
ТОВ «ЗАПОРІЖХЕНДЛІНГ» 

 

 

НАКАЗ  

 

24.03.2022 р.                                                м. Запоріжжя                                          №  03.24-01 

 

  

Про ведення кадрового обліку 

працівників в умовах воєнного стану 

 

 

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану» № 2136-ІХ від 15.03.2022 року, а також через запровадження воєнного стану Указом 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, 

затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, 

 

НАКАЗУЮ:  

  

1. ЗАТВЕРДИТИ  наступний перелік обов’язкових  кадрових документів на час воєнного 

стану в Україні: 

-    табель обліку робочого часу працівників, 

-    заяви працівників, 

-    трудовий договір, 

-    накази про зміну істотних умов роботи працівників. 

2.  ДОЗВОЛИТИ інспектору кадрів Ірині Кирічевській вести кадровий облік та  

документацію дистанційно за особистою заявою, у  зв’язку з  особистою небезпекою для життя та 

здоров’я  та віддаленістю проживання та місцезнаходження. 

3. ОФОРМЛЮВАТИ, СКЛАДАТИ  та  НАДАВАТИ на час дії воєнного стану в Україні 

кадрові документи  на Товаристві  наступним чином: 

3.1.  або  шляхом передачі на паперовому носії  особисто працівником Товариства 

інспектору з кадрів Ірині Кирічевській за попередньою взаємною домовленістю та у разі наявності 

такої можливості, в зв’язку  з відсутністю бойових дій в Запорізькій області,  

3.2. або у разі ведення бойових дій  в Запорізькій області  та  неможливості  особисто  

здійснити прийом-передачу документів або їх відправку поштою,  у зв’язку з небезпекою для 

життя та здоров’я працівників Товариства, - шляхом  обміну та/або відправки між Товариством та 

працівниками в електронному вигляді або будь-якими засобами телекомунікаційного зв'язку, 

електронними засобами спілкування  за номером телефону інспектора  з кадрів Ірини 

Кирічевської: 



  +38(096) 555 48 41 (Viber, Telegram) або на електронну пошту 

otdkadrov@avia.zp.ua в такому вигляді:  

3.2.1. якщо є можливість -  шляхом  відправки фото, скан - копій  документів та/або  

документів в електронному форматі Word/Exsel з особистого  телефонного номера або електронної 

пошти сторони, або, 

3.2.2. якщо такої можливість немає, шляхом відправки у формі текстового 

повідомлення, що відповідає наведеним вище критеріям, зі складанням та наданням документів 

іншій стороні, як тільки така можливість  з’являється або відповідно до протоколу Товариства про 

факт такої події, в разі відсутності  в подальшому працівника з будь-яких причин. 

3.3. Кадрові документи можуть бути складені в будь-якій формі, проте мають містити 

чітке, однозначне і зрозуміле волевиявлення  Товариства/працівника.  

3.4. Дозволити складати трудовий договір в усній формі в разі неможливості виконання 

п. 3.2.2 цього Наказу. 

3.5. Керівникам всіх структурних підрозділів вести та надавати табеля обліку робочого 

часу підпорядкованих працівників інспектору кадрів, в терміни, достатні для розрахунку 

заробітної плати за  першу та другу половину звітного місяця, дотримуючись порядку, вказаному 

в п. 3.1 та 3.2. цього Наказу. 

 

4.  ІНСПЕКТОРУ З КАДРІВ  Ірині Кирічевській: 

4.1.  ОЗНАЙОМЛЮВАТИ працівників з виданими щодо них наказами наступним чином: 

 4.1.1. якщо є можливість та відсутня  особиста небезпека для життя та здоров’я 

працівників Товариства при її виконанні, - шляхом їх вручення або надсилання поштою, або 

4.1.2. якщо такої можливості немає та/або є особиста небезпека для життя та здоров’я 

працівників Товариства при її виконанні, - з використанням інших засобів електронного та 

телекомунікаційного зв'язку, відповідно п. 3.2. цього Наказу, та/або 

 4.1.3. шляхом розміщення на корпоративному сайті Товариства. 

4.2. ЗАБЕЗПЕЧИТИ  у термін  не пізніше 6 (шести) робочих днів з дати закінчення 

бойових дій в Запорізькій області, прийом-передачу сторонами оригіналів  кадрових  документів, 

наданих відповідно до п. 3.2. цього Наказу. В разі неотримання Товариством оригіналів документів 

від працівника після закінчення ведення бойових дій  в Запорізькій області, їх фото, скан - копії 

(якщо є така можливість) /документи в електронному форматі, протоколи, складені відповідно п. 

3.2. цього Наказу, вважаються сторонами оригіналами в кадровому обліку Товариства  до дати їх 

отримання на паперовому носії. 
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4.3. ДОЗВОЛИТИ на час воєнного стану, у разі ведення бойових дій  в Запорізькій області  

та  неможливості  особисто  здійснити прийом-передачу документів або їх відправку  поштою у 

зв’язку з особистою небезпекою для життя та здоров’я  та/або працівників Товариства,   трудові 

книжки звільнених працівників залишити на зберігання в Товаристві та передати останнім або 

відправити поштою невідкладно після закінчення бойових дій. 

4.4. ВЕСТИ журнал обліку кадрових документів з зазначенням дати отримання або 

відправки. 
 
5. ІНСПЕКТОРУ З КАДРІВ  Ірині Кирічевській  довести наказ до відома працівників шляхом  
розміщення на корпоративному сайті та відправки на корпоративні електроні пошти керівників  

служб. 
 

6. ВСТАНОВИТИ розповсюдження положень даного наказу з 24.02.2022 року. 
 
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 


