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Правове регулювання оплати праці. 
Принципи складання колективного договору

Павло Брагінський

Радник з юридичних питань



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Правове регулювання оплати праці

Законом № 2002-VIII від 06.04.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів
охорони здоров’я» були внесені зміни до абзацу 15 статті 16 Закону України
«Основи законодавства України про охорону здоров’я», якими встановлено, що
заклади охорони здоров’я, утворені в результаті реорганізації державних та
комунальних закладів охорони здоров’я – державних та комунальних установ,

можуть мати відокремлене майно (в тому числі кошти), закріплене за ними на
праві оперативного управління, самостійний баланс, самостійно затверджувати
штатний розпис, мати рахунки в установах банків, печатки.



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Регульованість оплати праці в бюджетних установах

Правове регулювання оплати праці

Законом введено можливість розширення повноважень керівників по
управлінню закладами охорони здоров’я. За відсутності обмежень передбачених
статутом, керівники підприємств набули можливість самостійно формувати
систему оплати праці, встановлювати її розміри, в межах державних гарантій та
колективних договорів і угод.

Слід зважати, що частиною 2 статті 8 Закону України «Про оплату праці» умови
розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з
бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 98 Кодексу законів про працю України, оплата праці працівників
установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі
законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, 

регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та
позабюджетних доходів.



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Правове регулювання оплати праці

НЕ ДІЄ
НА КНП



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Правове регулювання оплати праці

Заклади охорони здоров’я у формі комунальних некомерційних підприємств та
казенних підприємств, мають виключне дискреційне повноваження, щодо
формування політики оплати праці в межах цього підприємства. 

Повноваження не є безумовним та залежить від встановлених гарантій, 

генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів.



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Правове регулювання оплати праці

Статтею 97 Кодексу законів про працю та статтею 15 Закону України «Про
оплату праці» встановлено, що форми і системи оплати праці, норми праці, 
розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та
розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 

компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, 

установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням
норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими
(регіональними) угодами. 

Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, 

власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з
виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим
представником), що представляє інтереси більшостіпрацівників, а у разі його
відсутності – з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом
органом.



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Стаття 2. Структура заробітної плати

Закону України «Про оплату праці»

Правове регулювання оплати праці

Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних
розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад установлені норми, за
трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, 

надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним
законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі
винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і
положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і
матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які
провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Правове регулювання оплати праці

Мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір
оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Згідно ст. 8 Закону про держбюджет на 2019 рік мінімальна зарплата становить
4173 гривень.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму
праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її
мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах
праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, 

роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна істотних умов праці

Правове регулювання оплати праці

У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних
умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи
посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг,
режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення
професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути
повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Таке погіршення можливо виключно за погодженням із первинною
профспілковою організацією або іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом.

Ст. 34 Кодексу законів про працю



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна істотних умов праці

Правове регулювання оплати праці

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті
36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна
допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку;

Частина 6 статті 36 Кодексу законів про працю: відмова працівника від
переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою,

організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних
умов праці;

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден
на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється
за пунктом 6 статті 36 КЗпП.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print#n211
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print#n233
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print#n235
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print#n239
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print#n211


Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Правове регулювання оплати праці

Стаття 15 Закону України «Про оплату праці» визначає, що форми і системи
оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, 

умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються
підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, 

передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і
територіальними угодами.



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна колективного договору

Правове регулювання оплати праці

У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом
строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою
однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, якщо
законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування
підприємства, якщо не передбачено його реєстрацію.

Стаття 9 Закону України «Про колективні договори» 



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна колективного договору

Правове регулювання оплати праці

Процедуру можна поділити на етапи: 

1. Письмове повідомлення про початок переговорів
2. Створення комісії для колективних переговорів
3. Організація роботи комісії
4. Створення проекту колективного договору
5. Затвердження і підписання колективного договору
6. Повідомна реєстрація
7. Контроль за виконанням колективного договору



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна колективного договору

Правове регулювання оплати праці

Будь-яка із сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії колективного
договору, угоди або у строки, визначені цими документами, письмово повідомляє інші
сторони про початок переговорів.

Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори.

Стаття 10 Закону України «Про колективні договори» 



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна колективного договору

Правове регулювання оплати праці

Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або
кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів -

представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з
іншої сторони.

РОБОТОДАВЕЦЬ:

• керівник підприємства
• уповноважена
керівником особа

ПРАЦІВНИКИ: 

• профспілкова організація; 

• спільний
представницький орган; 

• представник, обраний і
уповноважений трудовим
колективом

За наявності на підприємстві кількох профспілок чи їх об'єднань або інших
уповноважених трудовими колективами на представництво органів вони повинні
сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення
колективного договору



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна колективного договору

Правове регулювання оплати праці

Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору, угоди
утворюється робоча комісія з представників сторін.

Склад цієї комісії визначається сторонами.

Створення комісії доцільно закріпити Наказом по підприємству: «Про організацію і
проведення колективних переговорів та укладання колективного договору», в якому
вказати статус і склад членів комісії, порядок їх діяльності, гарантії на час ведення
переговорів.



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна колективного договору

Правове регулювання оплати праці

Представники сторін складають графік переговорного процесу і планують порядок
денний засідань комісії. Для підвищення ефективності переговорів і ступеня
відповідальності сторін рекомендується протоколювати засідання комісії. 
Особи, які беруть участь в переговорах як представники сторін, на період переговорів
та підготовки проекту звільняються від основної роботи із збереженням середнього
заробітку та включенням цього часу до трудового стажу. 

(ст. 10, 12 Закону України «Про колективні договори і угоди»)

Проект колективного договору може бути підготовлений будь-якою зі сторін. Після
опрацювання основного змісту колективного договору керівник установи, організації, 
підприємства забезпечує ознайомлення працівників з його текстом (паперовий, 

електронний вигляд тощо). Робоча комісія готує проект колективного договору з
урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, і приймає рішення, яке
оформлюється відповідним протоколом. 



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна колективного договору

Правове регулювання оплати праці

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. 
Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним
законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги. 

Стаття 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» 

Умови колективних договорів, укладених відповідно до чинного законодавства, є
обов'язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали. 

Умови колективних договорів, що погіршують порівняно з чинним законодавством
становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів. 

Стаття 5 Закону України «Про колективні договори і угоди»



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна колективного договору

Правове регулювання оплати праці

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо
регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: 

• зміни в організації виробництва і праці; 
• забезпечення продуктивної зайнятості; 
• нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати
та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); 

• встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 
• режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 

• умов і охорони праці; 
• забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, 

організації оздоровлення і відпочинку працівників; 

• гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників; 

• умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних
(міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; 
• забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

• заборона дискримінації.

Стаття 7. Зміст колективного договору



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна колективного договору

Правове регулювання оплати праці

І. Загальні положення. 

ІІ. Забезпечення зайнятості. 
ІІІ. Трудові відносини. Режим праці та відпочинку. 

ІV. Оплата праці. 
V. Охорона праці. 
VІ. Гарантії діяльності організації профспілки (за наявності). 
VІІ. Контроль за виконанням колдоговору Додатки



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна колективного договору

Правове регулювання оплати праці

Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі і виноситься на
розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу. У разі якщо збори
(конференція) трудового колективу відхилять проект колективного договору або
окремі його положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного
рішення. Термін цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів.

Після цього проект в цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового
колективу. Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами
(конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими
представниками сторін не пізніше ніж через 5 днів з моменту його схвалення, якщо
інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу. 

(ст. 13 ЗУ “Про колдоговори”)



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна колективного договору

Правове регулювання оплати праці

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами
державної виконавчої влади. 

Реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників для
забезпечення можливості врахування їхніх умов під час розгляду уповноваженими
органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути в
результаті виконання умов таких договорів. 

(Порядок повідомної реєстрації угод та колективних договорів затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115)



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна колективного договору

Правове регулювання оплати праці

Сторони угоди (договору) подають на повідомну реєстрацію угоду (договір) разом з
додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та копію угоди
(договору). 

Сторони подають також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності
суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців, які брали участь у колективних
переговорах з питань укладення відповідної угоди.

Реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після
надходження колективного договору до реєструючого органу. Сторонам колективного
договору може бути відмовлено у повідомній реєстрації лише у разі, якщо подані на
реєстрацію примірники договору не є автентичними. 

Інших підстав для відмови у проведенні реєстрації не передбачено. 



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зміна колективного договору

Правове регулювання оплати праці

Після закінчення терміну дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки
сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено в
договорі. Колективний договір, угода зберігають чинність у разі зміни складу, 

структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено
цей договір, угоду. 

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств
незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для
роботодавця, так і для працівників підприємства. Колективний договір, угода
набирають чинності з дня їх підписання представниками сторін або з дня, зазначеного
у колективному договорі, угоді.



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПРАКТИКИ

Правове регулювання оплати праці

GOOD PRACTICE:

Оберіть найбільш зручний спосіб доведення змісту проекту Колективного договору до
працівників підприємства. Для прикладу можна провести попереднє обговорення
проекту в окремих структурних підрозділах або з деякими категоріями працівників
(інспектором з кадрів, інженером з охорони праці, бухгалтером, економістом, 

юрисконсультом тощо). Якщо підрозділи підприємства розташовані на значній відстані
(характерно для підприємств, господарська діяльність яких провадиться у межах
району), то ефективним способом буде розповсюдження електронних чи друкованих
копій проекту Колективного договору для ознайомлення



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПРАКТИКИ

Правове регулювання оплати праці

GOOD PRACTICE:

Ведіть діалог щодо запропонованих прав або обов'язків. 

Сторони мають чути й розуміти один одного. Наводьте реальні аргументи щодо
пропозицій та заперечень. Будьте конструктивні. Проводьте фінансові прогнози та
прорахунки бюджету підприємства та доходу працівників.



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПРАКТИКИ

Правове регулювання оплати праці

BAD PRACTICE:

Декларативність норм. 

Якщо норми колективного договору виписані загально, велика ймовірність, що вони
виконуватись не будуть або не зрозумілий алгоритм їх виконання. Гарантії повинні
мати чіткі механізми, розміри та строки.



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПРАКТИКИ

Правове регулювання оплати праці

GOOD PRACTICE:

Включайте до договору реальні й конкретні положення. 

Не потрібно декларувати «за все хороше» або «проти всього поганого». Якість
договору впливає на його виконання. 



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПРАКТИКИ

Правове регулювання оплати праці

BAD PRACTICE:

Великий та змістовний договір. 

Ви помічали, що кредитні договори зазвичай лякають своїм об’ємом? Об’єм не
показник якості договору, а, навпаки, ускладнює його сприйняття. Великі документи, як
правило, ретельно ніхто не читає. Внаслідок чого можуть існувати положення, про які
сторони не знають, але зобов’язані виконувати і нести відповідальність за
невиконання.



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПРАКТИКИ

Правове регулювання оплати праці

BAD PRACTICE:

Вказати положення законодавства, які регулюють трудові відносини

Не слід дублювати положення законодавства. Колективний договір має містити лише
конкретизацію існуючих норм для конкретного підприємства, установи організації та
додаткові, порівняно з чинним законодавством гарантії і компенсації.  Натомість, 

дублювання норм законодавства не забезпечує реального захисту прав та інтересів
сторін, а лише значно ускладнює розуміння договору сторонами. 



Проект USAID 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПРАКТИКИ

Правове регулювання оплати праці

GOOD PRACTICE:

Рахувати наступні періоди. 

Ця порада стосується обох сторін. Фінансові та нефінансові гарантії, визначені в
колективному договорі, мають встановлюватись розумно та ефективно. Задавайте собі
питання: що краще - разова допомога чи щомісячні надбавки за рахунок того ж обсягу
коштів? Чи витримає бюджет підприємства навантаження в період літніх відпусток, 

якщо встановлюються додаткові виплати пов’язані з нею? Якщо ви плануєте збільшити
розмір відпусток для працівників, чи готовий трудовий колектив виконувати роботу
своїх колег довший проміжок часу, чи вистачає на це людських ресурсів? Чи
забезпечують наявні гарантії та стимули збереження якісних та прогресивних кадрів? 

Чи є дієва система мотивації для трудового колективу? 

Спробуйте використати фонд, який підприємство виділяє на оплату праці найбільш
ефективно для досягнення мети та завдань підприємства.
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ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПРАКТИКИ

Правове регулювання оплати праці

BAD PRACTICE:

Закріплення гарантій фіксовано. 

Встановлення конкретних сум в тексті колективного договору. Не слід
встановлювати конкретні суми грошових зобов’язань. Будь-яка грошова валюта з
часом знецінюється. Також, фіксація конкретних сум вимагатиме постійний
перегляд положень колективного договору та відповідних виплат. 
Колективний договорів може містити принципи, формули та підстави для
проведення виплат, без зазначення конкретних сум.
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