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«Справа повинна відповідати можливостям, дія — часу»  

(Лао-цзи) 

Актуально Карантин vs Побут 

Протокол роботи 
Протокол роботи закладів громадського харчування (всередині) 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Оголошення Головного управління Держпраці 

Онлайн курси Аналіз даних та статистичне виведення на мові R 

Книга тижня «Підкори свій Еверест. Як поразку перетворити на перемогу» 

Актуально 
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Протокол роботи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зміни до карантинних заходів  
 

o Відновлено приміські перевезення 
 

o Рекомендовано суб’єктам господарювання на період карантину внести 
зміни у разі необхідності до режиму роботи. 

Зокрема, встановити початок роботи о 10 годині або більш пізній годині 
суб’єктам господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах 
економічної діяльності: 

 

 

Оптова та роздрібна торгівля 

 

Ремонт автотранспортних 

заспобів та мотоциклів 

 

Поштова та кур’єрська 

діяльність 

 

Тимчасове розміщування та 

організація харчування 

 
Страхова діяльність 

 

Освіта 

 
Надання соціальної допомоги 

 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 

 

o Відновлено роботу спортзалів, фітнес-центрів та закладів харчування 
(всередині) до 10 осіб. 
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Протокол роботи 
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Нормативно-

правове 
регулювання 

 
Головне управління Держпраці наголошує: карантин - не дає права 
роботодавцям порушувати вимоги трудового законодавства. Зокрема, 
закликаємо роботодавців забезпечити дотримання вимог законодавства 
в частині оформлення трудових відносин, оплати праці, безпеки та 
гігієни праці. 
 

 
 

Нагадуємо, працівник не може бути допущений до роботи без укладення 
трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або 
уповноваженого ним органу, та повідомлення органу ДПС. Звертаємо увагу, 
що трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Зокрема, 
відповідно до змін внесених 30.03.2020, додержання письмової форми є 
обов'язковим при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) 
роботу. 

 

Якщо роботодавець не сплачує за працівника єдиний соціальний внесок або 
ж працівник отримує зарплатню «у конверті», такі трудові відносини також 
вважаються  незадекларованими, а роботодавцю загрожує відповідальність. 

Окрім цього, роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в 
кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-
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правових актів та забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав 
працівників у галузі охорони праці. 

Слід зазначити, фахівці Головного управління Держпраці у Львівській області 
щоденно консультують працівників, щодо їх прав та соціальних гарантій, а 
також про механізми їх захисту. За консультаціями та роз’ясненнями щодо 
вимог чинного законодавства звертаються і роботодавці. Правову допомогу 
можна отримати зателефонувавши у громадську приймальню Головного 
управління за номером 032 235-48-42. 

Разом з тим, на виконання доручення Голови Держпраці, після послаблення 
карантинних обмежень в області, Головне управління відновить інформаційно 
- роз’яснювальну роботу шляхом безпосередніх візитів до суб’єктів 
господарювання. Проводити її будуть спільно з органами місцевого 
самоврядування, представниками районних адміністрацій, органів ПФУ, ДПС 
та Служби зайнятості. 

Відвідуватимуть підприємства торгівлі, сільського господарства, організації 
харчування, надання послуг, будівництва та транспорту. Роботодавців 
проконсультують щодо найбільш ефективних способів дотримання 
законодавства про працю та охорону праці. 

У суб’єктів господарювання, в яких виявлять ознаки порушень, зокрема в 
частині належного оформлення трудових відносин, та які не усунуть недоліки 
за результатами превентивної роботи, проведуть заходи державного 
контролю. 

Онлайн курси 

АНАЛІЗ ДАНИХ ТА СТАТИСТИЧНЕ ВИВЕДЕННЯ НА МОВІ R 

 
Будь-яке вивчення науки про дані починається з розуміння чим є насправді 
дані. Математична статистика та найбільш сучасна і популярна мова 
програмування R - це базовий інструментарій, яким повинен володіти будь-
хто в галузі науки про дані. Даний курс присвячений основам отримання 
результатів, які ґрунтуються на статистичному виведенні. В якості практичної 
складової використовується мова R. Це є базовий курс для майбутніх 
аналітиків. Завдяки отриманим знанням вони зможуть проводити первинний 
статистичний аналіз даних, висувати гіпотези та оцінювати їх на основі 
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зібраних даних. Також мовою програмування обрана мова R, яка є найбільш 
вживаною мовою для статистиків на сьогодні. 

Книга тижня 

 

 

Вершини бувають різними. Часом це 

верхня сходинка кар’ єрної драбини, 

часом - та сама пригода, про яку 

мрієш з дитинства, а іноді твій 

Еверест - це буквально Еверест, усі 

його 8848 метрів над рівнем моря. 

Тетяна Яловчак, рекордсменка та 

авторка книги Підкори свій Еверест, 

про вершини знає не з чуток. Вона 

стала другою українкою на Евересті, 

підкорила сім найвищих вершин на 

семи континентах та відвідала 

більше сорока країн. У своїй книзі 

вона розповідає не лише про свої 

пригоди серед холоду та снігу, а й 

про те, як завжди дивитися тільки 

вперед і догори, досягати більшого і 

залишатися переможцем навіть тоді, 

коли фінішну пряму перетинаєш 

другим.  
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