічних гарантій у зв›яз-
ку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-2019)». Законом, зокрема вносять-
ся зміни до Кодексу законів про працю 
України (далі – КЗпП) в частині унормування 
дистанційної (надомної) роботи.

Так, вводяться поняття (нова редакція статті 60):

 дистанційної (надомної) роботи – форма 
організації праці, коли робота виконується 
працівником за місцем його проживання чи в 
іншому місці за його вибором у тому числі за 
допомогою інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, але поза приміщенням роботодавця; 
При дистанційній (надомній) роботі працівни-
ки розподіляють робочий час на свій розсуд, 
на них не поширюються правила внутрішнього 
трудового розпорядку, якщо інше не перед-
бачено у трудовому договору; загальна три-
валість робочого часу не може перевищувати 
норм, передбачених статтями 50 і 51 КЗпП.

 гнучкого режиму робочого часу – форма 
організації праці, якою допускається вста-
новлення режиму роботи, що є відмінним від 
визначеного правилами внутрішнього трудо-
вого розпорядку, за умови дотримання вста-
новленої денної, тижневої чи на певний облі-
ковий період (два тижні, місяць тощо) норми 
тривалості робочого часу.

Також Законом передбачено, що при укладен-
ні трудового договору про дистанційну (надо-
мну) роботу обов›язковим є укладення трудо-
вого договору у письмовій формі (стаття 24). 
Час простою не з вини працівника, в тому числі 
на період оголошення карантину, встановле-
ного Кабінетом Міністрів України, оплачується 
з розрахунку не нижче від двох третин тариф-
ної ставки встановленого працівникові розря-
ду (окладу) (зміни до статті 113).

ПРО ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИНУ
ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
У ЗВ’ЯЗКУ З COVID-19 



ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

Чи можна запровадити дистанційний режим 
роботи до посадових осіб місцевого само-
врядування? Для яких категорій посад?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами, вне-
сеними згідно з постановами Кабінету Міні-
стрів від 16.03.2020 р. № 215, від 25.03.2020 р. 
№ 239, від 29.03.2020 р. № 241,  від 20.03.2020 р. 
№ 242, від 02.04.2020 № 255 та від 08.04.2020 р. 
№ 262)  у період з  12 березня по 24 квітня 
2020 р. по усій території України установле-
но карантин.

 Згідно з пунктом 6 зазначеної постанови реко-
мендовано центральним і місцевим органам 
виконавчої влади, іншим державним органам, 
органам місцевого самоврядування, підпри-
ємствам, установам, організаціям забезпечити 
організацію позмінної роботи працівників, а за 
технічної можливості — також роботи в режи-
мі реального часу через Інтернет.

Отже, аналізуючи існуючі положення законо-
давства, щодо посадових осіб місцевого само-
врядування на період встановлення карантину 
або обмежувальних заходів, пов’язаних із по-
ширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 
МОЖНА запровадити дистанційний (надо-
мний) режим роботи на певний визначений 
період, а також надавати працівнику, у тому 
числі посадовій особі місцевого самовряду-
ванню, службовцю, за його згодою відпустку. 
Проте відпустка без збереження заробітної 
плати є правом, а не обов’язком працівника, 
та надається за його бажанням.

Для забезпечення дистанційного (надомного) 
режиму роботи, а також убезпечення мож-
ливих негативних проявів (зокрема щодо за-
стосування положень КЗпП стосовно зміни іс-
тотних умов праці) посадовій особі місцевого 
самоврядування на ім’я відповідно сільського, 
селищного чи міського голови необхідно на-
писати заяву з проханням перевести його на 
надомну (дистанційну) роботу на період ого-
лошеного Урядом України карантину. Також 
бажано розробити і затвердити рішенням або 
місцевої ради, або її виконавчого комітету по-

ложення про дистанційний (надомний) режим 
роботи посадових осіб місцевого самовряду-
вання, працівників комунальних підприємств, 
установ та організацій.  

На основі отриманих від посадових осіб місце-
вого самоврядування заяв сільський, селищ-
ний чи міський голова видає відповідне роз-
порядження про запровадження дистанційної 
роботи та ознайомлює з ним працівників. При 
цьому необхідно забезпечити організацію 
умов праці, постановку відповідній посадовій 
особі завдань протягом робочого дня та/або 
робочого тижня і контроль за їх виконанням, 
облік робочого часу та інші організаційні пи-
тання діяльності. Зазначене повинні забезпе-
чити безпосередні керівники посадових осіб 
місцевого самоврядування, які 

Поряд з тим, варто мати на увазі, що вико-
нання не всіх завдань та видів робіт мож-
на забезпечити в режимі дистанційної (на-
домної) роботи. Так, наприклад, державний 
реєстратор чи інша посадова особа місцевого 
самоврядування, що виконує завдання, пов’я-
зані з доступом до певних баз даних, розміще-
них лише у визначених приміщеннях (місцева 
рада, ЦНАП тощо), або службовці чи працівни-
ки, що забезпечують безперебійну життєдіяль-
ність територіальної громади (дезінфекція, по-
водження з твердими побутовими відходами, 
транспортні послуги тощо) не можуть здійс-
нювати зазначену роботу у дистанційному (на-
домному) режимі. У такому випадку забезпечу-
ється позмінна (почергова) робота працівників 
з встановленням і дотриманням відповідного 
графіку, який також затверджується сільським, 
селищним чи міським головою, а також усіх, 
пов’язаних з їх безпекою, складових. 

За аналогію можна взяти Наказ НАДС від 
13.03.2020 р. № 39-20 «Про внесення змін до 
Типових правил внутрішнього службового 
розпорядку», яким передбачено можливості 
дистанційної роботи державним службовцем. 
Для дистанційної роботи необхідно: - ініціа-
тива державного службовця; - згода безпосе-
реднього керівника та керівника самостійного 
структурного підрозділу (за наявності); - пого-
дження у письмовій формі, зокрема засобами 
телекомунікаційного зв’язку переліку відпо-
відних завдань та строків їх виконання із керів-
никами. 

HRM digest №2(1)

2



Потрібно взяти до уваги, що існують обмежен-
ня для виконання дистанційної роботи. Якщо 
виконання завдань потребує наприклад, вико-
ристання інформації з обмеженим доступом;  
доступ до комп’ютерного, телекомунікацій-
ного та/або програмного забезпечення, яке 
функціонує лише в приміщенні державного 
органу, то виконання цих завдань можливе 
лише в приміщенні державного органу.

Чи може сезонний працівник взяти відпуст-
ку без збереження заробітної плати на 30 
днів в останній день строкового контракту?

Сезонними вважаються роботи, які через клі-
матичні та інші природні умови виконуються 
протягом визначеного періоду (сезону), що не 
перевищує шести місяців. Тривалість сезон-
них робіт затверджується наказом по підпри-
ємству, а кількість необхідного допоміжного 
персоналу (сезонних працівників) — штатним 
розписом. 

В статті 7 КЗпП зазначено, що особливості 
праці сезонних робітників установлюються 
законодавством України серед яких, зокре-
ма, і Указ Президії Верховної Ради СРСР від 
24.09.1974 р. «Про умови праці робітників і 
службовців, зайнятих на сезонних роботах» 
№310-IX (у частині, що не суперечить Кон-
ституції України та законодавству України). 
Перелік сезонних робіт і сезонних галузей 
затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.03.1997 р. № 278. 

Трудові договори з сезонними працівника-
ми є строковими трудовими договорами 
(можуть бути як усними, так і письмовими), 
оскільки укладаються на визначений термін, 
що встановлюється за згодою сторін (пункт 2 
частини першої стаття 23 КЗпП) та на період 
виконання певної роботи (пункт 3 части-
ни першої статті 23 КЗпП). Про це нагадує і 
Мінсоцполітики у листі від 03.02.2003 р. 
№ 06/2-4/13.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про 
відпустки» встановлено, що право на відпуст-
ки (будь-якого виду, в т. ч. і без збереження за-
робітної плати) мають громадяни України, 
які перебувають у трудових відносинах з під-
приємствами, установами, організаціями не-
залежно від форми власності, виду діяльності 
та галузевої належності. Таким чином, за за-

гальним правилом сезонні працівники ма-
ють право на відпустки без збереження за-
робітної плати.

При цьому, слід акцентувати увагу, що така від-
пустка надається за бажанням працівника 
та відповідно до його заяви.

Разом з цим, Законом України «Про відпустки» 
встановлено два види відпусток без збере-
ження заробітної плати: 

 – обов’язкові, що надаються за настання 
певних умов;

 – за угодою сторін.

Розглянемо обидва випадки.

І. Умови та тривалість надання відпустки без 
збереження заробітної плати, що надається 
працівникові в обов›язковому порядку, 
врегульовані статтею 25 Закону України «Про 
відпустки». Так, відпустка без збереження за-
робітної плати за бажанням працівника нада-
ється в обов›язковому порядку, зокрема,:

 –  1) матері або батьку, який виховує дітей без 
матері (в т. ч. й у разі тривалого перебування 
матері в лікувальному закладі), що має двох 
і більше дітей віком до 15 років або дитину 
з інвалідністю, – тривалістю до 14 календар-
них днів щорічно;

 –  2) чоловікові, дружина якого перебуває у 
післяпологовій відпустці, – тривалістю до 14 
календарних днів;

 – 3) сумісникам – на термін до закінчення від-
пустки за основним місцем роботи тощо. 

Таким чином, якщо сезонний працівник до 
закінчення строкового трудового договору 
виявив бажання оформити відпустку без збе-
реження заробітної плати, то при наявності за-
значених вище умов йому має бути надана така 
відпустка, але не більше встановленої зако-
ном тривалості. При  цьому, відповідно до 
статті 3 Закону про відпустки, у разі звільнен-
ня працівника у зв’язку із закінченням строку 
трудового договору відпустка може за його ба-
жанням надаватися й тоді, коли час відпустки 
повністю або частково перевищує строк тру-
дового договору. У цьому випадку чинність 
трудового договору продовжується до за-
кінчення відпустки. Датою звільнення в цьо-
му разі є останній день відпустки. Це потрібно 
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врахувати в наказі про звільнення, який вида-
ється до початку відпустки.

ІІ. Умови та тривалість надання відпустки без 
збереження заробітної плати за згодою сто-
рін врегульовані статтею 26 Закону України 
«Про відпустки».

 Так, за сімейними обставинами та з інших при-
чин працівнику може надаватися відпустка без 
збереження заробітної плати на строк, обу-
мовлений угодою між працівником та власни-
ком або уповноваженим ним органом, але не 
більше 15 календарних днів на рік.   

Таким чином, роботодавець самостійно ви-
значає важливість та достатність підстав 
для відпустки без збереження заробітної плати 
сезонного працівника та у разі наявності зго-
ди роботодавця така відпустка може бути на-
дана, але не більше встановленої законом три-
валості. Аналогічно, як і в першому випадку, 
відповідно до статті 3 Закону України «Про від-
пустки», у разі звільнення працівника у зв›яз-
ку із закінченням строку трудового договору 
відпустка може надаватися й тоді, коли час 
відпустки повністю або частково перевищує 
строк трудового договору. У цьому випадку 
чинність трудового договору продовжуєть-
ся до закінчення відпустки. Датою звільнен-
ня в цьому разі є останній день відпустки. Це 
потрібно врахувати в наказі про звільнення, 
який видається до початку відпустки.

В умовах запровадження Урядом України у пе-
ріод з 12 березня по 24 квітня 2020 р. на усій 
території України карантину (постанова КМУ 
від 11.03.2020 р. №211) питання надання від-
пусток додатково актуалізується.  

Так, пунктом 9 Прикінцевих положень Закону 
України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)» вста-
новлено, що на період карантину або обме-
жувальних заходів, пов’язаних із поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)  робото-
давець може доручити працівникові, у тому 

числі державному службовцю, службовцю ор-
гану місцевого самоврядування, виконувати 
протягом певного періоду роботу, визначену 
трудовим договором, вдома, а також надавати 
працівнику, у т. ч. державному службовцю, 
службовцю органу місцевого самовряду-
вання, за його згодою відпустку. 

Крім цього, пунктом першим зазначеного За-
кону визначено, що у разі встановлення Кабі-
нетом Міністрів України карантину відповідно 
до Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» термін перебування у 
відпустці без збереження заробітної плати на 
період карантину не включається у загальний 
термін, встановлений частиною першою стат-
ті 26 Закону України «Про відпустки» (наданої 
працівнику на його прохання за сімейними об-
ставинами строком не більше 15 календарних 
днів).

Таким чином, за наявності згоди сторін сезон-
ним працівникам може бути надано від-
пустку без збереження заробітної плати на 
період карантину. 

Разом з цим, варто наголосити, що законом 
не встановлено обов’язку роботодавця на-
давати таку відпустку. Обґрунтованість та 
достатність підстав для такої відпустки вста-
новлює роботодавець.

Принагідно нагадуємо, що роботодавець з 
власної ініціативи має право звільнити пра-
цівника, зайнятого на сезонних роботах, до 
закінчення строку трудового договору, крім 
загальних підстав, передбачених трудовим за-
конодавством України, також за додатковими 
підставами, установленими в п. 7 Указу Прези-
дії Верховної Ради СРСР від 24.09.1974 р. №310. 
Зокрема, у разі:

 припинення робіт на підприємстві на строк 
понад два тижні з причин виробничого харак-
теру чи скорочення робіт на цьому підприєм-
стві;

 нез’явлення працівника на роботу безперерв-
но протягом більше одного місяця внаслідок 
тимчасової непрацездатності.
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HRM digest №2(2)
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, 

СЛУЖБОВЦІВ АПАРАТУ (ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ) МІСЦЕВОЇ РАДИ,
ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ, ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ВІДПОВІДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
В УМОВАХ ОГОЛОШЕНОГО УРЯДОМ УКРАЇНИ КАРАНТИНУ

Урядом України у період з 12 березня по 24 квітня 2020 р. по всій території України 
установлено карантин (постанова КМУ від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поши-
ренню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними постановами КМУ від 16.03.2020 р. № 215, від 
25.03.2020 р. № 239, від 29.03.2020 р. № 241, від 20.03.2020 р. № 242, від 02.04.2020 № 255 та від 
08.04.2020 р. № 262).

Довідково: Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» карантин 
– адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання 
поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Зазначене Урядове рішення рекомендує 
(пункт 10) центральним і місцевим органам 
виконавчої влади, іншим державним органам, 
органам місцевого самоврядування, підпри-
ємствам, установам, організаціям на час дії ка-
рантину, зокрема, забезпечити:

 • позмінну роботу працівників та/або за мож-
ливості віддалену роботу в режимі реально-
го часу через Інтернет;

 • дотримання відстані не менше ніж 1,5 ме-
тра між відвідувачами, які очікують дозволу 
на вхід до приміщень;

 • цілодобовий та/або подовжений режим 
(графік) роботи юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців, які провадять діяльність, 
яка є дозволеною відповідно до цієї поста-
нови (без необхідності здійснення окремого 
погодження такого режиму (графіка).

Крім того, згідно з пунктом четвертим зазначе-
ної постанови для осіб, які досягли 60-річного 
віку, на час карантину передбачено режим 
самоізоляції, крім осіб, на яких поширю-
ється дія Закону України «Про запобігання 
корупції», військовослужбовців та працівни-
ків Збройних Сил, інших утворених відповід-
но до законів України військових формувань 
та правоохоронних органів, а також осіб, які 
здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням 
поширення COVID-19, забезпечують діяльність 
підприємств, установ та організацій незалеж-
но від форми власності які:

 • провадять діяльність та надають послуги 
в галузях енергетики, хімічної, нафтохіміч-
ної, машинобудівної промисловості, гірни-

чо-металургійної галузі, галузях транспорту, 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
електронних комунікацій, у банківському 
та фінансовому секторах, галузі оборонної 
промисловості;

 • мають безперервний промисловий цикл;

 • надають послуги у сферах життєзабезпечен-
ня населення, зокрема у сферах централі-
зованого водопостачання, водовідведення, 
постачання електричної енергії і газу, ви-
робництва продуктів харчування, сільсько-
го господарства, охорони здоров’я;

 • є комунальними, аварійними та рятувальни-
ми службами, службами екстреної допомоги 
населенню;

 • включені до переліку підприємств, що ма-
ють стратегічне значення для економіки і 
безпеки держави;

 • є об’єктами потенційно небезпечних техно-
логій і виробництв.

17 березня та 2 квітня набули чинності зміни 
до деяких законодавчих актів України, спря-
мовані на запобігання виникненню і поширен-
ню коронавірусної хвороби (COVID-19), а та-
кож на забезпечення додаткових соціальних 
та економічних гарантій у зв’язку з поширен-
ням коронавірусної хвороби (COVID-2019). За-
значеними актами законодавства доповнено 
положення Закону України «Про відпустки» 
та Кодекс законів про працю України, якими 
унормовано новації у трудових відносинах, 
пов’язаних з карантинними заходами по усій 
країні.



HRM digest №2(2)

6

Відповідно до пункту 1 частини другої розділу 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на запобігання виник-
ненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» (набув чинності з 17.03.2020 р.) 
передбачено, що на період встановлення 
карантину або обмежувальних заходів, пов’я-
заних із поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19), роботодавець може доручити 
працівникові, у т. ч. державному службов-
цю, службовцю органу місцевого самовря-
дування, виконувати протягом певного пе-
ріоду роботу, визначену трудовим договором, 
вдома, а також надавати працівнику, у тому 
числі державному службовцю, службовцю ор-
гану місцевого самоврядування, відпустку за 
його згодою.

Тож, з урахуванням положень законодавства, 
органи місцевого самоврядування можуть 
забезпечити реалізацію трудових відносин 
посадових осіб місцевого самоврядування, 
службовців апарату місцевої ради, її виконав-
чих органів, працівників підприємств, установ 

та організацій комунальної власності відповід-
них територіальних громад (у т. ч. і для тих, хто 
досяг 60-річного віку і потребує умов самоізо-
ляції) в умовах карантину у наступних форма-
тах (приклад розпорядження про організацію 
роботи в громаді в умовах карантину – дода-
ток 1):

1) робота за звичним графіком (відповідно до 
правил внутрішнього трудового розпо-
рядку) в адміністративній будівлі сільської, 
селищної (міської) ради/виконавчого ко-
мітету сільської, селищної (міс ької) ради/
виконавчого органу сільської, селищної 
(міської) ради з дотриманням санітарних 
вимог;

2) дистанційна (надомна) робота;

3) робота за визначеним графіком з дотри-
манням санітарних вимог (гнучкий режим 
робочого часу);

4) відпустка;

5) простій не з вини працівника.
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Додаток 1

________________ СІЛЬСЬКА (СЕЛИЩНА, МІСЬКА) РАДА ________________ РАЙОНУ 
________________ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«____» квітня 2020 р. № _______

Про організацію роботи апарату (виконавчого комітету)
та виконавчих органів _______ (сільської, селищної чи міської) ради 
та комунальних підприємств, установ, організацій у період
встановленого Кабінетом Міністрів України карантину (до 24 квітня 2020 р.)

Відповідно до пі дпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виник-
ненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2020 р. № 211 »Про запобігання поширенню на території України коро-
навірусу COVID-19” (із змінами, внесеними постановами КМУ від 16.03.2020 р. № 215, від 
25.03.2020 р. № 239, від 29.03.2020 р. № 241, від 20.03.2020 р. № 242, від 02.04.2020 № 255 та 
від 08.04.2020 р. №262), ураховуючи запровадження Кабінетом Міністрів України у період 
з 12 березня по 24 квітня 2020 р. на усій території України карантину, а також з метою міні-
мізації ризиків поширення гострої респіраторної хвороби коронавірус COVID-19 та інших 
інфекційних хвороб:

1. Установити, що у період з …. березня по 
24 квітня 2020 р. для працівників апарату 
(виконавчого комітету) та виконавчих орга-
нів ____ ради запроваджуються особливий 
режим роботи для посадових осіб, служ-
бовців апарату (виконавчого комітету), ви-
конавчих органів ____ (сільської, селищної, 
міської) ради, працівників комунальних 
установ, закладів та організацій, яким пе-
редбачається організація позмінної роботи 
працівників (роботи за встановленим гра-
фіком) та/або дистанційної (надомної) ро-
боти з використанням відповідних інфор-
маційно-комунікаційних технології.

2. У період, зазначений у пункті 1 цього роз-
порядження, впродовж робочого часу, в 
адміністративній будівлі та приміщеннях 
_____ (сільської, селищної, міської) ради 
може знаходитися не більше одного-двох 
працівників (пропорційно до кількісного 
складу відділу, управління, іншого струк-
турного підрозділу чи виконавчого органу), 

котрі забезпечують стале функціонування 
місцевої ради та виконання термінових за-
вдань.

3. Встановити, що посадова особа, служ-
бовець апарату (виконавчого комітету), 
виконавчих органів ________ (сільської, 
селищної, міської) ради під час роботи в ад-
міністративних приміщен нях ради, її вико-
навчих органів:

 – здійснює свої повноваження згідно із вста-
новленим внутрішнім трудовим розпоряд-
ком;

 – дотримується відповідних санітарно-про-
тиепідеміологічних норм та вимог щодо 
протидії та упередження поширенню го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, а та-
кож перебуває під час виконання посадових 
обов’язків виключно за робочим місцем, не 
більше 1 працівника у відповідному примі-
щенні, обмеживши спілкування з іншими по-
садовими особами, службовцями ради.
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4. Визначити, що дистанційна (надомна) 
форма роботи застосовується до поса-
дової особи, службовця апарату (вико-
навчого комітету), виконавчих органів 
________ (сільської, селищної, міської) 
ради за умов:

 – можливості здійснення відповідних функцій 
та повноважень за посадою у віддаленому 
режимі без впливу на їх якість, повноту та 
оперативність, 

 – наявних у працівника інформаційно-комуні-
каційних засобів та здійснення відповідних 
функцій та повноважень за посадою, 

 – технології сформованих і затверджених ін-
дивідуальних планів-графіків роботи на час 
дистанційно (надомної) роботи.

5. Облік робочого часу, а також відповідаль-
ність за якість реалізації відповідних функ-
цій та повноважень за посадою під час 
позмінної роботи працівників та/або дис-
танційної (надомної) роботи здійснюється 
його безпосереднім керівником та/або за-
ступником (сільського, селищного, місько-
го) голови, керуючим справами виконавчо-
го комітету ради.

6. За посадовою особою, службовцем апарату 
(виконавчого комітету), виконавчих орга-
нів ________ (сільської, селищної, міської) 
ради під час здійснення своїх повноважень 
в режимі дистанційної (надомної) роботи 
зберігається займана посади, умови оплати 
праці та інші гарантії, передбачені законо-
давством.

7. Керуючому справами виконавчого комі-
тету _______ (сільської, селищної, міської) 
ради (ПІБ) забезпечити:

7.1. формування пропозицій (списку поса-
дових осіб, службовців апарату (вико-
навчого комітету), виконавчих органів 
________ (сільської, селищної, міської) 
ради) щодо:

 – організації дистанційної (надомної) 
роботи;

 – забезпечення позмінної (відповідно 
до затвердженого графіку) роботи;

7.2. організувати:

 – ознайомлення посадових осіб, служ-
бовців апарату (виконавчого коміте-
ту), виконавчих органів _____ сіль-
ської (селищної, міської) ради, які 
працюють в

 – адміністративних приміщеннях ради, 
її виконавчих органів згідно із затвер-
дженим графіком, про вимоги щодо 
дотримання ними відповідних сані-
тарно-протиепідеміологічних норм 
з протидії та упередження поширен-
ню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19;

 – облік робочого часу посадових осіб, 
службовців апарату (виконавчого 
комітету), виконавчих органів _____ 
с ільської (селищної, міської) ради, 
які працюють у приміщеннях ради, її 
виконавчих органів згідно із затвер-
дженим графіком, а також щодо осіб, 
які працюють дистанційно;

 – забезпечення посадових осіб, служ-
бовців апарату (виконавчого ко-
мітету), виконавчих органів _____ 
сільської (селищної, міської) ради, 
які працюють у приміщеннях ради, 
її виконавчих органів згідно із за-
твердженим графіком, відповідними 
засобами індивідуального санітар-
но-протиепідеміологічного захисту 
(відповідні маски, рукавиці, засоби 
дезінфекції тощо), а також безпечно-
го підвезення їх до місця роботи та у 
зворотному напрямку.

8. Надати можливість посадовим особам, 
службовцям апарату (виконавчого коміте-
ту), виконавчих органів _____ сільської (се-
лищної, міської) ради (за наявності підстав та з 
урахуванням виробничої потреби) оформляти (за 
їх згодою) щорічні, додаткові та інші види 

відпусток, передбачені законодавством, у 
тому числі відповідно до статті 84 Кодексу 
законів про працю України.

9. Відділу бухгалтерського обліку _____ сіль-
ської (селищної, міської) ради (ПІБ) забез-
печити своєчасне нарахування та виплату 
посадовим особам, службовцям апарату 
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(виконавчого комітету), виконавчих орга-
нів _____ сільської (селищної, міської) ради 
заробітної плати з урахуванням усіх перед-
бачених законодавством доплат, надбавок 
та премій.

10. Рекомендувати посадовим особам, служ-
бовцям апарату (виконавчого комітету), ви-
конавчих органів _____ сільської (селищної, 
міської) ради утриматися на період каран-
тину від участі в будь-яких масових заходах.

11. Припинити на період встановленого ка-
рантину проведення посадовими особами, 
службовцями апарату (виконавчого коміте-
ту), виконавчих органів _____ сільської (се-
лищної, міської) ради особистих прийомів 
громадян.

12. Рекомендувати забезпечити проведення 
засідань ради, її постійних комісій, виконав-
чого комітету з дотриманням відповідних 
санітарно-протиепідеміологічних вимог 
щодо упередження поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, а також 
проводити їх виключно з питань щодо за-
побігання поширенню інфекційних хвороб, 
у тому числі інфекції COVID-19, а також не-
обхідністю життєзабезпечення функціону-
вання територіальної громади.

 Проводити засідання місцевої ради, її по-
стійних комісій, виконавчого комітету в ре-
жимі аудіо- чи відеоконференцій з внесен-
ням змін до відповідних регламентів.

13. Секретарю ______ (сільської, селищної, 
міської) ради (ПІБ) довести зазначене роз-
порядження до відома депутатів ради.

14. Центру надання адміністративних послуг 
виконкому ______ (сільської, селищної, 
міської) ради (ПІБ) забезпечити організацію 
роботи ЦНАПу на період карантину з ура-
хуванням обмежувальних заходів та необ-
хідністю надання адміністративних послуг 

згідно з визначеним Кабінетом Міністрів 
України переліку.

15. Заборонити відвідування  у період каранти-
ну закладів освіти її здобувачами.

16. Керівникам комунальних підприємств, 
установ та організацій, зокрема закладів 
освіти, дошкільних закладів забезпечити:

 – організацію дистанційної (надомної) роботи 
працівників очолюваних колективів

 – урахуванням відповідних вимог та можли-
востей щодо здійснення такої роботи; орга-
нізацію позмінної (за затвердженим графі-
ком) роботи;

 – надання працівникам (за їх згодою) перед-
бачених законодавством відпусток, у тому 
числі відповідно до статті 84 Кодексу законів 
про працю України;

 – оформлення відповідно до законодавства з 
наявних підст ав до відповідних працівників 
простою не з вини працівника;

 – здійснення передбачених законодавством 
нарахувань та виплат.

17. Відділу бухгалтерського обліку _____ сіль-
ської (селищної, міської) ради (ПІБ) забез-
печити своєчасне нарахування та виплату 
працівникам комунальних установ та орга-
нізацій, зокрема закладів освіти, дошкіль-
них закладів забезпечити виплату заробіт-
ної плати з урахуванням усіх передбачених 
законодавством доплат, надбавок та пре-
мій.

18. Забезпечити проведення щоденної де-
зінфекції приміщень та робочих кабінетів 
в адміністративних приміщеннях ______ 
(сільської, селищної, міської) ради, розмісти-
ти в приміщенні дезінфікуючі, антисептичні 
засоби.

19. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження залишаю за собою.

Голова ПІБ
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ДИСТАНЦІЙНА (НАДОМНА) РОБОТА

Відповідно до нової редакції статті 60 Ко-
дексу законів про працю (далі – КЗпП) дистан-
ційна (надомна) робота – форма організації 
праці, коли робота виконується працівником 
за місцем його проживання чи в іншому місці 
за його вибором, у т. ч. за допомогою інфор-
маційно-комунікаційних технологій, але поза 
приміщенням роботодавця.

При дистанційній (надомній) роботі праців-
ники розподіляють робочий час на свій розсуд, 
на них не поширюються правила внутрішнього 
трудового розпорядку, якщо інше не передбаче-
но у трудовому договору; загальна тривалість 
робочого часу не може перевищувати норм, 
передбачених статтями 50 (тривалість робо-
чого часу працівників не може перевищувати 
40 годин на тиждень) і 51 КЗпП (регламентує 
скорочення тривалості робочого часу для ви-
значених категорій працівників, як то віком від 
16 до 18 років, які працюють у шкідливих умо-
вах тощо).

За ініціативою посадової особи і згодою 
його безпосереднього керівника та керівни-
ка самостійного структурного підрозділу (за 
наявності) така посадова особа може вико-
нувати завдання за посадою за межами ад-
міністративної будівлі сільської, селищної 
(міської) ради/виконавчого комітету сільської, 
селищної (міської) ради/виконавчого органу 
сільської, селищної (міської) ради. Для цього 
посадова особа повинна погодити у письмовій 
формі, зокрема засобами телекомунікаційного 
зв’язку, перелік відповідних завдань та стро-
ки їх виконання з безпосереднім керівником 
та керівником самостійного структурного під-
розділу (за наявності).

Для посадової особи обсяг завдань за поса-
дою за межами адміністративної будівлі сіль-
ської, селищної (міської) ради/виконавчого 
комітету сільської, селищної (міської) ради/ви-
конавчого органу сільської, селищної (міської) 
ради повинен визначатись з урахуванням три-
валості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі сіль-
ської, селищної (міської) ради/виконавчого 
комітету сільської, селищної (міської) ради/ви-
конавчого органу сільської, селищної (міської) 

ради можуть виконуватися завдання, якщо 
їх якісне, ефективне та результативне вико-
нання не потребує:

 • використання інформації з обмеженим до-
ступом;

 • доступу до комп’ютерного, телекомунікацій-
ного та/або програмного забезпечення, яке 
функціонує лише у межах приміщення сіль-
ської, селищної (міської) ради/виконавчого 
комітету сільської, селищної (міської) ради/
виконавчого органу сільської, селищної 
(міської) ради;

 • обов’язкового перебування в адміністра-
тивній будівлі сільської, селищної (міської) 
ради/виконавчого комітету сільської, се-
лищної (міської) ради/виконавчого органу 
сіл ьської, селищної (міської) ради (залучен-
ня інших працівників ОМС/державного ор-
гану, проведення консультацій, нарад тощо).

Також можуть визначатись додаткові умо-
ви виконання посадовими особами завдань за 
посадою за межами адміністративної будівлі 
сільської, селищної (міської) ради/виконавчо-
го комітету сільської, селищної (міської) ради/
виконавчого органу сільської, селищної (місь-
кої) ради залежно від особливостей реалізації 
функцій і завдань місцевої ради і її виконавчо-
го комітету.

Час виконання посадовою особою за-
вдань за посадою за межами адміністра-
тивної будівлі сільської, селищної (міської) 
ради/виконавчого комітету сільської, селищ-
ної (міської) ради/виконавчого органу сіль-
ської, селищної (міської) ради обліковується 
як робочий час.

Виконання дистанційної (надомної) роботи 
не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу 
трудових прав працівників.

При цьому, якщо працівник і роботодавець 
письмово не домовились про інше, дистанцій-
на (надомна) робота передбачає оплату праці 
в повному обсязі та в строки, визначені діючим 
трудовим договором.

Тож режим дистанційної (надомної) роботи 
можна застосовувати, зокрема, до:
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 • посадових осіб апарату ради (виконавчого 

комітету) , її виконавчих органів (якщо їх пов-
новаження та функції, передбачені посадо-
вими інструкціями, можуть здійснюватися 
за допомогою інформаційно-комунікацій-
них технологій поза робочим місцем, і не 
передбачають для якісного їх виконання 
особистої (фізичної) присутності за робо-
чим місцем).

 • старост та в. о. старост

 • працівників закладів освіти, у т. ч. дошкіль-
ної (педагогічні працівники – забезпечення ви-
конання освітніх програм, організації навчання, 
здійснення організаційно – педагогічної та ме-
тодичної роботи), культури, молоді, спорту 
(підліткові і спортивні клуби, секції, ДЮСШ-
та ін.

Варто також наголосити, що для прийнят-
тя рішення щодо запровадження до відпо-
відних працівників режиму дистанційної 
(надомної) роботи необхідно брати до ува-
ги наступні умови:

 • завдання, що здійснювалася відповідним 
працівником, можуть забезпечуватися 
ним якісно і ефективно і поза його робо-
чим місцем;

 • працівник має відповідні умови, врахову-
ючи інформаційно-комунікаційні засоби 

та технології для якісного і ефективно-
го виконання визначених посадовою ін-
струкцією завдань поза робочим місцем;

 • якщо працівник має дітей до 14 років та/або 
супутні хронічні хвороби (серцево-судин-
ні, діабет, захворювання органів дихальної 
системи тощо), що несуть підвищені ризики 
поширення інфекційної хвороби COVID-19 
щодо нього, то до нього право дистанцій-
ної (надомної) роботи повинно застосову-
ватися в пріоритетному порядку ;

 • працівнику виповнилося 60 і більше ро-
ків. Ця категорія осіб, окрім іншого, по-
винна додатково дотримуватися поло-
жень щодо самоізоляції, передбачених 
у пункті 4 постанова КМУ від 11.03.2020 
р. № 211, зокрема, зазначити місце своєї 
самоізоляції та інформацію про засоби 
зв’язку (номер телефону), короткі відомо-
сті про стан здоров’я та хронічні захворю-
вання на час самоізоляції (за згодою осо-
би). Таку інформацію разом із заявою про 
переведення на дистанційну (надомну) 
роботу посадова особа має надати струк-
турному підрозділу, до повноважень яко-
го віднесено питання забезпечення ка-
дрової роботи.
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Алгоритм оформлення дистанційної 
(надомної) роботи щодо працівника:

а) заява на ім’я безпосереднього керівника 
(сільського, селищного, міського голову, керуючого справами 
виконавчого комітету місцевої ради (якщо працівник 
– посадова особа місцевого самоврядування), керівника 

комунальної установи, підприємства, організації) з 
проханням перевести його на дистанційну 
(надомну) роботу на період карантину. Зразок 
заяви – додаток 2.

б) розпорядження або наказ (сільського, 
селищного, міського голови або керівника 

комунальної установи, підприємства, 
організації на підставі заяви працівника) 
про запровадження дистанційної (надомної) 
роботи на період встановленого Урядом 
України карантину. Зразок розпоряджень про 
положення про дистанційну (надомну) роботу 
та організації такої роботи у громаді – додаток 3.

в) планування роботи працівника 
(структурного підрозділу), шляхом визначення 
переліку завдань, строків їх виконання в умовах 
його дистанційної (надомної) роботи, а також 
контролю їх реалізації. Зразок форми – додатки 
4 та 5.

Додаток 2

Зразок заяви працівника 
щодо його переходу на дистанційну (надомну) роботу

Сільському (селищному, міському) голові
ПІБ (прізвище в давальному відмінку, ініціали) або 

начальника відділу економіки апарату/виконавчого 
комітету (назва посади в родовому відмінку) ________ 

сільської (селищної, міської) 
Смілика О. В. (прізвище в родовому відмінку, ініціали)

ЗАЯВА.

Прошу перевести мене на період карантину: з «_____» по «_____» квітня 2020 р. на дистанційну 
(надомну) роботу за адресою: ____________ (вказується адреса перебування працівника). 

Маю відповідні інформаційно-комунікаційні засоби та технології для якісного і ефективного 
виконання визначених посадовою інструкцією завдань поза робочим місцем.

З умовами дистанційної (надомної) роботи згідно з розпорядження сільського (селищного, 
міського) голови (вказуються реквізити розпорядження, яким запроваджується режим 
дистанційної роботи) ознайомлений.

«____» квітня 2020 р. ____________ Смілик О. В.
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Додаток 3

________________ СІЛЬСЬКА (СЕЛИЩНА, МІСЬКА) РАДА ________________ РАЙОНУ 
________________ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«___» квітня 2020 р. № _____________

Про дистанційну (надомну) роботу посадових осіб 
та службовців апарату (виконавчого комітету), 
виконавчих органів ________ сільської (селищної, міської ) ради

Відповідно до статей 32, 42 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні», статті 
29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», статті 60 Кодексу зако-
нів про працю України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними постановами КМУ від 
16.03.2020 р. № 215, від 25.03.2020 р. № 239, від 29.03.2020 р. № 241, від 20.03.2020 р. № 242, 
від 02.04.2020 № 255 та від 08.04.2020 р. №262) з метою упередження поширення гострої 
респіраторної хвороби COVID-19:

1. Затвердити Положення про дистанційну 
(надомну) роботу посадових осіб, службов-
ців апарату (виконавчого комітету), вико-
навчих органів _____ сільської (селищної, місь-

кої) ради, працівників підприємств, установ, 
організацій комунальної власності _____ 
територіальної громади, що додається.

2. Запровадити для посадових осіб, службов-
ців апарату (виконавчого комітету), вико-
навчих органів _____ сільської (селищної, місь-

кої) ради згідно зі списком, що додається, 
дистанційну (надомну) роботу у період з « 
« до 24 квітня 2020 р. установленого Кабі-
нетом Міністрів України на всій території 
України карантину.

3. Керуючому справами виконавчого коміте-
ту ________ сільської (селищної, міської) ради 
(ПІБ) для посадових осіб, службовців апа-
рату (виконавчого комітету), виконавчих 
органів _____сільської (селищної, міської) ради, 
які виконують свої функції та повноважен-
ня у форматі дистанційної (надомної) робо-
ти разом з відповідним керівниками струк-
турних підрозділів апарату (виконавчого 
ком ітету) забезпечити організацію:

 – контролю за виконанням ними визначених 
завдань та відповідного обліку їх робочого 
часу;

 – інформування щодо вимог з дотримання ре-
жиму карантину та запобігання поширення 
гострої респіраторної хвороби COVID-19.

 – щоденного моніторингу стану їх здоров’я та 
інформування ___________ сільського (се-
лищного, міського) голови.

4. Відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності  
апарату  (виконавчого  комітету) ________ 
сільської (селищної, міської) ради _____ ради 
(ПІБ) забезпечити нарахування та виплату 
заробітної плати посадовим особам, служ-
бовцям апарату (виконавчого комітету), 
виконавчих органів _____ сільської (селищ-

ної, міської) ради, які працюють дистанційно, 
відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету ______ сільської (се-

лищної, міської) ради ПІБ.

Голова ________________ ПІБ ___________________
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням ________ сільського

(селищного, міського) голови
від «   » квітня 2020 р. №

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНУ (НАДОМНУ) РОБОТУ
посадових осіб, службовців апарату (виконавчого комітету),

виконавчих органів _____ сільської (селищної, міської) ради, працівників підприємств,
установ, організацій комунальної власності _____ територіальної громади

І. Загальні положення

1. Це положення визначає умови та порядок 
організації та здійснення дистанційної (на-
домної) роботи посадових осіб, службов-
ців апарату (виконавчого комітету), вико-
навчих органів _____ сільської (селищної, 
міської) ради, працівників підприємств, 
установ, організацій комунальної власності 
_____ територіальної громади (далі – Поло-
ження).

2. Дія Положення поширюється на посадових 
осіб, службовців апарату (виконавчого ко-
мітету), виконавчих органів ____ сільської 
(селищної, міської) ради, працівників під-
приємств, установ, організацій комуналь-
ної власності ____ територіальної громади 
(далі – працівники).

3. Дистанційна (надомна) робота відповід-
но до статті 60 Кодексу законів про працю 
(далі – КЗпП) – це форма організації праці, 
коли робота виконується працівником за 
місцем його проживання чи в іншому місці 
за його вибором, у т. ч. за допомогою інфор-
маційно-комунікаційних технологій, але 
поза приміщенням роботодавця.

 Дистанційна (надомна) робо та запрова-
джується у випадках оголошення Кабіне-
том Міністрів України в установленому за-
конодавством порядку карантину з метою 
недопущення поширення серед населення 
громади небезпечних для життя і здоров’я 
людини інфекцій та вірусів, зокрема, го-
строї респіраторної хвороби COVID-19.

4. У форматі дистанційної (надомної) роботи 
можуть здійснюватися завдання, якщо їх 
якісне, ефективне та результативне вико-
нання не потребує:

 • використання інформації з обмеженим до-
ступом;

 • доступу до комп’ютерного, телекомунікацій-
ного та/або програмного забезпечення, що 
функціонує лише в адміністративних примі-
щення апарату (виконавчого комітету), ви-
конавчих органів сільської, селищної (місь-
кої) ради;

 • обов’язкового перебування працівника в 
адміністративному приміщенні апарату (ви-
конавчого комітету), виконавчих органів 
сільської, селищної (міської) ради.

5. Дистанційна (надомна) форма роботи за-
стосовується до працівника за наступних 
умов:

 • можливості здійснення ним відповідних 
функцій та повноважень за посадою у відда-
леному режимі без впливу на їх якість, пов-
ноту та оперативність,

 • наявних у працівника інформаційно-комуні-
каційних засобів та технології для здійснен-
ня відповідних функцій та повноважень за 
посадою,

 • сформованих і затверджених індивідуаль-
них планів роботи на час дистанційної (на-
домної) роботи.

 У випадку відсутності у працівника відпо-
відних інформаційно-комунікаційних за-
собів та технології для здійснення функцій 
та повноважень за посадою, роботодавець 
може надавати в безкоштовне користуван-
ня працівнику для забезпечення виконання 
дистанційної (надомної) роботи обладнан-
ня та засоби, про що складається відповід-
ний акт.

 Дистанційна (надомна) робота визначається 
для працівника з урахуванням його профе-
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сійних навичок. Не допускається надання 
працівникові завдань у форматі дистанцій-
ної (надомної) роботи, що можуть створити 
незручності для проживаючих поряд з пра-
цівником сусідів.

6. Переважне право для прийняття рішення 
щодо запровадження режиму дистанційної 
(надомної) роботи має працівник:

 • якого є діти віком до 15 років, має дитину ін-
валіда та ін.; 

 • який має інвалідність;

 • є працюючим пенсіонером (незалежно від 
виду призначеної пенсії), зокрема якому ви-
повнилося 60 і більше років;

 • має, за інформацією працівника, яка під-
тверджена відповідними медичними доку-
ментами, супутні хронічні хвороби (серце-
во-судинні, діабет, захворювання органів 
дихальної системи тощо), що несуть підви-
щені ризики щодо небезпечних інфекційних 
та вірусних хвороб, зокрема гострої респіра-
торної хвороби COVID-19;

 • проживає віддалено від основного місця ро-
боти і потребує підвезення.

7. На працівників, яким виповнилося 60 і біль-
ше років і які здійснюють свої функції та 
повноваження в режимі дистанційно (надо-
мної) роботи, поширюються зобов’язання з 
дотримання положень щодо самоізоляції, 
передбачених у пункті 4 постанова Кабіне-
ту Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211, 
зокрема, зазначення місця самоізоляції та 
подання інформації про засоби зв’язку (но-
мер телефону), коротких відомостей про 
стан здоров’я та  хронічні захворювання на 
час самоізоляції (за згодою особи). Таку ін-
формацію разом із заявою про переведен-
ня на дистанційну (надомну) роботу праців-
ник має надати структурному підрозділу, 
до повноважень якого віднесено питання 
забезпечення кадрової роботи.

8. При дистанційній (надомній) роботі пра-
цівник розподіляє робочий час на свій 
розсуд, на нього не поширюються правила 
внутрішнього трудового розпорядку, якщо 
інше не передбачено у трудовому договорі. 
При цьому загальна тривалість робочого 

часу не може перевищувати норм, перед-
бачених статтями 50 і 51 КЗпП.

 Облік робочого часу, а також відповідаль-
ність за якість реалізації відповідних функ-
цій та повноважень, виконання працівни-
ком відповідних завдань за посадою під час 
дистанційної (надомної) роботи здійснюєть-
ся його безпосереднім керівником. У випад-
ку посадових осіб апарату (виконавчого ко-
мітету) місцевої ради — та/або заступником 
(сільського, селищного, міського) голови, 
керуючим справами виконавчого комітету 
місцевої ради.

9. Під час дистанційної (надомної) роботи 
працівник:

 • здійснює за місцем проживання або в ін-
шому визначеному ним місці, про що по-
відомляє у відповідній заяві, дистанційну 
(надомну) роботу за посадою з урахуванням 
тривалості робочого часу;

 • дотримується вимог відповідних санітар-
но-протиепідеміологічних норм з протидії 
та упередження поширенню особливо не-
безпечних інфекційних та вірусних хвороб, 
зокрема гострої респіраторної хвороби 
COVID-19 та у випадку появи симптомів ві-
русної інфекції, в той же день зобов’язаний 
звернутися до закладу охорони здоров’я, 
про що поінформувати безпосереднього ке-
рівника.

10. Виконання дистанційної (надомної) роботи 
не тягне за собою будь-яких обмежень об-
сягу трудових прав працівників.

 За працівником під час здійснення своїх 
повноважень в режимі дистанційної (надо-
мної) роботи зберігається займана посади, 
умови оплати праці та інші гарантії, передба-
чені законодавством.

11. Дистанційна (надомна) робота передбачає 
оплату праці в повному обсязі та в строки, 
визначені діючим трудовим договором, 
якщо працівник і роботодавець письмово 
не домовились про інше.

12. На працівників, які здійснюють свої функції 
та повноваження у форматі дистанційної 
(надомної) роботи, поширюється соціальне 
страхування у порядку, встановленому за-
конодавством.
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13. Під час дистанційної (надомної) роботи 
для працівника роботодавцем та/або без-
посереднім керівником щоденно або один 
раз на тиждень визначається перелік та 
обсяг завдань чи робіт, а також строки їх 
виконання за формами, що додаються (до-
датки 4, 5).

 Інформація про виконання завдання (робо-
ти) готується працівником та погоджується 

роботодавцем та/або безпосереднім керів-
ником.

14. Дистанційна (надомна) робота здійснюєть-
ся за згодою сторін і оформляється згідно із 
законодавством розпорядчим актом (роз-
порядження, наказ) за наявності відповід-
ної заяви працівника.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням ________ сільського 

(селищного, міського) голови 
від «    » квітня 2020 р. № 

СПИСОК
посадових осіб, службовців апарату (виконавчого комітету), виконавчих органів 

_____ сільської (селищної, міської) ради, для яких у період з «  «   « « по квітня 2020 р. 
запроваджено режим дистанційної (надомної) роботи

№
п/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Посада Підстава 

1. Червоненко
Василь Степанович

Секретар сільської ради Заява Червонека В. С. від «   
» квітня 2020 р.

2. Степаненко 
Тетяна Григорівна

Начальник відділу, головний 
бухгалтер

Заява Степаненко Т. Г. від 
«…» квітня 2020 р.

3.

Керуючий справами
_____ (сільської, селищної, міської) ради    ПІБ
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Додаток 4

Зразок форм
щодо плану роботи працівника та структурного підрозділу 

в умовах його дистанційної (надомної) роботи

ПОГОДЖЕНО
заступник сільського (селищного, міського) 

голови _____(підпис)______ ПІБ. (прізвище в 
називному відмінку, ініціали імені та по батькові) або 

керуючий справами виконавчого комітету 
________ сільської (селищної, міської) ради _____

(підпис)______ ПІБ. (прізвище в називному відмінку, 
ініціали імені та по батькові)

 «      » квітня 2020 р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН-ГРАФІК
дистанційної (надомної) роботи 

начальника відділу економіки апарату/виконавчого комітету
_____________ сільської (селищної, міської) ради Смілика О. В. 

(прізвище в родовому відмінку, ініціали імені та по батькові)

№
п/п

Зміст завдання Строк Результат виконання

1. Підготувати проект листа-відповідь 
Асоціації ОТГ щодо пропозицій з 
удосконалення 

17.04.2020 Підготовлено лист (реєстраційний 
від 17.04.2020 р. № 159/13)

2. Провести відео-нараду з працівниками 
відділу (використовуючи можливості 
програми ZOOM.us) з обговорення стану 
підготовки звіту про роботу за березень

17.04.2020 Проведено нараду.
За результатами уточено строки 
виконання завдання, визначено 
додаткові потреби в аналітиці … 

3. Взяти участь у веб-конференції «Новації 
законодавства для малого мікробізнесу» 
за підтримки Центру міжнародного 
приватного підприємництва  (CIPE)

l5.00 до 
16.30

Взято участь у веб-конференції. За 
результатами домовлено обмінятися 
досвідом щодо ______з деякими її 
учасниками 

«    » квітня 2020 р.     ____________ Смілик О.В.

Додаток 5

Інформація 
відділу (іншого підрозділу апарату/виконавчого комітету, іншого виконавчого органу 

місцевої ради)______________ про щоденне надання завдань працівникам відділу та 
контроль за їх виконанням за «__» квітня 2020 року

Прізвище, 
ініціали 

працівника
Посада Зміст завдання Строк 

виконання

Відмітка про 
інформування 

про завдання до 
працівника 

(в т.ч. у який спосіб)

Відмітка про надання 
звіту про виконанн я 

працівником 
завдання 

(зворотне письмове 
інформування)

2 3 4 5 6 7
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РОБОТА ЗА ВИЗНАЧЕНИМ ГРАФІКОМ З ДОТРИМАННЯМ САНІТАРНИХ ВИМОГ 

У забезпеченні якісної та результативної робо-
ти органу місцевого самоврядування та повно-
цінної реалізації ним визначених законодав-
ством повноважень в умовах карантину варто 
мати на увазі, що виконання не всіх завдань 
та робіт можна забезпечити в режимі дис-
танційної (надомної) роботи. 

Так, наприклад, реєстратор чи інша посадова 
особа, що виконує завдання, пов’язані з досту-
пом до певних баз даних, розміщених лише у 
визначених приміщеннях (місцева рада (пра-
цівник загального відділу, який реєструє вхід-
ну та вихідну пошту у відповідній базі даних), 
ЦНАП, виконання повноважень щодо цивільно-
го захисту населення тощо), або службовці чи 

працівники, що забезпечують безперебійну 
життєдіяльність територіальної громади (де-
зінфекція, поводження з твердими побутови-
ми відходами, транспортні послуги в громаді, 
лікарі тощо) не можуть здійснювати зазначену 
роботу у дистанційному (надомному) режимі. 
Це стосується і осіб, яким виповнилося 60 та 
більше років.

У такому випадку для таких працівників може 
застосовуватися гнучкий режим робочого 
часу – можлива позмінна (почергова) робота 
з встановленням і дотриманням відповідного 
графіку, який також затверджується розпоря-
дженням сільського, селищного чи міського 
голови.

Довідково: Відповідно до статті 60 КЗпП гнучкий режим робочого часу – це 
форма організації праці, якою допускається встановлення режи-
му роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутріш-
нього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої 
денної, тижневої чи на певний обліковий період (два тижні, місяць 
тощо) норми тривалості робочого часу. Гнучкий режим робочого 
часу може передбачати:
1) фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен 

бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові 
обов’язки; при цьому може передбачатись поділ робочого дня на 
частини;

2) змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визна-
чає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості 
робочого часу;

3) час перерви для відпочинку і харчування

Гнучкий режим робочого часу, як правило, НЕ 
застосовується на безперервно діючих під-
приємствах, в установах, організаціях, при 
багатозмінній організації роботи, а також в 
інших випадках, обумовлених специфікою 
діяльності, коли виконання обов’язків пра-
цівником потребує його присутності в чітко 
визначені правилами внутрішнього трудо-
вого розпорядку години роботи (торгівля, 
побутове обслуговування населення, вантаж-
но-розвантажувальні роботи, робота транспор-
ту, інше) або коли такий режим є несумісним з 
вимогами щодо безпечних умов праці.
Графік роботи працівників складається керів-
никами відповідних структурних підрозділів 
апарату (виконавчого комітету), інших вико-
навчих органів місцевої ради, керівниками ко-

мунальних установ, організацій, підприємств 
тощо і затверджується відповідно або розпо-
рядженням сільського, селищного, міського 
голови, або наказом керівника відповідного 
підприємства. 
!!! Обов’язковою умовою також є забезпе-
чення такими працівниками дотримання 
під час роботи відповідних санітарно-про-
тиепідеміологічних норм та умов. У тако-
му випадку роботодавець (місцева ради) має 
безоплатно забезпечити працівників засо-
бами індивідуального захисту, мийними та 
знешкоджувальними, антисептичними та де-
зінфікуючими засобами, проінформувати пра-
цівників про профілактичні заходи, розміщені 
на офіційному сайті Міністерства охорони здо-
ров’я України, організувати максимально без-
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печне підвезення працівників до місця роботи 
та у зворотному напрямку, забезпечення одно-
часного перебування у приміщенні не більше 
визначеної кількості осіб тощо.
Облік робочого часу забезпечується відповід-
ним керівником підприємства, установи, орга-
нізації або ж відповідною посадовою особою 
місцевої ради.
Застосування гнучкого режиму робочого часу 
не тягне за собою змін у нормуванні, оплаті 
праці та не впливає на обсяг трудових прав 
працівників.
Тож режим гнучкий робочого часу – роботу за 
графіком можна застосовувати, зокрема, до  
посад реєстратора ЦНАП, діловода (реєструє 
вхідну та вихідну пошту у відповідній програ-
мі), заступника голови з діяльності виконавчих 
органів, начальника відділу, адміністратора 
відділу ЦНАП.

Алгоритм запровадження та оформлення 
гнучкого режиму робочого часу щодо пра-
цівника:

а) формування графіка за пропозиціями пра-
цівників керівниками відповідних структур-
них підрозділів апарату (виконавчого коміте-
ту), інших виконавчих органів місцевої ради, 
керівниками комунальних установ, організа-
цій, підприємств тощо. Узагальнення графіка 

роботи посадових осіб та службовців відпо-
відної ради структурним підрозділом, до по-
вноважень якого віднесено ведення кадро-
вої роботи.  

б) затвердження загального графіка роботи 
посадових осіб та службовців відповідної 
ради у період карантинну розпорядженням 
голови або наказом відповідного керівника 
керівниками комунальних установ, органі-
зацій, підприємств. Зразок розпорядження 
голови – додаток 6.  

Особливої уваги та врахування усіх передба-
чених як законодавством, так і санітарно-епі-
деміологічними нормами обмежень потребує 
організація роботи центрів надання адміні-
стративних послуг у період карантину. Так, у 
визначений Урядом період карантину через 
центри надання адміністративних послуг на-
даються тільки послуги згідно з переліком, за-
твердженим у додатку до постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 (в ре-
дакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 2 квітня 2020 р. № 255 та зі змінами. внесе-
ними постановою КМУ  08.04.2020 р. № 262). 
Один з прикладів рішення щодо забезпечен-
ня оптимальної та ефективної роботи ЦНАПу 
в умовах карантину – http://pyriatyn.org.ua/
data/laws/doc2020-3-18-6.pdf.
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Додаток 6

__________ СІЛЬСЬКА (СЕЛИЩНА, МІСЬКА) РАДА __________ РАЙОНУ 
__________ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

«___» квітня 2020 р. № ____________

Про графік роботи посадових осіб та службовців
апарату (виконавчого комітету), виконавчих органів
________ сільської (селищної, міської)  ради

Відповідно до статей 32, 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», стат-
ті 29 Закону України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб», статті 60 Кодексу за-
конів про працю України, постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про 
запобігання поширенню на території Украї-
ни гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із 
змінами, внесеними постановами КМУ від 
16.03.2020 р. № 215, від 25.03.2020 р. № 239, від 
29.03.2020 р. № 241, від 20.03.2020 р. № 242, від 
02.04.2020 № 255 та від 08.04.2020 р. № 262) з 
метою упередження поширення гострої респі-
раторної хвороби COVID-19:

1. Запровадити у період з 12 березня 2020 р. 
до 24 квітня 2020 р. установленого Кабінетом 
Міністрів України на всій території України ка-
рантину для посадових осіб, службовців апара-
ту (виконавчого комітету), виконавчих органів 
_____ сільської (селищної, міської) ради робо-
ту у приміщеннях ради, її виконавчих органів 
згідно з графіком, що додається.

2. Встановити, що посадова особа, службо-
вець апарату (виконавчого комітету), виконав-
чих органів ________ сільської (селищної, місь-
кої) ради під час роботи у приміщеннях ради, 
її виконавчих органів згідно із затвердженим 
графіком:

 • здійснює свої повноваження згідно із вста-
новленим внутрішнім розпорядком робочо-
го часу; 

 • дотримується відповідних санітарно-про-
тиепідеміологічних норм та вимог щодо 

протидії та упередження поширенню го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, а та-
кож перебуває під час виконання посадових 
обов’язків виключно за робочим місцем, не 
більше 1 працівника у відповідному примі-
щенні, обмеживши спілкування з іншими по-
садовими особами, службовцями ради.

3. Керуючому справами виконавчого ко-
мітету ________ сільської (селищної, міської)  
ради (ПІБ) разом з керівниками відповідних 
структурних підрозділів забезпечити організа-
цію:

 • ознайомлення посадових осіб, службовців 
апарату (виконавчого комітету), виконавчих 
органів _____ сільської (селищної, міської) 
ради, які працюють у приміщеннях ради, її 
виконавчих органів згідно із затвердженим 
графіком, про вимоги щодо дотримання 
ними відповідних санітарно-протиепідемі-
ологічних норм з протидії та упередження 
поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19;

 • обліку робочого часу посадових осіб, служ-
бовців апарату (виконавчого комітету), ви-
конавчих органів _____ сільської (селищної, 
міської) ради, які працюють у приміщеннях 
ради, її виконавчих органів згідно із затвер-
дженим графіком,

 • забезпечення посадових осіб, службовців 
апарату (виконавчого комітету), виконавчих 
органів _____ сільської (селищної, міської) 
ради, які працюють у приміщеннях ради, її 
виконавчих органів згідно із затвердженим 
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графіком, відповідними засобами індивіду-
ального санітарно-протиепідеміологічного 
захисту (відповідні маски, рукавиці, засоби 
дезінфекції тощо), а також сприяння безпеч-
ному підвезенню їх до місця роботи та у зво-
ротному напрямку;

 • проведення відповідно до затверджених 
санітарних вимог і періодичності дезінфі-
кування у приміщеннях ради, її виконавчих 
органів, в яких працюють посадові особ и, 
службовці апарату (виконавчого комітету), 
виконавчих органів _____ сільської (селищ-
ної, міської) ради згідно із затвердженим гра-
фіком.

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітно-
сті апарату (виконавчого комітету) _____ сіль-
ської (селищної, міської) ради (ПІБ) забезпечи-
ти нарахування та виплату заробітної плати 
посадовим особам, службовцям апарату (ви-
конавчого комітету), виконавчих органів _____ 
сільської (селищної, міської) ради, які працю-
ють у приміщеннях ради, її виконавчих органів 
згідно із затвердженим графіком, відповідно 
до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження покласти на заступника сільського (се-
лищного, міського) голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради ПІБ.

Голова _______________ ______________________  ПІБ

Додаток до розпорядження 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням ________ сільського 

(селищного, міського) голови 
від «___» квітня 2020 р. №_____

ГРАФІК РОБОТИ
посадових осіб, службовців апарату (виконавчого комітету), виконавчих органів 

_____ сільської (селищної, міської) ради роботу у приміщеннях ради, її виконавчих органів 

№  
п/п Назва структурного підрозділу, посади Прізвище, ім’я та по 

батькові працівника Квітень 2020 р., дати

1 Секретар сільської ради Червоненко
Василь Степанович 6, 8, 10,14…

1. Відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності

1 Начальник відділу, головний бухгалтер Степаненко 
Тетяна Григорівна 8, 11, 12…

3 Провідний спеціаліст

2. Відділ з питань організації надання адміністративних послуг

1 Начальник відділу, державний реєстратор 2, 6, 8, 10, 14…

2 Державний реєстратор 3, 7, 9, 13, 15…

3. Відділ інформаційно-організаційної роботи

1 Начальник відділу

Голова ____________  ПІБ
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НАДАННЯ ВІДПУСТОК В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Відповідно до пункту 1 частини другої Розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і по-
ширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (набув чинності з 17.03.2020 р.) передбачено, що 
на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням ко-
ронавірусної хвороби (COVID-19) роботодавець може доручити працівникові, у т. ч. державному 
службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати протягом певного періоду 
роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надавати працівнику, у тому числі держав-
ному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, відпустку за його згодою.

У цілому на період карантину працівнику 
можна надати будь-яку з передбачених йому 
законодавством відпустку: оплачувані осно-
вну, додаткову (за наявності) або без збере-
ження заробітної плати.

Згідно із статтею 84 КЗпП України та розді-
лом VI Закону України «Про відпустки» перед-
бачено такі види відпусток без збереження 
заробітної плати:

 – відпустка без збереження заробітної плати, 
що надається працівникові в обов’язково-
му порядку – має значна кількість категорій 
населення (батьки-одинаки, особи, які ма-
ють намір одружитись, інваліди тощо), на-
дається строком не більше 15 календарних 
днів на рік;

 – відпустка без збереження заробітної плати 
за згодою сторін – чіткі умови її надання – 
це згода сторін, а також тривалість – не біль-
ше 15 календарних днів на рік.

В обох зазначених випадках роботодавець 
не уповноважений самовільно відправляти 
працівників у відпустку без збереження за-
робітної плати, оскільки для цього необхідна 
письмова заява відповідного працівника. 

Також, згідно з частиною третьою статті 
84 КЗпП, у разі встановлення Кабінетом Міні-
стрів України карантину відповідно до Закону 
України «Про захист населення від інфекцій-
них хвороб», термін перебування у відпустці 
без збереження заробітної плати на період 
карантину не включається у загальний тер-
мін, в разі отримання такої відпустки за зго-
дою сторін.

Таким чином, починаючи з 17.03.2020 р. 
працівник, у т.ч. посадова особа місцевого 
самоврядування, може за згодою сторін от-
римати відпустку без збереження заробітної 
плати не обмежуючись 15-ти денним строком. 
Натомість строк такої відпустки може обме-

жуватися строком тривалості карантину 
–  тобто до набуття чинності постанови Уряду 
про завершення карантину на всій території 
України.

Така форма врегулювання трудових відно-
син в умовах загальнонаціонального каран-
тину може застосуватися до усіх посадових 
осіб місцевого самоврядування, службовців, 
працівників. особливо щодо тих, яким випов-
нилося 60 і більше років, за умови їх згоди, 
крім посадових осіб, на яких законодавством 
покладено повноваження забезпечувати ци-
вільний захист населення, діяльність об’єктів 
критичної інфраструктури та життєдіяльність 
територіальної громади.

Алгоритм оформлення відпустки без 
збереження заробітної плати на період ка-
рантину:

а) написання посадовою особою місцевого 
самоврядування, працівником на ім’я безпо-
середнього керівника (сільського, селищного, 
міського голову, (якщо працівник – посадова 
особа місцевого самоврядування), керівника 
комунальної установи, підприємства, органі-
зації) заяви з проханням надати йому відпуст-
ку без збереження заробітної плати за згодою 
сторін на період карантину. Зразок заяви – до-
даток 7.  

б) на основі заяв працівників відповідно 
сільський, селищний, міський голова або ке-
рівник комунальної установи, підприємства, 
організації видає відповідно розпорядження 
або наказ про надання йому відпустки без збе-
реження заробітної плати за згодою сторін на 
період встановленого Урядом України каран-
тину. Зразок розпорядження – додаток 8.

У разі, якщо на території України будуть 
продовженні часові межі карантину, необхідно 
оформити повторні заяві та видати відповідні 
накази, якщо відпустка без збереження заро-
бітної плати оформлена за згодою сторін.
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Додаток 7

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРАЦІВНИКА 
для оформлення відпустки без збереження заробітної плати 

за згодою сторін на період карантину

Сільському (селищному, міському) голові
ПІБ _________________________________________

(прізвище в давальному відмінку, ініціали) начальника 
відділу економіки апарату/виконавчого комітету

______________________________________________
 (назва посади в родовому відмінку)

________ сільської (селищної, міської) ради
Смілика О. В. (прізвище в родовому відмінку, ініціали)

Заява.

Прошу надати мені з «___» квітня 2020 р. відпустку без збереження заробітної плати за 
згодою сторін на період установленого згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» карантину.

«___» березня 2020 р.  _______________________  Смілик О. В.
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Додаток 8

__________ СІЛЬСЬКА (СЕЛИЩНА, МІСЬКА) РАДА __________ РАЙОНУ 
__________ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

«___» квітня 2020 р.  
№_________

Про надання відпусток без збереження 
заробітної плати за згодою сторін на період 
установленого Кабінетом Міністрів України карантинну

Відповідно до статті 84 Кодексу законів про працю України, статті 26 Закону України «Про від-
пустки», пункту 1 частини другої Розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», згідно із постановою Кабінету Міністрів від 
11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними постано-
вами КМУ від 16.03.2020 р. № 215, від 25.03.2020 р. № 239, від 29.03.2020 р. № 241, від 20.03.2020 р. 
№ 242, від 02.04.2020 № 255 та від д 08.04.2020 р. № 262):

1. Надати відпустку без збереження заробітної плати за згодою сторін на період установле-
ного Кабінетом Міністрів України карантинну:

1.1. Начальнику відділу економіки апарату/виконавчого комітету (назва посади в родово-
му відмінку) ________ сільської (селищної, міської) ради Смілику Олександру Васильовичу – з 
«___» по 24 квітня 2020 року.

Підстава: заява Смілика О. В. від «___» квітня 2020 р.

1.2. Спеціалісту І категорії відділу інформаційно-організаційної роботи апарату/виконавчого 
комітету (назва посади в родовому відмінку) ________ сільської (селищної, міської) ради Грищен-
ку Тарасу Івановичу — з «   » по 24 квітня 2020 року.

Підстава: заява Смілика О. В. від «___» квітня 2020 р.

Голова  
______________________________ ПІБ



25

HRM digest №2(2)
ОФОРМЛЕННЯ ПРОСТОЮ НЕ З ВИНИ ПРАЦІВНИКА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

У випадку, якщо працівник, особливо той, якому виповнилося 60 та більше років: а) не може 
виконувати передбачені посадовою інструкцією завдання в дистанційному (надомному) 
режимі (як наприклад, державний реєстратор, який може реалізовувати завдання лише в 
приміщенні ЦНАПу); б) не має щорічної основної та/або оплачуваної відпустки (або викори-
стала її в повному обсязі) і не має згоди на оформлення відпустки без збереження заробіт-
ної плати за згодою сторін; в) не може виконувати діяльність (роботу), яку вона виконувала 
згідно з трудовим договором до оголошення карантину (наприклад, прибиральниці дитя-
чих садків, шкіл, закритих на період карантину та ін.), то до щодо таких осіб – роботодавець 
– у нашому випадку сільський, селищний або міський голова (або керівник комунального 
підприємства, установи) повинен оформити простій не з вини працівника. 

Довідково: Згідно зі статтею 34 КЗпП, простій – це зупинення роботи, викликане 
відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для 
виконання роботи, невідворотною силою або іншою обставиною. 
Ключовою ознакою простою є відсутність організаційних або 
технічних умов, необхідних для виконання роботи. До організаційних 
або технічних можна віднести, насамперед, нормативно встановлені 
умови для виконання певних робіт. Трудове законодавство не містить 
визначення терміну «невідворотна сила». Інші галузі права та 
законодавства оперують близькими до нього «непереборна сила», 
«форс-мажор». У статті 263 Цивільного кодексу України непереборною 
силою визначається надзвичайна або невідворотна за певних умов 
подія.

Виходячи з визначення карантину, а згід-
но із Законом України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб» � це адміністративні 
та медико-санітарні заходи, що застосовують-
ся для запобігання поширенню особливо не-
безпечних інфекційних хвороб, то карантинні 
заходи спричиняють зупинення і неможли-
вість виконання певних видій робіт у зв’язку 
з відсутністю організаційних (застосування 
рішенням Уряду України карантину з визна-
ченими обмеженнями на певні види та форми 
робіт) та технічних (форс-мажорних, що спри-
чинили неможливість перебування на робочо-
му місці та здійснювати роботу через загрозу 
життю і здоров’ю, причиненою можливістю 
зараження небезпечною гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19) умов, що повністю 
підпадає під визначення простою не з вини 
працівника.

Саме з таких підстав (як форс-мажорні умо-
ви) і внесено Законом України »Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання виникненню й по-

ширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
зміни до статті 113 КЗпП.

Оформлення простою не з вини працівни-
ка передбачає збереження йому виплати не 
менше 2/3 посадового окладу (тарифної сіт-
ки) відповідно до частини першої статті 113 
КЗпП, або у розмірі, визначеному положен-
нями колективного договору із оформленням 
відповідних розпорядчих документів щодо 
організації простою. Премії та надбавки під 
час простою не виплачуються. Зберігаються 
лише ті виплати, що є обов’язковими та без-
посередньо прив’язані до окладу, наприклад, 
доплати за науковий ступінь, стаж, звання 
тощо. Проте, згідно з частиною третьою статті 
113 КЗпП, за час простою, коли виникає ви-
робнича ситуація, небезпечна для життя чи 
здоров’я працівника або для людей, які його 
оточують, та навколишнього природного се-
редовища не з його вини, за ним зберігається 
середній заробіток.
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Довідково: Початок простою оформляється відповідним актом (лист Мінсоцполітики 
від 23.10.2007 р. №257/06/187-07), в якому фіксуються причини, що зумовили 
призупинення роботи. Якщо акт про простій був складений вчасно, працівник 
не має потреби у підтвердженні того, що він повідомив роботодавця про 
початок простою. Якщо власник або уповноважений ним орган зволікають з 
оформленням акту про простій, працівнику доцільно письмово повідомити про 
простій одну з осіб (власник або уповноважений ним орган, бригадир власника 
або уповноважений ним орган, бригадир, майстер або посадові особи – частина 
друга статті 113 КЗпП). 

Акт складається у довільній формі із зазначенням усіх звичайних реквізитів. Окрім 
того, в акті фіксуються причини простою, наводиться перелік працівників чи 
структурних підрозділів, робота яких припиняється. Акт підписують керівники 
структурних підрозділів та працівники, яких безпосередньо стосується 
простій, а також представники трудового колективу (профспілкової 
організації), якщо такі діють на підприємстві.

Проте, у випадку з оголошенням Кабіне-
том Міністрів України по усій території Укра-
їни карантину підставою для оголошення 
простою є відповідне рішення Уряду України 
та розпорядження відповідного сільського, 
селищного чи міського голови, тому в даній 
ситуації фіксувати актом початок простою не 
потрібно. 

Простій оформлюється наказом керівника 
підприємства, організації, установи. У нака-
зі зазначаються підстави для його видання, 
встановлюються час і дата початку простою 
та його закінчення (якщо це можливо). Наказ 
може містити дозвіл працівникам, щодо яких 
оформлюється простій, не виходити на ро-
боту до його закінчення. При цьому доціль-
но вказати спосіб повідомлення працівників 
про необхідність виходу на роботу до закін-
чення простою або у зв’язку з його дочас-
ним закінченням. Відповідним підрозділам 
або працівникам надається розпорядження 
щодо нарахування оплати за час простою. 
Наказ може містити вказівки щодо усунення 
причин простою. З наказом ознайомлюють 
усіх працівників, яких він стосується, а також 
представника трудового колективу (проф-
спілкової організації), який діє на підприєм-
стві, в установі, організації.

Якщо наказ про простій не містить дати за-
кінчення простою, його закінчення також слід 
оформити наказом із зазначенням дати, з якої 
простій припиняється. З наказом ознайомлю-
ють усіх працівників, яких він стосується.

Алгоритм оформлення простою не з 
вини працівника на період карантину:

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів 
України (постанова КМУ від 11.03.2020 р. 
№ 211 «Про запобігання поширенню на тери-
торії України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» (із змінами, внесеними постановами КМУ 
від 16.03.2020 р. № 215, від 25.03.2020 р. № 239, від 
29.03.2020 р. № 241, від 20.03.2020 р. № 242,  від 
02.04.2020 № 255 та від 08.04.2020 р. №  262) та 
відповідним розпорядженням сільського, се-
лищного чи міського голови (щодо організації 
роботи апарату (виконавчого комітету) та 
виконавчих органів _______ (сільської, селищної 
чи міської) ради  та комунальних підприємств, 
установ, організацій у період встановленого 
Кабінетом Міністрів України карантину (до 24 
квітня 2020 р.) керівником відповідного підпри-
ємства, установи чи організації оформляється 
наказ про простій не з вини працівника. Зразок 
наказу про простій – додаток 9.
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Додаток 9

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  (назва, якщо є, наприклад, «Малятко»)
______________ (сільської, селищної, міської) РАДИ 

___________ РАЙОНУ __________ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
«____»  квітня 2020  р. № _________ 

Про простій не з вини працівника

Відповідно до розпорядження _______ (сільського, селищного, міського) голови від «   « квіт-
ня 2020 №  «Про організацію роботи апарату (виконавчого комітету) та виконавчих органів 
_______ (сільської, селищної чи міської) ради та комунальних підприємств, установ, організацій 
у період встановленого Кабінетом Міністрів України карантину (до 24 квітня 2020 р.)» з метою 
вжиття відповідних заходів з попередження розповсюдження захворюваності на гостру рес-
піраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, в зв’язку з неможливістю виконан-
ня прямих посадових обов’язків окремими працівниками закладу дошкільної освіти згідно із 
статтями 34 та 113 Кодексу законів про працю України НАКАЗУЮ:

1. Оголосити у період з 6 по 24 квітня 2020 р. простій не з вини працівника:
Кравченко Тетяні Миколаївні, помічнику вихователя для дітей віком від 3-х років;
Мартинчук Наталії Михайлівні, кухарю;
Кривенко Галині Михайлівні, підсобному робітнику.

2. У період простою працівники, зазначені в пункті 1 наказу, повинні перебувати за місцем 
проживання, або іншому, зазначеному ними місці постійного перебування під час карантину, 
на постійному телефонному зв’язку та у випадку появи симптомів вірусної інфекції, в той же 
день звернутися до закладу охорони здоров’я та поінформувати про це директора закладу 
дошкільної освіти.

3. Старшій медичній сестрі Іващенко Я. С. здійснювати щоденний моніторинг стану здо-
ров’я працівників, зазначених в пункті 1 наказу, та інформувати директора закладу дошкільної 
освіти.

4. Здійснити організаційні заходи щодо забезпечення працівникам, зазначеним у пункті 1 
наказу, виплати заробітної плати відповідно до законодавства за період простою не з вини 
працівника. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                                                          

З наказом ознайомлений (а): ______________________
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІН ДО РЕГЛАМЕНТУ МІСЦЕВОЇ РАДИ
СТОСОВНО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

В РЕЖИМІ АУДІО- ЧИ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ

Розділ І. Пленарне засідання місцевої ради в режимі аудіо- чи відеоконференцій (далі 
– дистанційне пленарне засідання)

1. Підстави проведення дистанційного 
пленарного засідання місцевої ради

Проведення дистанційного пленарного за-
сідання місцевої ради в режимі аудіо- чи ві-
деоконференцій здійснюється у виключних 
випадках у період встановленого Кабінетом 
Міністрів України карантину з метою упере-
дженням епідемій, епізоотій та пандемій з 
різних інфекційних захворювань, зокрема за-
побігання поширенню на території України ко-
ронавірусної хвороби (COVID-19).

2. Прийняття рішення про проведення 
дистанційного пленарного засідання 
місцевої ради

Рішення про проведення дистанційного пле-
нарного засідання місцевої ради приймається 
відповідно сільським, селищним чи міським го-
ловою – видається відповідне розпорядження. 
У випадках відсутності сільського, селищного 
чи міського голови або неможливості здійс-
нення ним повноважень, – посадовою особою, 
яка відповідно до законодавства виконує його 
повноваження.
Дистанційне пленарне засідання місцевої ради 
може відбуватися у період поточної сесії ради, 
а також під час позачергової сесії місцевої 
ради, рішення про скликання якої приймаєть-
ся відповідно:

 • сільським, селищним, міським головою;

 • секретарем ради (у визначених законодав-
ством випадках);

 • однією третиною (1/3) депутатів від загаль-
ного складу місцевої ради.

Під час прийняття рішення про проведення 
дистанційного пленарного засідання місцевої 
ради відповідною посадовою особою повинні 
бути забезпечені:

 • реалізація прав усіх депутатів місцевої ради;

 • ідентифікація депутатів місцевої ради та ін-
ших осіб, які беруть участь у засіданні місце-
вої ради;

 • встановлення та фіксація результатів голо-
сування депутатами місцевої ради стосовно 
кожного питання порядку денного засідан-
ня місцевої ради.

При прийнятті рішення про проведення дис-
танційного пленарного засідання місцевої 
ради потрібно враховувати існуючі технічні 
можливості забезпечення такого засідання – 
наявність відповідної оргтехніки, пристроїв та 
засобів у всіх депутатів місцевої ради та інших 
посадових осіб, які здійснюють організацій-
но-технічне забезпечення засідання місцевої 
ради.

3. Питання, що розглядаються на дистан-
ційному пленарному засіданні місцевої 
ради

До порядку денного дистанційного пленарно-
го засідання місцевої ради можуть включатися 
виключно невідкладні питання:

 • внесення змін до місцевого бюджету та від-
повідних місцевих цільових та бюджетних 
програм;

 • забезпечення робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої 
ліквідації особливо тяжких надзвичайних 
ситуацій, спричинених спалахами епіде-
мій та пандемій та реалізації повноважень, 
пов’язаних із зазначеними обставинами, в 
т. ч. виконання місцевих програм та рішень 
уповноважених органів, в т. ч. з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та надзвичай-
них ситуацій [1].

Питання, що потребують таємного голосуван-
ня під час дистанційних пленарних засідань 
місцевою радою не розглядаються.

Порядок денний дистанційного пленарного 
засідання місцевої ради формується у визначе-
ному законодавством та регламентом ради по-
ряду та затверджується сільським, селищним, 
міським головою.
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4. Організація дистанційного пленарного 

засідання місцевої ради (для таких ви-
падків необхідно, щоб депутати особисто 
інформували секретаря ради (або іншу по-
садову особу, відповідальну за організацію 
проведення засідання) про номери телефо-
нів та електронну пошту чи інші засоби 
комунікації, через які буде здійснюватися 
розсилка повідомлень та матеріали до за-
сідань. У разі використання виключно ауді-
озв’язку, можна передбачити можливість 
надсилання депутатам ради перед засі-
данням номерів/кодів, за якими вони будуть 
ідентифіковані на початку засідання).

Секретар місцевої ради (у випадку відсутно-
сті секретаря місцевої ради або неможливості 
ним здійснення своїх повноваження – інша по-
садова особа, визначена сільським, селищним, 
міським головою):

 • доводить рішення про дистанційне пленар-
не засідання місцевої ради (розпорядження 
сільського, селищного, міського голови) до 
відома депутатів і населення не пізніше, ніж 
за 12 години до його початку із зазначенням 
дати, часу його проведення, порядку ден-
ного та порядку відкритого доступу до його 
трансляції;

 • розміщує на офіційному веб-сайті місцевої 
ради рішення про дистанційне пленарне 
її засідання (не пізніше, ніж за 12 години до 
його початку) з одночасним направленням 
цієї інформації та проектів рішень ради з 
кожного питання порядку денного і супро-
відними документами на електронну офі-
ційну адресу кожного депутата місцевої 
ради (або електронну адресу, вказану де-
путатом місцевої ради) та посадових осіб, 
які здійснюють організаційне забезпечення 
проведення засідань місцевої ради.

У кожного депутата місцевої ради та посадових 
осіб місцевого самоврядування, зокрема тих, 
які здійснюють організаційне забезпечення 
проведення засідань місцевої ради, повинен 
бути постійний (цілодобовий) доступ до їх офі-
ційних електронних адрес (або електронної 
адреси, вказаної депутатом місцевої ради), 
незалежно від місця їх фізичного перебування.
У період від часу прийняття рішення про про-
ведення дистанційного пленарного засідання 
місцевої ради і до часу його початку посадо-

вими особами, які здійснюють організаційне 
забезпечення проведення засідань ради, по-
винні бути технічно забезпечені якість, доступ-
ність, прозорість, а також можливість запису 
такого засідання.
Запис (аудіо- та/або відео) дистанційного пле-
нарного засідання місцевої ради є невід’ємною 
частиною протоколу її засідання.

5. Участь у дистанційному пленарному за-
сіданні місцевої ради

У дистанційному пленарному засіданні місце-
вої ради беруть участь:

 • голова (сільський, селищний, міський);

 • секретар місцевої ради;

 • депутати місцевої ради;

 • посадові особи місцевого самоврядування, 
які здійснюють організаційне забезпечення 
проведення засідань місцевої ради.

Учасники дистанційного пленарного засідання 
місцевої ради, у т. ч. сільський, селищний, місь-
кий голова, можуть брати у ньому участь за 
місцем свого проживання чи з інших місць за 
їх вибором за допомогою інформаційно-кому-
нікаційних технологій, але поза приміщенням, 
де регламентом відповідної місцевої ради ви-
значено місце (приміщення) для проведення 
засідань місцевої ради.
У разі неможливості депутата місцевої ради 
взяти участь у дистанційному пленарному за-
сіданні місцевої ради він повідомляє про це 
сільського, селищного, міського голову або 
іншу посадову особу, яка відповідно до зако-
нодавства головує на засіданні.
Також у дистанційному пленарному засіданні 
місцевої ради можуть брати участь інші поса-
дові особи відповідної місцевої ради, список 
яких погоджується сільським, селищним, місь-
ким головою.
Головує на дистанційному пленарному засідан-
ні місцевої ради сільський, селищний, міський 
голова, а з підстав, визначених у частині другій 
статті 42 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», – секретар відповідно сіль-
ської, селищної чи міської ради. Головуючий на 
дистанційному пленарному засіданні місцевої 
ради може брати у ньому участь і з приміщен-
ня, визначеного регламентом місцевої ради як 
місце (приміщення) для проведення засідань 
ради.
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6. Кворум

Дистанційне пленарне засідання місцевої ради 
вважається повноважним, якщо в ньому бе-
руть участь (шляхом приєднання за допомогою 
технічних засобів аудіо- та/або відео-комуніка-
ції) більше половини депутатів від загального 
складу відповідної місцевої ради.

7. Проведення дистанційного пленарного 
засідання місцевої ради

Головуючий за годину до початку дистанційно-
го пленарного засідання місцевої ради разом з 
посадовими особами цієї ж ради, які здійсню-
ють організаційне забезпечення проведення 
засідань місцевої ради, перевіряє технічну го-
товність та можливість участі у ньому в режимі 
аудіо- чи відеоконференції усіх депутатів міс-
цевої ради.

Реєстрація депутатів місцевої ради

У визначений для засідання час головуючий 
на засіданні оголошує реєстрацію депутатів 
місцевої ради – учасників дистанційного пле-
нарного засідання і здійснює їх поіменну пере-
кличку.
Секретар відповідної місцевої ради після ого-
лошення головуючим на засіданні прізвища, 
ім’я та по батькові кожного депутата місцевої 

ради та підтвердження ним (з відеофіксацією 
на екрані комп’ютера (планшета, іншого засо-
бу телекомунікації у головуючого на засіданні) 
його особистої участі у засіданні, здійснює на-
впроти прізвища відповідного депутата відміт-
ку у відомості, що додається до протоколу засі-
дання (приклад відомості - додаток 1).
Секретар відповідної місцевої ради за дани-
ми ідентифікації депутатів та фіксації їх участі 
у відповідній відомості здійснює підрахунок 
кількості депутатів місцевої ради, які зареє-
струвалися (шляхом приєднання за допомо-
гою технічних засобів аудіо- та/або відео-кому-
нікації) для участі у дистанційному пленарному 
засіданні місцевої ради. За результатами підра-
хунку секретар відповідної місцевої ради ого-
лошує кількість депутатів – учасників засідан-
ня та інформує, чи є на засіданні кворум для 
його правоможності.
Після інформування секретарем відповідної 
місцевої ради кількості депутатів місцевої 
ради – учасників дистанційного пленарного 
засідання, головуючий на засідання оголошує 
про його правоможність і відкриття.
У випадку наявної технічної можливості засто-
совувати щодо ідентифікації депутатів місце-
вої ради електронні ключі чи коди, реєстрація 
здійснюється в відповідному електронному 
форматі.

Додаток 1. Приклад формату реєстрації депутатів місцевої ради – учасників дистанційного 
пленарного засідання

Відомості про реєстрацію депутатів _____ (сільської, селищної, міської) ради – учасників 
дистанційного пленарного засідання ______ (сільської, селищної, міської ради)

«….» квітня 2020 р.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 
депутата

Відмітка про участь у 
дистанційному пленарному 

засідання ради
Примітка

1. Петренко
Сергій Іванович +  

2. Сіренко
Олександр Павлович +  

3. …..    

РАЗОМ: 27  

Секретар ___________ місцевої ради (підпис) В. М. Сіренко
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Порядок денний дистанційного пленарного 

засідання місцевої ради

Після відкриття дистанційного пленарного за-
сідання місцевої ради головуючий інформує 
про питання порядку денного засідання і про-
понує його затвердити.
Під час затвердження порядку денного дистан-
ційного пленарного засідання місцевої ради 
не можуть вноситися пропозиції щодо вклю-
чення до нього додаткових питань, крім випад-
ків, коли їх невідкладний розгляд пов’язаний із 
запобіганням виникненню надзвичайних ситу-
ацій, ліквідацією їх наслідків або вирішенням 
інших питань, пов’язаних з виникненням за-
грози життю та/або здоров’ю населення тери-
торіальної громади.
Затвердження порядку денного відбувається 
шляхом голосування кожного депутата.

Обговорення питань порядку денного засі-
дання (доцільно при дистанційному пленар-
ному засіданні ради обмежити час на виступи 
та обговорення питань у порівнянні з часом, 
визначеним регламентом ради у загальних 
положеннях про проведення її засідань або ж 
приймати процедурне рішення щоразу перед 
початком засідання щодо часу на обговорення 
кожного питання).
Після затвердження порядку денного дистан-
ційного пленарного засідання головуючий 
пропонує регламент його проведення, роз-
гляду питань порядку денного (як правило, для 
такого засідання пропонується скорочені ча-
сові процедури як для представлення питань, 
та і для їх обговорення, наприклад, до 5 хвилин 
– доповідь, і до 10 хвилин – обговорення) та ста-
вить цю пропозицію на затвердження депута-
тами ради.
Після затвердження регламенту роботи голо-
вуючий оголошує кожне питання порядку ден-
ного засідання та надає слово доповідачам.
Доповідач з кожного питання порядку денного 
дистанційного пленарного засідання місцевої 
ради коротко інформує про його суть, переду-
мови виникнення, обґрунтовує його актуаль-
ність, терміновість та необхідність прийняття, 
потребу у відповідних ресурсах, у т. ч. і фінан-
сових, з вказанням джерел їх покриття тощо, 
а також про наслідки та результати прийняття 
відповідного рішення із зазначеного питання 
(!важливим під час дистанційного пленарного 

засідання ради є те, щоб технічно інформацію 
доповідаючого та обговорення питань поряд-
ку денного чули усі учасники засідання, особли-
во депутати місцевої ради).
В обговоренні питань порядку денного дистан-
ційного пленарного засідання місцевої ради 
можуть брати участь, крім депутатів місцевої 
ради, посадові особи відповідної ради, за по-
треби – також представники відповідних орга-
нів державної влади, підприємств, установ та 
організації, незалежно від форми власності, до 
повноважень яких віднесено вирішення відпо-
відного питання порядку денного і які запро-
шені до участі у засіданні.
Обговорення питання порядку денного засі-
дання припиняється за рішенням головуючо-
го.
Питання порядку денного дистанційного пле-
нарного засідання місцевої ради вважається 
розглянутим, якщо за його результатами міс-
цевою радою прийнято відповідне рішення.

8. Голосування

Рішення з кожного питання порядку денного 
дистанційного пленарного засідання місцевої 
ради приймаються особисто і відкрито депута-
тами ради шляхом підняття рук та висловлен-
ня своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».
Підрахунок голосів під час голосування на 
дистанційному пленарному засіданні місцевої 
ради здійснюється секретарем місцевої ради, 
який в подальшому оголошує результати голо-
сування.
Рішення ради приймається у наступній послі-
довності:

 • проект рішення ставиться на голосування за 
основу;

 • у випадку наявності за результатами обгово-
рення зауважень та пропозицій до проекту 
рішення, кожне з них ставиться головуючим 
на голосування у порядку їх надходження;

 • проект рішення ставиться на голосування в 
цілому як рішення з урахуванням тих змін та 
доповнень, за які підтримані більшістю де-
путатів від загального складу ради.

У випадку надходження пропозиції про не-
прийнятність запропонованого проекту рі-
шення та зняття його з розгляду, вона ставить-
ся на голосування першою.
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Прийнятим може бути тільки те рішення, про-
ект якого поданий у письмовому вигляді. Мож-
ливе прийняття рішення ради спочатку по 
пунктах, розділах, а потім – в цілому. У випадку 
надходження двох або більше пропозицій до 
одного і того ж пункту рішення, усі пропозиції 
ставляться на голосування, а прийнятою вва-
жається та, що набрала більшу в порівнянні з 
іншими кількість голосів.
Голосування за проект здійснюється кожним 
депутатом особисто шляхом                     (на сьо-
годні місцеві ради врегульовують це питання у 
різний технічно можливий спосіб):

 • озвучення свого прізвища, ім’я, по батько-
ві та позиції («за», «проти», «утримався») по 
кожному з проектів рішення ради щодо кож-
ного з питань порядку денного або щодо 
кожної пропозиції, зауваження до проекту 
рішенні ради;

 • підняття рук під час оголошення головую-
чим кожного проекту рішення ради (про-
позиції, доповнення до нього) з озвученням 
висловлення депутатами позиції щодо рі-
шення (пропозиції, доповнення до нього): 
«за», «проти», «утримався».

Доповненням до результату голосування та 
встановлення його результатів може бути осо-
бистий підпис кожного депутата навпроти кож-
ного питання порядку денного з визначеною 
його позицію щодо підтримання того чи іншо-
го проекту рішення, що буде додатком до про-
колу засідання та оприлюднене на офіційному 
сайті відповідної ради (приклад – додаток 2).
У випадку наявної технічної можливості засто-
совувати щодо ідентифікації депутатів місцевої 
ради електронні ключі чи коди, голосування 
здійснюється в відповідному електронному 
форматі.

Додаток 2. Приклад формату фіксації результату голосування депутата місцевої ради під 
час дистанційного пленарного засідання одночасно з аудіо- та/або відео голосуванням

Відомості про результати голосування депутата _____ (сільської, селищної, міської) ради 
Петренка Сергія Івановича щодо питань порядку денного дистанційного пленарного засідання 

____ (сільської, селищної, міської ради)

«….» квітня 2020 р.

№ п/п Назва питання
Результат голосування:*

за проти утримався

1.

Про проект рішення _________ селищної ради «Про 
внесення змін до рішення _____ селищної ради від 
«….» грудня 2019 р. № «Про затвердження _____ 
селищного бюджету» (щодо забезпечення протидії 
поширення COVID-19)

підпис    

2.

Про організацію забезпечення продуктами 
харчування жителів територіальної громади, 
старше 60 років, які перебувають в режимі 
самоізоляції на період оголошеного з 12 березня 
по 24 квітня 2020 р. режиму карантину

    підпис

* Підпис з датою і часом ставиться депутатом у тій колонці розділу «Результати голосування», назва 
якої відображає його рішення щодо проекту, тобто в одній з граф: «за», «проти», «утримався». 

Рішення місцевої ради, прийняті під час дис-
танційного пленарного засідання місцевої 
ради у форматі аудіо- та/або відеоконферен-
ції, мають таку ж юридичну силу, як і рішення 
місцевої ради, прийняті цією ж радою у примі-
щенні для проведення засідань місцевої ради 
згідно з встановленим нею регламентом.

9. Підрахунок голосів, встановлення ре-
зультатів голосування

Фіксація результатів голосування, підраху-
нок голосів та встановлення результатів го-
лосування здійснюється секретарем місце-
вої ради.
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Фіксація результату голосування кожного де-
путата по кожному з проектів рішення ради 
щодо кожного з питань порядку денного або 
щодо кожної пропозиції чи зауваження до 
проекту відповідного рішенні ради здійсню-
ється наступним чином.
За результатами озвучення (підняття рук під 
час режиму відеоконференції) кожним з де-

путатів місцевої ради своєї позиції по проекту 
рішення місцевої ради чи пропозиції, допов-
нення до нього секретар ради заповнює від-
повідну таблицю (приклад – додаток 3), в якій 
навпроти кожного депутата у графі з назвою 
проекту рішення ради ставить позначку в тій 
колонці, що відповідає результату рішення де-
путата по зазначеному проекту.

Додаток 3. Приклад формату фіксації результатів голосування депутатів місцевої ради під 
час дистанційного пленарного засідання одночасно з аудіо- та/або відео голосуванням

Відомості про результати голосування депутатів _____ (сільської, селищної, міської) ради з 
питань порядку денного дистанційного пленарного засідання ______ (сільської, селищної, 

міської ради)

«….» квітня 2020 р.

№п/п Прізвище, ім’я, по 
батькові депутата

1.  Про проект рішення ______ 
селищної ради «Про внесення змін до 
рішення _____ селищної ради від «….» 
грудня 2019 р. № «Про затвердження 
_____ селищного бюджету» (щодо 
забезпечення протидії поширення 
COVID-19)

2. Про організацію забезпечення 
продуктами харчування жителів 
територіальної громади, старше 
60 років, які перебувають в 
режимі самоізоляції на період 
оголошеного з 12 по 24 квітня 
2020 р. режиму карантину

Результат голосування:* Результат голосування:*

за проти утримався за проти утримався

1. Петренко
Сергій Іванович +         +

2. Сіренко
Олександр Павлович   +       +

РАЗОМ: 7 9 3 … … …

Секретар ___________ селищної ради (підпис) В. М. Сіренко

У випадку наявної технічної можливості засто-
совувати щодо ідентифікації депутатів місцевої 
ради електронні ключі чи коди, підрахунок ре-
зультату голосування здійснюється в відповід-
ному електронному форматі та автоматичному 
режимі.
За результатами підрахунку голосів секретар 
місцевої ради встановлює результат голову-
вання по кожному з проектів рішення ради 
щодо кожного з питань порядку денного або 
щодо кожної пропозиції чи зауваження до 
проекту відповідного рішенні ради. Результат 
голосування оголошується головуючим і фік-
сується у протоколі дистанційного пленарного 
засідання місцевої ради.

10. Протокол дистанційного пленарного 
засідання місцевої ради

Протокол дистанційного пленарного засідан-
ня місцевої ради ведеться державною мовою.
Секретар відповідної місцевої ради (у випадку 
відсутності секретаря ради або неможливості 
ним здійснення своїх повноважень інша поса-
дова особа, визначена на засіданні ради, веде 
протокол дистанційного пленарного засідання 
місцевої ради.
У протоколі дистанційного пленарного засі-
дання місцевої ради зазначаються: дата, час, 
формат (дистанційне чи інший формат), кіль-
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кість депутатів, які взяли участь у засіданні (ві-
домості про реєстрацію депутатів додаються 
до протоколу), питання порядку денного за-
сідання; прізвища головуючого на засіданні, 
виступаючих з кожного питання порядку ден-
ного, учасників обговорень, ініціаторів пропо-
зицій, внесених під час засідання; результати 
голосування по кожному з проектів рішення 
ради щодо кожного з питань порядку денного 
або щодо кожної пропозиції чи зауваження до 
проекту відповідного рішення ради тощо.
Відео та аудіозапис дистанційного пленарно-
го засідання місцевої ради, його стенограма, а 
також відомості про реєстрацію депутатів міс-
цевої ради, результати голосування (загальні 
та кожного депутата) по кожному з проектів 
рішення ради щодо кожного з питань порядку 
денного або щодо кожної пропозиції чи заува-
ження до проекту відповідного рішення ради 
додаються до протоколу дистанційного пле-
нарного засідання місцевої ради і є його додат-
ками, а також оприлюднюються на офіційному 
сайті місцевої ради на наступний після такого 
засідання день.

11. Підготовка проектів рішень місцевої 
ради з питань порядку денного дистан-
ційного пленарного її засідання

Проекти рішень місцевої ради з питань поряд-
ку денного дистанційного пленарного засідан-
ня місцевої ради готуються у порядку, перед-
баченому регламентом відповідної місцевої 
ради.
На проекти рішень місцевої ради з питань по-
рядку денного дистанційного пленарного її за-
сідання, що передбачені у пункті 3 цього розді-
лу, згідно з пунктом 11-1 Розділу V Прикінцеві 
та перехідні положення Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» не поши-
рюються вимоги Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності», частини третьої статті 
15 Закону України «Про доступ до публічної ін-
формації», Закону України «Про державну до-
помогу суб’єктам господарювання».

_____________________________________________

Кожен орган місцевого самоврядування має виходити з своїх технічних можливостей щодо 
забезпечення дистанційного засідання.
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ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ

про Раду Європи та діяльність Програми

«Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»

можна тут:

www.slg-coe.org.ua

www.facebook.com/slgcoe/


