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Про розгляд інформаційних запитів

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці
розглянув Ваші інформаційні запити від 26.10.2021 (вх. № А-381/ПІ-21 та
№ А-382/ПІ-21 від 26.10.2021).
Відповідно до вимог статті 1 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або
створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків,
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених
цим Законом.
Зміст питань, викладених у Ваших інформаційних запитах, за своєю суттю
є зверненнями, тому їх розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення
громадян».
Повноваження Держпраці визначені Положенням про Державну службу
України з питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 11.02.2015 № 96 (далі – Положення). Відповідно до Положення Держпраці
реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці,
гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового
призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань
нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість
населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок
безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги,
компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального
забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Згідно з підпунктом 46 пункту 4 Положення Держпраці, відповідно до
покладених на неї завдань, забезпечує роботодавців і працівників інформацією
та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та
запобігання можливим його порушенням.
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Відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП
України) відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим
ним органом допускається у разі:
появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного
сп’яніння;
відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання,
інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;
в інших випадках, передбачених законодавством.
Статтею 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я» встановлено обов’язки громадян у сфері охорони здоров’я, серед яких,
зокрема передбачено:
а) піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю
інших громадян;
б) у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні
медичні огляди і робити щеплення.
Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» працівники окремих професій, виробництв та організацій,
діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або)
поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичним
щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови
або ухилення від обов’язкових профілактичних щеплень у порядку,
встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання
зазначених видів робіт.
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають
обов’язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних
хвороб, встановлюється Міністерством охорони здоров’я України.
Міністерство охорони здоров’я України наказом від 04 жовтня 2021 року
№ 2153, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за
№ 1306/36928 (далі – наказ № 2153), затвердило Перелік професій, виробництв
та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним
щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Згідно з наказом № 2153 обов’язковій вакцинації підлягають працівники:
1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
2. Місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
3. Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної
(професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних,
дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових
установ незалежно від типу та форми власності.
Важливо зазначити, що працівники, які мають абсолютні протипоказання до
проведення щеплень відповідно до Переліку медичних протипоказань та
застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 жовтня 2019
року № 2070), не підлягають обов’язковій вакцинації.
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Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про оплату праці»
заробітна плата – це винагорода, яку за трудовим договором роботодавець
виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Оскільки під час відсторонення працівник тимчасово увільняється від
виконання своїх трудових обов’язків та не може виконувати роботу, то за
загальним правилом такому працівникові заробітна плата в період відсторонення
не виплачується, якщо інше не встановлено законодавством.
Законодавством не передбачено обов’язку роботодавця щодо збереження за
працівником заробітної плати на період його відсторонення від роботи у зв’язку
з відмовою або ухиленням від проведення обов’язкових профілактичних
щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Водночас, питання
оплати (повної чи часткової) в період відсторонення можуть врегульовуватись
колективними договорами та/або угодами, рішеннями роботодавця.
Інші питання, зазначені в інформаційних запитах, не відносяться до
повноважень Держпраці.
Додатково повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише
інформаційний характер та не встановлюють правових норм.
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