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1. МЕТА ТА СФЕРА ДІЇ 

1.1. Цей документ є свідоцтвом нашої прихильності принципам етичного ведення бізнесу. 

1.2. Цей документ встановлює правила відповідальної поведінки, дотримання яких найвище 
керівництво Підприємства, вимагає від персоналу Підприємства, та надає практичні рекомендації 
щодо вирішення важливих етичних проблем. 

1.3. Цей документ розроблений для того, щоб надати допомогу кожному робітнику Підприємства 
розуміти та дотримуватися цих правил. 

1.4. Цей документ є обов’язковим для виконання всім, без виключення, персоналом Підприємства 
незалежно від посади або місця роботи. 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

2.1. ВИЗНАЧЕННЯ 

2.1.1. У цьому документі використовуються терміни із значеннями у відповідності до 
міжнародного стандарту SA8000. 

2.2. СКОРОЧЕННЯ 

2.2.1. Директор – Директор Підприємства; 

2.2.2. ГРСОП – Група з Реалізації Соціально Орієнтованих Проєктів; 

2.2.3. КПОП – комісія з питань охорони праці; 
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2.2.4. МОП – Міжнародна Організація Праці; 

2.2.5. ООН – Організація Об’єднаних Націй; 

2.2.6. Підприємство – ТОВ «СІДКО УКРАЇНА». 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. Репутація та майбутні успіхи Підприємства значною мірою залежать від дотримання вимог 
законодавства так само, як і від прихильності високим етичним стандартам ведення бізнесу. 

3.2. Дотримання цього документу є дуже важливим чинником довгострокової сталості бізнесу та 
реалізації стратегії Підприємства. 

3.3. Цей документ є одним із ключових документів системи менеджменту соціальної 
відповідальності  Підприємства, яка забезпечує наявність відповідних засобів для надання допомоги 
робітникам у виконанні їх обов’язків на Підприємстві. 

3.4. Положення цього документу засновані на відповідних принципах ООН, конвенціях і 
рекомендаціях МОП. 

3.5. Положення цього документу ні якою мірою не є вичерпними та не замінюють собою вимоги 
національного законодавства. У випадку протиріч між положеннями цього документу та вимогами 
національного законодавства, переважати будуть вимоги національного законодавства. 

3.6. Якщо буде встановлено, що будь-яке з положень цього документу протирічить національному 
законодавству, визнання такого положення недійсним не потягне за собою визнання недійсним 
всього документу в цілому. 

3.7. Якщо вимоги національного законодавства, регуляторні вимоги у сфері соціальної 
відповідальності, які є обов’язковими для Підприємства та цей документ мають відношення до 
одного й того ж питання, то Підприємство буде застосовувати вимоги, які є найбільш сприятливими 
для персоналу Підприємства. 

3.8. Цей документ не охоплює всі ситуації, з якими може стикатися персонал Підприємства. Якщо у 
будь-якої особи із складу персоналу Підприємства виникли сумніви щодо ситуації або необхідних 
дій, є декілька способів звернутися за допомогою та порадою. 

3.9. Якщо будь-яка особа із складу персоналу Підприємства відчуває занепокоєння по відношенню 
до дій, які необхідно вжити у конкретній ситуації, вона повинна запитати себе: 

 Це є законним? 

 Це є етичним? 

 Це відповідає цьому документу? 

 Чи я надаю гарний приклад? 

 Чи буде мені зручно розповісти про мої дії колегам, друзям, родині? 

 Чи буду я або Підприємство почуватися спокійно, якщо інформація щодо моїх дій з’явиться 
у засобах масової інформації? 

 Чи звернувся я до колег, які знайомі з подібною ситуацією за допомогою у прийнятті 
рішення? 

3.10. Якщо у будь-якої особи із складу персоналу Підприємства відсутня впевненість у 
позитивній відповіді на будь-яке з цих питань або якщо дії колеги/колег викликають занепокоєння, 
необхідно обговорити ці занепокоєння з безпосереднім керівником і далі діяти у відповідності до 
вимог ПР-07 Зовнішні та внутрішні комунікації. 

3.11. Про будь-які підозри або явні випадки порушення документу слід негайно повідомляти по 
встановленим офіційним або конфіденційним каналам зв’язку відповідно до вимог ПР-07 Зовнішні 

та внутрішні комунікації. 

3.12. Персонал Підприємства повинен неухильно дотримуватися вимог:  



 

Н-01 Настанова для персоналу ТОВ «СІДКО 
УКРАЇНА» у сфері соціальної відповідальності 

Редакція 2 

Діє з: 01.08.2019 

Стор. 4 з 24 

 
 національного законодавства з питань праці та охорони праці; 

 стандарту SA8000; 

 зацікавлених сторін, які визначені, як обов’язкові для Підприємства; 

 внутрішніх документів Підприємства. 

3.13. Вимоги до забезпечення етичної поведінки постачальників/підрядників та 
субпостачальників/субпідрядників Підприємства встановлені у К-01 Кодекс поведінки 

постачальника ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» у сфері соціальної відповідальності. 

3.14. Будь-яка особа із складу персоналу Підприємства під час взаємовідносин будь-якого 
характеру із постачальниками/підрядниками та субпостачальниками/субпідрядниками повинна 
брати до уваги вимоги встановлені у К-01 Кодекс поведінки постачальника ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» 

у сфері соціальної відповідальності. 

3.15. Постачальники/підрядники та субпостачальники/субпідрядники Підприємства повинні 
дотримуватися етичної поведінки та вимог, встановлених у К-01 Кодекс поведінки постачальника 

ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» у сфері соціальної відповідальності. 

3.16. Кожен новий постачальник/підрядник Підприємства повинен до схвалення контракту 
підписати прийняти К-01 Кодекс поведінки постачальника ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» у сфері 

соціальної відповідальності та підписати Декларацію про прийняття Кодексу поведінки 

постачальника ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» у сфері соціальної відповідальності. 

3.17. Всі постачальники зобов’язані інформувати Підприємство про місце розташування всіх 
приміщень постачальника, що використовуються для виробництва товарів та/або надання/доставки 
послуг для Підприємства і гарантувати, що виробництво товарів та/або надання/доставка послуг для 
Підприємства здійснюється виключно на місцях, зазначених постачальниками. 

3.18. Не надання інформації Підприємству про місце, де здійснюється виробництво товарів та/або 
надання/доставка послуг, є достатнім обґрунтуванням для негайного і беззастережного припинення 
бізнесу і договірних відносин. 

3.19. Підприємство зберігає за собою право проводити аудити з повідомленням або без 
повідомлення на території та у приміщеннях постачальників і, де це можливо, на території та у 
приміщеннях субпостачальників. 

3.20. Крім того, Підприємство зберігає за собою право призначити, на свій розсуд, незалежну 
третю сторону, щоб проводити аудити для того, щоб гарантувати відповідність вимогам SA 8000. 

4. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

4.1. ЗАБОРОНА ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ 

4.1.1. Підприємство визнає той факт, що дитяча праця існує в різних країнах. При цьому, 
Підприємство не використовує дитячу працю, і активно працює проти цього. 

4.1.2. Підприємство поважає національну культуру і цінності в різних країнах, де діють 
Підприємство або його постачальники, однак не йде на компроміс по відношенню до вимог щодо 
прав дітей. 

4.1.3. Ми обираємо постачальників/підрядників, які гарантують, що продукція/послуги, надані 
ними Підприємству, були вироблені без використання дитячої праці. 

4.1.4. Підприємство підтримує і дотримується принципів Конвенції ООН з прав дитини та 
Конвенцій МОП №№138, 182 і Рекомендацій МОП № 146. 
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4.1.5. Підприємство, вимагає, щоб всі постачальники продукції та/або послуг Підприємству 
поважали, застосовували і вимагали застосування своїми постачальниками принципів Конвенції 
ООН з прав дитини, Конвенцій МОП №№138, 182 і Рекомендації МОП № 146. 

4.1.6. Підприємство завжди ставилося з великим розумінням до вимоги про невикористання 
дитячої праці і ніколи не породжувало ситуацій, які могли би привести до використання дитячої 
праці, що стосується як безпосередньо найнятого штату, так і третіх осіб, які виконують роботи під 
управлінням Підприємства. 

4.1.7. За будь-якої можливості Підприємство активно взаємодіє з іншими особами та 
організаціями, включаючи постачальників, громадські об’єднання та державні структури, з метою 
підтримувати свою інформованість про проблему дитячої праці на ринках, пов’язаних з мережею 
постачання сільськогосподарської продукції, і сприяти реформам, проведеним в довгострокових 
інтересах дітей та працюючої молоді. 

4.1.8. Для всіх людей, які працюють на Підприємстві, здійснювалися і здійснюються процедури з 
попередньої перевірки їх особистих даних, в тому числі перевіряється інформація про вік: 

 при прийомі на роботу інспектор з кадрів перевіряє інформацію про вік кандидатів на 
працевлаштування. Особи, молодші 18 років не приймаються на Підприємство; 

 перед допуском персоналу підрядних організацій для виконання робіт для Підприємства 
інженер з охорони праці проводить вступний інструктаж з охорони праці та пожежної 
безпеки, перевіряє та реєструє, крім інших даних, вік представників підрядних організацій. 
Особи, молодші 18 років не допускаються для виконання робіт для Підприємства. 

4.1.9. Дії будь-якої особи із складу персоналу Підприємства у разі виявлення особи, схожу на 
дитину за зовнішнім виглядом: 

 Вжити всіх можливих заходів для створення безпечних умов перебування такої особи на 
Підприємстві; 

 Супроводити таку особу до місця збору персоналу; 

 Викликати будь-якого члена ГРСОП до місця збору персоналу. 

4.1.10. Дії членів ГРСОП у разі виявлення особи, схожу на дитину за зовнішнім виглядом: 

 Без здійснення тиску на таку особу з’ясувати вік такої особи; 

 Якщо це дитина за віком, з’ясувати контактні дані батьків або осіб, які опікуються дитиною; 

 У випадку несприятливих погодних умов, супроводити дитину до кімнати приймання їжі; 

 Викликати батьків, або осіб, які опікуються дитиною. Ні в якому разі не полишати дитину 
наодинці; 

 Дочекатися батьків, або осіб, які опікуються дитиною та передати дитину під розписку; 

 Якщо немає можливості з’ясувати контакти або встановити контакт із батьками або 
особами, які опікуються дитиною, викликати представників поліції/ювенальної поліції; 

 Дочекатися представників поліції/ювенальної поліції та передати їм дитину під розписку. 

4.1.11. ГРСОП, у випадку виявлення дитини на території Підприємства проводить дослідження 
обставин, що створили можливість появи дитини на території Підприємства та, за необхідності, 
надають керівництву Підприємства рекомендації щодо коригувальних дій. 

4.1.12. Організоване перебування дітей на території Підприємства (екскурсії на виробництво, 
виробнича практика), регулюються вимогами ПР-15 Організація та проведення екскурсій на 

виробництво та виробничої практики. 
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4.2. ЗАБОРОНА ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ ТА ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПОКАРАНЬ 

4.2.1. Весь персонал Підприємства відноситься до всіх людей з повагою і захищає права людини 
згідно з Загальною декларацією прав людини ООН. 

4.2.2. Весь персонал Підприємства укладає трудові договори з Підприємством добровільно. 

4.2.3. Згідно з процедурою ПР-02 Управління персоналом, Підприємство не вимагає при прийомі 
на роботу від кандидатів на роботу внесення «застави» або передачі роботодавцю на зберігання 
оригіналів офіційних ідентифікаційних документів, паспортів або дозволів на роботу в якості умови 
найму, за винятком випадків, коли це робиться з метою перевірки юридичного статусу, причому 
документи негайно повертаються кандидату на роботу. 

4.2.4. Ні Підприємство, ні будь-яка інша організація, що надає персонал для Підприємства, не має 
права утримувати будь-яку частину заробітної плати, соціальних виплат, майна або документів 
персоналу з метою примушування персоналу до роботи на Підприємство. 

4.2.5. Підприємство не бере участі в торгівлі людьми і не підтримує таку діяльність. 

4.2.6. Постачальники/підрядники, ні будь-яка інша організація, що надає персонал для 
постачальників/підрядників, не має права брати участь в торгівлі людьми або підтримувати таку 
діяльність. 

4.2.7. На Підприємстві звертаються з усім персоналом з гідністю і повагою. Керівництво та 
персонал Підприємства не вдається, не допускає і гарантує, що не буде вдаватися та/або допускати 
у майбутньому використання фізичного примусу, насильства і погроз, тілесних покарань, 
психологічного тиску, словесних образ і сексуальних домагань. 

4.2.8. Жодну особу із складу персоналу Підприємства ніколи не просили, не просять і не будуть 
просити виконати роботу під тиском або загрозою у будь-якому вигляді. 

4.2.9. Персонал має право: 

 залишати робоче місце після закінчення стандартного робочого дня; 

 залишати робоче місце для пиття води, відвідування туалету; 

 залишати робоче місце для приймання їжі у встановлений Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку час; 

 припинити трудові відносини з Підприємством за умови попереднього повідомлення 
Директора у встановлені національним законодавством терміни. 

4.2.10. Нові співробітники приймаються з випробувальним терміном (якщо є) тривалістю не більше 
трьох місяців, а для робітників не більше одного місяця. Випробувальний термін необхідний, щоб 
забезпечити розуміння співробітниками їх положення і ролі в межах структури Підприємства, з 
точки зору інструкцій, законодавчих та договірних умов, що мають відношення до трудових 
обов’язків. 

4.2.11. Підприємство забезпечує доступ всьому персоналу до Колективного договору, а також 
новим співробітникам у процесі працевлаштування. 

4.2.12. Персонал, який бажає повідомити про будь-яке порушення, може направити своє 
повідомлення як за офіційними каналами у відповідності до ПР-07 Зовнішні та внутрішні 

комунікації, так і конфіденційно, через встановлену скриньку довіри. 

4.2.13. Підприємство вимагає від постачальників/підрядників не допускати ніяких форм 
примусової, підневільної або недобровільної праці, а також не купувати продукцію чи послуги у 
підприємств, які застосовують примусову, підневільну або недобровільну працю. 
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4.2.14. Підприємство підтримує та дотримується принципів і вимагає застосування своїми 
постачальниками принципів Конвенцій МОП №№ 29 і 105. 

4.3. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА ПРАЦІ 

4.3.1. Підприємство зобов’язується створювати здорове робоче середовище і надавати своєму 
персоналу безпечні умови праці, а також зобов’язується забезпечувати охорону здоров’я та безпечні 
умови для відвідувачів виробничих і офісних приміщень. 

4.3.2. Підприємство прагне повністю виключити виробничі травми і професійні захворювання. 

4.3.3. Щоб досягти цієї мети, вище керівництво Підприємства розробило та затвердило політику, 
процедури та інструкції у сфері охорони здоров’я та безпеки праці. 

4.3.4. У Підприємстві впроваджена і функціонує система управління охороною праці у 
відповідності до вимог, встановлених національним законодавством, для того, щоб виявляти, 
уникати або реагувати на потенційні загрози здоров’ю і безпеці персоналу. 

4.3.5. У Підприємстві створено службу охорони праці, призначений наказом керівник служби 
охорони праці у особі інженера з охорони праці, наказом створено комісію з питань охорони праці 
зі збалансованим представництвом керівництва та працівників Підприємства. 

4.3.6. Підприємство забезпечує свої зобов’язання у сфері охорони здоров’я та безпеки праці через 
ряд дій, які стосуються: 

 виявлення небезпечних чинників, оцінки ризиків та управління ризиками в сфері охорони 
здоров’я та безпеки праці; 

 дотримання всім персоналом Підприємства, відвідувачами і 
постачальниками/підрядниками: 

o застосовних нормативних правових актів у сфері охорони здоров’я та безпеки 
праці; 

o умов гігієни праці; 

o правил виконання важких та небезпечних робіт; 

 забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій; 

 попередження, обліку та розслідування виробничих травм і професійних захворювань; 

 надання за рахунок Підприємства чистих і безпечних приміщень для відпочинку, що 
відповідають основним потребам персоналу; 

 забезпечення персоналу інструкціями з охорони праці; 

 періодичного проведення всіх видів інструктажів, встановлених національним 
законодавством, для всіх категорій персоналу, в тому числі для нового і призначеного на 
нову посаду персоналу, при виникненні нещасних випадків, для відвідувачів і підрядників; 

 забезпечення за рахунок Підприємства і використання персоналом засобів індивідуального 
захисту; 

 доступу до чистої питної води і, при необхідності, надання санітарного обладнання для 
зберігання продуктів; 

 забезпечення долікарської медичної допомоги, екстреної медичної допомоги, а також 
допомоги персоналу в отриманні подальшого лікування в разі отримання ним травми, 
пов’язаної з роботою; 

 постійного удосконалення системи управління охороною праці; 

 безперервної уваги до потреб зацікавлених сторін з питань здоров’я та безпеки; 
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 комунікації з персоналом, відвідувачами та підрядниками з питань охорони здоров’я та 

безпеки праці. 

4.3.7. Від персоналу Підприємства вимагається не допускати або ігнорувати дії, які викликають 
небезпеку, порушують правила безпечного виконання робіт, встановлені у інструкціях з охорони 
праці Підприємства. 

4.3.8. На Підприємстві заборонено використання та володіння забороненими речовинами, а також 
їх розповсюдження або продаж на власній або орендованій території Підприємства. 

4.3.9. Весь персонал Підприємства і будь-який представник постачальника/підрядника, який надає 
послуги на об’єкті або на території або діє в інтересах Підприємства, має право відмовитися від 
виконання роботи, якщо виконання такої роботи загрожує життю і здоров’ю людей, без 
необхідності отримання дозволу на таку відмову від вищого керівництва Підприємства. 

4.3.10. На робочих місцях, в приміщеннях для відпочинку заборонено створювати умови, які 
порушують основні права людини. 

4.3.11. Підприємство очікує, що постачальники/підрядники, які ведуть справи з Підприємством, 
будуть дотримуватися норм охорони здоров’я і безпеки праці, і створювати здорове виробниче 
середовище та безпечні умови праці для всіх своїх співробітників, а також забезпечать охорону 
здоров’я і безпеку для відвідувачів виробничих і офісних приміщень. 

4.3.12. Підприємство підтримує, дотримується принципів і вимагає застосування своїми 
постачальниками/підрядниками принципів Конвенції МОП № 155, і Рекомендації МОП № 164. 

4.4. СВОБОДА АСОЦІАЦІЙ ТА ПРАВО НА ВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ 

4.4.1. Вище керівництво Підприємство взяло на себе зобов’язання підтримувати довірчу систему 
відносин між адміністрацією та працівниками на всіх рівнях управління, відповідно до 
стратегічного підходу, заснованого на максимальній прозорості прийняття рішень. 

4.4.2. Персонал Підприємства має право формувати, організовувати і вступати в робочі організації 
або профспілки за власним вибором і вести колективні переговори з керівництвом Підприємства. 

4.4.3. Керівництво Підприємства поважає це право і забезпечує ефективне інформування при 
прийомі на роботу, і далі при проведенні навчання персоналу щодо права вступити в будь-яку 
робочу організацію або профспілку за власним вибором, а також про те, що подібні дії персоналу 
не призведуть до небажаних наслідків або до заходів у з боку керівництва Підприємства. 

4.4.4. Робітники мають право вільно обирати представників трудового колективу для ведення 
колективних переговорів з керівництвом Підприємства. 

4.4.5. Керівництво Підприємства поважає право працівників вільно обирати своїх представників і 
ніяким чином не перешкоджає такому вибору і гарантує відсутність будь-яких небажаних наслідків 
або заходів, як до персоналу так і до обраних представників трудового колективу. 

4.4.6. Обрані представники трудового колективу включаються до складу ГРСОП та складу комісії 
з питань охорони праці. 

4.4.7. Представники трудового колективу Підприємства беруть участь у колективних переговорах 
з керівництвом Підприємства. 

4.4.8. Працівники мають право вільно спілкуватися з керівництвом щодо умов праці без страху 
покарання, залякування або грубого поводження. 

4.4.9. Керівництво Підприємства гарантує відсутність дискримінації, переслідувань, погроз та 
заходів щодо представників трудового колективу і будь-якого персоналу, які беруть участь в 
робочих об’єднаннях, в тому числі професійних спілках, через їх членство або участь у робочих 
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об’єднаннях або професійних спілках, а також гарантує доступ таких представників робочих 
об’єднань або професійних спілок до їх членів на робочому місці. 

4.4.10. Результати колективних переговорів керівництва Підприємства і персоналу відображаються 
в колективному договорі, узгодженому керівництвом Підприємства з вільно обраними 
представниками трудового колективу. Колективний договір крім іншого включає досягнуті угоди 
стосовного робочого часу, оплати праці, преміювання, підготовки та підвищення кваліфікації 
персоналу, медичного забезпечення та соціального захисту, запобігання інцидентів і захисту від 
професійних ризиків. 

4.4.11. Підприємство підтримує, дотримується принципів і вимагає застосування своїми 
постачальниками/підрядниками принципів Конвенцій МОП №№ 87, 98, 135 і 154. 

4.5. ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ 

4.5.1. Персонал Підприємства має право працювати в таких умовах, в яких до персоналу 
ставляться справедливо і з повагою, не переслідують і не ображають. 

4.5.2. Персонал також зобов’язаний брати участь в створенні і підтримці подібної робочої 
атмосфери. 

4.5.3. Кожна особа із складу персоналу Підприємства завжди повинна проявляти повагу до 
культур, думок та способу життя, які відрізняються від її власних, і враховувати те, як інші будуть 
сприймати та реагувати на поведінку і манеру спілкування. 

4.5.4. Персонал не повинен брати участь в будь-яких діях, які могли б сприяти створенню на 
робочому місці атмосфери залякування, ворожості, образи чи приниження людської гідності, а 
також терпіти подібні дії. До неприйнятної поведінки також відносяться будь-якого роду образи 
честі і гідності особистості, поширення або демонстрація образливих або дискримінуючих 
матеріалів. 

4.5.5. Усвідомлюючи і поважаючи культурні відмінності, Підприємство не сприймає і не здійснює 
дискримінацію при прийомі на роботу, в процесі роботи, видачі заробітної плати, доступу до 
навчання, заохочення, закінчення роботи за наймом або виході на пенсію незалежно від статі, віку, 
релігії, раси, касти, родоводу, соціального походження, непрацездатності, етнічного та 
національного походження, національності, членства в робочих організаціях, включаючи 
профспілки, політичної приналежності або поглядів, сексуальної орієнтації, сімейних обов’язків, 
сімейного стану або будь-яких інших умов, які можуть стати причиною дискримінації. 

4.5.6. Керівництво Підприємства гарантує, що жодна особа із складу персоналу Підприємства не 
є предметом дискримінації з-за віку, раси, походження, статі, сексуальної орієнтації, обмежених 
можливостей, політичних поглядів, віросповідання, сімейного стану, фізичного або душевного 
здоров’я. 

4.5.7. Керівництво Підприємства підтримує здорову робочу обстановку в якій персонал зможе 
піднімати будь-які проблемні питання, не побоюючись подальшого переслідування. 

4.5.8. Для всього персоналу забезпечені рівні можливості, коли посади на Підприємстві 
заміщаються найбільш компетентними кандидатами, і кожен справедливо оцінюється і 
винагороджується, виходячи з навичок, ставлення до справи, здібностей, досвіду, кваліфікації і 
продуктивності праці. 

4.5.9.   У Підприємстві створена можливість для конфіденційний зв’язку, що дозволяє будь-якій 
особі із складу персоналу Підприємства анонімно повідомляти про те, що її турбує. 

4.5.10. Підприємство підтримує, дотримується принципів і вимагає застосування своїми 
постачальниками/підрядниками принципів Конвенцій МОП №№ 100, 111, 143, 158, 159, 169 і 183. 
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4.6. ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ 

4.6.1. Керівництво Підприємства забезпечує повне виконання законодавчих та договірних умов 
щодо дисциплінарних заходів, уникаючи форм поведінки, які можуть інтерпретуватися як завдання 
шкоди гідності людини. 

4.6.2. У разі, якщо будь-яке доведене, відповідно до законодавства, порушення утворює склад 
правопорушення, злочину чи є порушенням закону будь-якого роду, Підприємство негайно 
інформує про це уповноважені органи державної влади, вживає термінових заходів для усунення 
такого порушення та/або його наслідків (в залежності від того, що можливо здійснити у відповідних 
обставинах), і сприяє відповідним державним органам в притягненні до відповідальності винних 
осіб. 

4.6.3. У процесі працевлаштування здійснюється ознайомлення нових співробітників з правилами 
внутрішнього трудового розпорядку Підприємства, де регламентовані умови щодо дисциплінарних 
заходів. 

4.6.4. У Підприємстві всі повинні відноситися один до одного з гідністю і повагою. 

4.6.5. У Підприємстві не здійснюється і не допускається використання тілесного покарання, 
психічного або фізичного примусу, або словесної образи до будь-якої особи із складу персоналу. 

4.6.6. Якщо застосування заходів дисциплінарного впливу буде необхідним, керівництво 
Підприємства буде застосовувати їх послідовно та справедливо по відношенню до будь-якої особи 
зі складу персоналу Підприємства. Особисті ознаки, такі, як раса, національне походження, 
віросповідання і т.і. не будуть впливати на результати випадків неприйнятної поведінки або на 
характер/суворість будь-якого потенційного дисциплінарного стягнення. 

4.7. РОБОЧИЙ ЧАС 

4.7.1. У Підприємстві дотримуються всіх застосовних правових норм щодо робочого часу, 
понаднормової роботи, вихідних днів та державних свят. 

4.7.2. Робочий час встановлено національним законодавством, яке визначає, що нормальна 
тривалість роботи становить 40 годин на тиждень, і що зменшення тривалості роботи може бути 
узгоджена в ході переговорів про колективний договір. 

4.7.3. Керівництво Підприємства не допускає, щоб максимальна тривалість роботи в тиждень 
перевищувала 40 годин, період відпочинку складає, щонайменше, 24 години кожні сім робочих днів, 
запропоновані години відпочинку в межах кожного 24-годинного періоду дотримуються, що 
стосується понаднормових робіт, вони виконуються тільки з добровільного письмової згоди 
працівника і в випадках, визначених законодавством. 

4.7.4. Відповідно до законодавчих та договірних умов, співробітники наділені правом на 
оплачувану відпустку, а також їм дозволено підвищувати свою кваліфікацію в робочий час. 

4.7.5. Керівництво Підприємства не вимагає від працівників перевищення максимально 
допустимої тривалості робочого дня, встановленої національним законодавством. 

4.7.6. На Підприємстві ведеться документальний облік усього робочого часу персоналу. 

4.7.7. Підприємство підтримує, дотримується принципів і вимагає застосування своїми 
постачальниками/підрядниками принципів Конвенцій МОП №№ 1 і 14 та Рекомендації МОП № 116. 

4.8. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

4.8.1. Керівництво Підприємства гарантує всьому персоналу виконання договірних і законодавчих 
положень щодо зарплати. 
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4.8.2. Керівництво гарантує, що заробітна плата, оплачувана за стандартну робочу годину, 
відповідає або перевищує встановлену законом мінімальну заробітну плату. У випадках, коли 
встановлена законом мінімальна заробітна плата не покриває витрати на проживання і не дають 
певного додаткового доходу, що залишається після сплати податків, Підприємство виплачує своєму 
персоналу достатню компенсацію, щоб він мав можливість задовольнити свої потреби. 

4.8.3. Відрахування із заробітної плати в якості дисциплінарних заходів заборонені національним 
законодавством і не здійснюються Підприємством. 

4.8.4. Розмір заробітної плати, пільг, компенсації та допомоги докладно і регулярно деталізуються 
для персоналу в розрахункових листах для кожного періоду оплати. Весь персонал має право 
отримати інформацію/роз’яснення за розрахунковим листом безпосередньо від співробітників, які 
виконували нарахування заробітної плати. 

4.8.5. Керівництво Підприємства забезпечує, що заробітна плата, пільги, компенсації та допомоги 
виплачуються в повній відповідності з вимогами національного законодавства, і що оплата 
проводиться зарахуванням коштів на зарплатну банківську карту. 

4.8.6. Понаднормова робота оплачується за подвійною ставкою, як визначено національним 
законодавством та колективним договором. 

4.8.7. Підприємство підтримує, дотримується принципів і вимагає застосування своїми 
постачальниками/підрядниками принципів Конвенцій МОП №№ 26, 102 і 131. 

4.9. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ 

4.9.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.9.1.1. На Підприємстві розроблено та впроваджено систему менеджменту соціальної 
відповідальності, яка базується на вимогах стандарту SА 8000. 

4.9.1.2. Система менеджменту соціальної відповідальності: 

 Базується на відповідних політиках, настановах, кодексах та процедурах, які містять описи 
процесів, які дозволяють Підприємству досягати встановлених цілей; 

 Підтримується всебічною прихильністю вищого керівництва Підприємства; 

 Реалізується навченим, відданим справі персоналом, який для досягнення встановлених 
Підприємством цілей дотримується прийнятих Політик, настанов, кодексів та процедур; 

 Забезпечується необхідними ресурсами (людськими, фінансовими, технічними, 
технологічними, інфраструктурними); 

 Спрямовується на досягнення високого рівня соціальної ефективності; 

 Забезпечує досягнення, повне та стійке дотримання вимог стандарту SА 8000 та постійне 
покращення; 

 Надає Підприємству інструменти для постійної оцінки, пом’якшення та управління 
ризиками, пов’язаними з виконанням вимог стандарту SA8000, дозволяючи реалізовувати 
можливості для вдосконалення і ефективного прийняття викликів. 

4.9.1.3. Система менеджменту соціальної відповідальності складається із десяти 
взаємопов’язаних компонентів, вимоги до яких встановлено у стандарті SA8000 
і механізми реалізації яких встановлено в цьому розділі цього документу. 
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4.9.2. ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

4.9.2.1. Керівництво Підприємства розробляє, документує, затверджує та періодично 
переглядає політики, пов’язані з системою менеджменту соціальної 
відповідальності: 

 Політика ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» галузі соціальної відповідальності; 

 Політика ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» щодо запобігання дитячої праці; 

 Політика ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» у сфері охорони праці; 

 Політика ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» щодо недопущення переслідувань, жорстокого 
поводження і дискримінації; 

 Політика ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» щодо коригувальних та запобіжних дій. 

4.9.2.2. Перегляд Політик здійснюється щорічно або за наявності суттєвих змін, які 
можуть стосуватися системи менеджменту, зміни вимог стандарту SA8000, змін 
у вимогах національного законодавства, конвенціях ООН та МОТ, змін у вимогах 
зацікавлених сторін. 

4.9.2.3. Всі політики доводяться до відома персоналу Підприємства. 

4.9.2.4. Керівництво Підприємства бере на себе зобов’язання із виконання політик та 
вимагає від персоналу Підприємства неухильного дотримання встановлених 
вимог. 

4.9.2.5. Політики Підприємства можуть бути надані зацікавленим сторонам 
безпосередньо або за допомогою розміщення на веб сайті Підприємства. 

4.9.3. УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТОВАНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ (ПРОЦЕДУРАМИ ТА 
ЗАПИСАМИ) 

4.9.3.1. Підприємство організовує належне управління документованою інформацією 
системи менеджменту соціальної відповідальності. 

4.9.3.2. Розподіл відповідальності серед робітників Підприємства за управління 
документованою інформацією встановлюється у П-01 Загальний перелік 

документованої інформації. 

4.9.3.3. У П-01 Загальний перелік документованої інформації можуть бути включені 
окремі переліки різних видів документованої інформації Підприємства, що 
дозволяє забезпечити її чітку класифікацію. 

4.9.3.4. Вся наявна документована інформація, в цілому, розділена на два основні види: 

 керівні (регулюючі) документи; 

 записи. 

4.9.3.5. Особливості управління документами і записами кожної групи описані у ПР-01 

Управління документованою інформацією. 

4.9.3.6. Для документованої інформації встановлено систему індивідуального 
позначення і нумерації, що дозволяє однозначно ідентифікувати кожен 
примірник. Система позначення встановлена у ПР-01 Управління 

документованою інформацією. 

4.9.3.7. Документована інформація має однотипне оформлення, визначене у ПР-01 

Управління документованою інформацією. 
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4.9.3.8. Робітники Підприємства в своїй діяльності користуються лише врахованими і 

актуалізованими документами. 

4.9.3.9. Разом з внутрішніми документами в Підприємство надходять різні зовнішні 
документи, які також підлягають реєстрації і належному управлінню. 

4.9.3.10. Управління нормативно-правовими актами і нормативно-технічними 
документами зовнішнього походження, які використовуються в діяльності 
Підприємства, здійснюється за правилами, встановленими у ПР-01 Управління 

документованою інформацією. 

4.9.3.11. Розробка документів системи менеджменту соціальної відповідальності 
здійснюється відповідальними особами за дорученням керівництва відповідно до 
вимог ПР-01 Управління документованою інформацією. 

4.9.3.12. Документи вводяться в дію після їх затвердження директором Підприємства 
або на підставі наказу директора Підприємства. 

4.9.3.13. Підприємство також забезпечує ведення відповідних записів, з метою 
демонстрації відповідності та впровадження стандарту SA8000, у тому числі 
вимогам до системи менеджменту соціальної відповідальності. 

4.9.3.14. Відповідні записи зберігаються, і інформація щодо них доводиться до відома 
представників робітників по SA8000. 

4.9.3.15. Записи служать основою для проведення аналізу, що дозволяє виявляти 
тенденції зміни процесів, оцінювати причини різних невідповідностей, 
призначати коригувальні та запобіжні дії, визначати їх результативність. 

4.9.3.16. Формуляри, бланки, журнали, які використовуються для ведення записів, є 
затвердженими контрольованими документами. 

4.9.3.17. Кожен запис повинен бути підписаний особою, відповідальною за її 
складання, і датований. Лише за таких умов він вважається дійсним. Оригінали 
записів зберігаються в електронному вигляді, а також на паперових носіях в 
місцях, відведених для зберігання документованої інформації, захищених від 
несанкціонованого доступу, пошкоджень або втрат. 

4.9.3.18. Відповідальність за складання і обіг записів покладається на осіб зі складу 
персоналу Підприємства, визначених у керівних документах. 

4.9.3.19. Терміни зберігання записів встановлюються виходячи з вимог керівних 
документів. Якщо термін зберігання не обумовлений, записи зберігаються не 
менше трьох років. Документи, пов’язані з виконанням договорів, контрактів, 
управляються за правилами, встановленими для договорів. 

4.9.3.20. Вилучення записів і внесення змін у встановлені форми здійснюється 
відповідно до вимог ПР-02 Управління записами. 

4.9.4. АНАЛІЗ З БОКУ КЕРІВНИЦТВА 

4.9.4.1. Вище керівництво Підприємства ухвалило стратегічне рішення про розробку та 
впровадження системи менеджменту соціальної відповідальності. Рішення про 
зміни і вдосконалення системи менеджменту соціальної відповідальності  
ухвалюються директором Підприємства, фіксуються в політиках, а також 
відповідних цілях, програмах, планах, наказах, розпорядженнях. 

4.9.4.2. Всі призначені заходи, встановлені вимоги і методи діяльності доводяться до 
відома персоналу Підприємства і є обов’язковими для виконання. Весь персонал 
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повинен враховувати, що одним з основних принципів при виконанні робіт є 
безумовне дотримання встановлених у Підприємстві вимог, вимог зацікавлених 
сторін, а також вимог національного законодавства. 

4.9.4.3. На основі Політик і з урахуванням результатів аналізу з боку керівництва, у 
Підприємстві систематично визначаються конкретні цілі у сфері соціальної 
відповідальності, які реалізуються, аналізуються і періодично переглядаються 
відповідно до вимог ПР-09 Аналіз з боку керівництва. 

4.9.4.4. На здійснення намічених цілей, забезпечення результативного функціонування і 
постійного вдосконалення системи менеджменту соціальної відповідальності, 
керівництво Підприємства надає необхідні ресурси. 

4.9.4.5. Результативність функціонування системи менеджменту соціальної 
відповідальності і дієвість запланованих заходів оцінюється керівництвом 
Підприємства на нарадах з аналізу системи менеджменту відповідно до вимог 
ПР-09 Аналіз з боку керівництва. 

4.9.4.6. Не рідше одного разу на шість місяців керівництво Підприємства проводить 
спеціальну нараду з метою проведення всебічного офіційного аналізу 
результативності системи менеджменту соціальної відповідальності відповідно 
до вимог ПР-09 Аналіз з боку керівництва. 

4.9.4.7. На таких нарадах перевіряється досягнення поставлених цілей, виконання 
планів, оцінюється необхідність і можливість вдосконалення системи 
менеджменту соціальної відповідальності, приймаються нові цілі. 

4.9.4.8. Аналіз з боку керівництва базується на вхідних даних, які надаються ГРСОП, 
КПОП, джерелами яких є: 

 Результати моніторингу системи менеджменту соціальної відповідальності; 

 Результати планових і позапланових внутрішніх аудитів; 

 Результати аудитів, які проводяться другою і третьою стороною; 

 Аналіз виконання Плану управління ризиками; 

 Аналіз невідповідностей, які мали місце; 

 Аналіз зовнішніх та внутрішніх скарг та зворотного зв’язку; 

 Прогрес у досягненні цілей; 

 Статус призначених коригувальних і запобіжних дій; 

 Статус виконання рішень попередніх аналізів з боку керівництва; 

 Рекомендації з вдосконалення системи менеджменту соціальної відповідальності; 

 Рейтинги «Social Finger Print». 

4.9.4.9. На чергову нараду, для аналізу з боку керівництва, може бути винесено не всі, а 
лише необхідна частина перерахованих питань. 

4.9.4.10. При необхідності, керівництво Підприємства може скликати позачергові 
спеціальні наради, на яких можуть бути розглянуті окремі проблеми і призначені 
коригувальні та/або запобіжні дії. 

4.9.4.11. Результатом аналізу з боку керівництва є рішення, пов’язані з пропозиціями 
по зміні політик, можливими змінами цілей, задач, процесів, спрямованими на 
безперервне вдосконалення, необхідними для задоволення вимог зацікавлених 
сторін, з потребою в ресурсах. 
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4.9.4.12. Прийняті на нарадах рішення, зауваження, висновки і рекомендації 

документуються у вигляді протоколів нарад, які надалі враховуються і 
контролюються відповідальною особою. 

4.9.5. ГРУПА З РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ ПРОЄКТІВ 

4.9.5.1. Для впровадження всіх вимог SA8000 у Підприємстві створена ГРСОП. До 
складу ГРСОП входять по три представники робітників та адміністрації 
Підприємства та представники робітників по SA8000. 

4.9.5.2. Діяльність ГРСОП регулюється ПО-01 Положенням про Групу з реалізації 

соціально орієнтованих проєктів, яке затверджується наказом директора 
Підприємства. 

4.9.5.3. ГРСОП зміцнює зв’язки між робітниками і керівництвом Підприємства, 
забезпечує канали зв’язку для працівників, забезпечує довіру робітників до 
SA8000, забезпечує доступ до досвіду та знань робітників. 

4.9.5.4. Керівництво забезпечує навчання робітників вимогам SA8000 і інформування 
робітників про можливість обрати своїх представників в ГРСОП. 

4.9.5.5. Керівництво Підприємства: 

 Дозволяє кандидатам робити оголошення/повідомлення під час виборчої кампанії; 

 Надає робітникам час для участі у виборах зі збереженням заробітної плати; 

 Надає робітникам приміщення для проведення виборів. 

4.9.5.6. Робітники мають можливість за своїм бажанням вибирати 
представника/представників в приміщеннях Підприємства і в час, наданий 
Підприємством. Підприємство не бере участь у координуванні процесу вибору та 
не втручається в нього будь-яким чином. 

4.9.5.7. Представник/представники робітників обираються некерівним персоналом 
через процес вільних і незалежних виборів. 

4.9.5.8. Представники робітників у ГРСОП обираються загальними зборами трудового 
колективу. 

4.9.5.9. Керівництво Підприємства забезпечує достатній час і можливості членам 
ГРСОП для участі в роботі ГРСОП. 

4.9.5.10. Будь-яка особа зі складу персоналу Підприємства має право звернутися до 
ГРСОП з будь-яких питань. 

4.9.5.11. ГРСОП бере участь в оцінці ризиків, проведенні моніторингу управління 
ризиками, сприяти виконанню коригувальних і запобіжних дій. 

4.9.5.12. Представники робітників забезпечують спілкування між робітниками і 
керівництвом за рекомендаціями та скаргами, що стосуються політик 
Підприємства та їх дотримання. 

4.9.5.13. Представники робітників мають доступ до інформації і звітів, що відносяться 
до SA8000, і беруть участь у: 

 Оцінці ризиків; 

 Внутрішніх аудитах та проведенні моніторингу у Підприємстві; 

 Відповідних аспектах аналізу з боку керівництва; 
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 Відкритті та закритті нарад інспекцій умов праці, в тому числі аудитів на відповідність 

вимогам стандарту SA8000; 

 Звітах для робітників про всі виконані коригувальні та запобіжні дії; 

 Звітах для вищого керівництва з показників діяльності та переваг від вжитих заходів для 
виконання вимог стандарту SA8000. 

4.9.5.14. Представники адміністрації в ГРСОП беруть участь в аналізі з боку 
керівництва і забезпечують прийняття рішень для цілей здійснення запобіжних 
та / або коригувальних дій в разі необхідності, а також підтримують контакт з 
вищим керівництвом. 

4.9.5.15. Вище керівництво Підприємство регулярно зустрічається з ГРСОП (входячи 
до складу ГРСОП, або ні), переглядає звіти щодо її роботи та співпрацює із 
ГРСОП для впровадження заходів. 

4.9.6. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ 

4.9.6.1. Однією з найважливіших задач управління ризиками у сфері соціальної 
відповідальності є формування позитивного сприйняття персоналом зусиль 
Підприємства у сфері соціальної відповідальності та підвищення довіри до 
Підприємства з боку зацікавлених сторін. 

4.9.6.2. Ідентифікація ризиків у сфері соціальної відповідальності надає інструмент для 
виявлення, реєстрації та управління можливими подіями, які можуть негативно 
вплинути на досягнення цілей і завдань, поставлених перед Підприємством і 
кожним його працівником, а також визначення напрямку і необхідності 
удосконалення у сфері соціальної відповідальності. 

4.9.6.3. Ідентифікація та оцінка ризиків на Підприємстві здійснюється з метою: 

 виявлення і класифікації областей з фактичною або потенційною невідповідністю стандарту 
SA8000; 

 виявлення небезпек та визначення ризиків у сфері охорони здоров’я та безпеки праці. 

4.9.6.4. Періодичну письмову оцінку ризиків на Підприємстві з метою виявлення і 
класифікації областей з фактичною або потенційною невідповідністю стандарту 
SA8000 здійснює ГРСОП у відповідності до вимог процедури ПР-12 Управління 

ризиками у сфері соціальної відповідальності. 

4.9.6.5. Під час проведення оцінки ризиків у сфері соціальної відповідальності ГРСОП 
користується різними джерелами інформації такими, як: 

 Бесіди з робітниками; 

 Звіти внутрішніх та зовнішніх аудитів; 

 Звіти з моніторингу стану охорони здоров’я та безпеки праці на Підприємстві; 

 Аналіз змін у законодавстві та інших застосовних вимогах; 

 Зовнішні консультації із зацікавленими сторонами; 

 Внутрішні та зовнішні скарги; 

 Оцінка ризиків постачальників/підрядників. 

4.9.6.6. Процес оцінки ризиків у сфері соціальної відповідальності визначає ризики, які 
мають відношення до елементів стандарту і вони класифікуються за елементами 
стандарту. 
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4.9.6.7. За результатами оцінки ризиків ГРСОП розробляє заходи, спрямовані на 

пом’якшення негативного впливу від визначених ризиків та надає ці заходи в 
якості рекомендацій вищому керівництву Підприємства. 

4.9.6.8. Періодичну письмову оцінку ризиків у сфері охорони здоров’я та безпеки праці 
здійснює КПОП у відповідності до вимог процедури ПР-11 Управління ризиками 

у сфері охорони здоров’я та безпеки праці. 

4.9.6.9. Оцінка ризиків у сфері охорони здоров’я та безпеки праці переглядається 
щорічно, або у випадках: 

  зміни: 

o вимог нормативних правових актів і нормативно-технічних документів з 
охорони здоров’я та безпеки праці, дія яких поширюється на діяльність 
Підприємства, 

o виконуваної роботи, 

o матеріалів та обладнання, які застосовуються, 

o режиму праці і відпочинку працівників. 

 впровадження нових технологій, матеріалів, обладнання у Підприємстві; 

 виникнення інцидентів. 

4.9.6.10. Оцінка ризиків у сфері охорони здоров’я та безпеки праці здійснюється за 
професіями персоналу Підприємства. 

4.9.6.11. За результатами оцінки ризиків складаються карти оцінки ризику за якими 
служба охорони праці проводить навчання персоналу Підприємства. 

4.9.7. МОНІТОРИНГ 

4.9.7.1. ГРСОП здійснює моніторинг діяльності на Підприємстві по відношенню до: 

 Відповідності вимогам стандарту SA8000; 

 Виконання заходів з пом’якшення та усунення ризиків; 

 Результативності процедур, впроваджених для виконання політик Підприємства та вимог 
стандарту SA8000. 

4.9.7.2. Для здійснення моніторингу ГРСОП у відповідності до ПО-01 Положення про 

групу з реалізації соціально орієнтованих проєктів має повноваження для 
отримання інформації від зацікавлених сторін та для підтримання зв’язку з усіма 
необхідними для діяльності представниками адміністрації та персоналу 
Підприємства.  

4.9.7.3. ГРСОП здійснює плановий та позаплановий моніторинг у відповідності до вимог 
процедури ПР-13 Моніторинг діяльності у сфері соціальної відповідальності. 

4.9.7.4. ГРСОП задіяна у проведенні внутрішнього аудиту системи менеджменту 
соціальної відповідальності Підприємства та звітує перед вищим керівництвом 
стосовно з показників діяльності та переваг від вжитих заходів для виконання 
вимог стандарту SA8000. 

4.9.7.5. Внутрішній аудит системи менеджменту соціальної відповідальності 
Підприємства здійснюється у відповідності до вимог процедури ПР-08 

Внутрішній аудит. 
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4.9.8. ВНУТРІШНЯ УЧАСТЬ ТА ІНФОРМУВАННЯ 

4.9.8.1. Для впровадження SA8000 вирішальне значення має результативний обмін 
інформацією між працівниками і керівництвом Підприємства. 

4.9.8.2. Діалог з робітниками – це ключ до соціальної відповідальності, і зворотний 
зв’язок від персоналу має вирішальне значення для керівництва з точки зору 
розуміння впливу політик на персонал і соціальні аспекти діяльності. 

4.9.8.3. Керівництво Підприємства використовує результати зворотного зв’язку з 
персоналом для кращого впровадження вимог стандарту SA8000, виходячи із 
розуміння того, що поліпшення діалогу між персоналом і керівництвом може 
сприяти посиленню розуміння персоналом необхідності своєї участі у виборчій 
діяльності, зниженню плинності персоналу, зниженню рівня професіонального 
травматизму та захворюваності та збільшити лояльність персоналу до 
Підприємства, та, як наслідок, може призвести до підвищення продуктивності 
праці. 

4.9.8.4. Для забезпечення належної комунікації на Підприємстві розроблено та 
впроваджено процедуру ПР-07 Зовнішні та внутрішні комунікації, яка 
встановлює відповідні канали комунікації на Підприємстві: 

 Інформація щодо стандарту SA8000 на виробничих дільницях; 

 Бесіди з робітниками; 

 Навчання робітників вимогам стандарту SA8000; 

 Цей документ. 

4.9.8.5. Для забезпечення зворотного зв’язку, спрямованого на оцінку розуміння 
персоналом вимог стандарту SA8000 та підтримки політик Підприємства, 
використовуються: 

 Ящик для пропозицій; 

 Адреса електронної пошти: serhii.shysh@seedco.com.ua 

 Система управління скаргами у відповідності до процедури ПР-06 Управління скаргами; 

 Бесіди з робітниками; 

 Опитування робітників; 

 Бесіди представників ГРСОП з працівниками; 

 Збори з працівниками для отримання зворотного зв’язку та обговорення питань, які 
турбують робітників. 

4.9.8.6. Результати аналізу зворотного зв’язку керівництво Підприємства використовує 
для покращення системи менеджменту соціальної відповідальності 
Підприємства. 

4.9.9. УПРАВЛІННЯ СКАРГАМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ 

4.9.9.1. На підприємстві розроблено та впроваджено процедуру ПР-06 Управління 

скаргами, яка доступна, як для персоналу, так і для зовнішніх зацікавлених 
сторін. 

4.9.9.2. Керівництво Підприємства усвідомлює, що управління скаргами та їх вирішення 
– це дуже важлива діяльність для Підприємства і тому для розгляду та обробки 
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скарг призначає та навчає відповідних осіб для реалізації процедури управління 
скаргами. 

4.9.9.3. Процедура ПР-06 Управління скаргами: 

 може використовуватися для надання пропозицій, зауважень, звітів, скарг, які стосуються 
відповідності вимогам стандарту SA8000; 

 містить вимоги до розслідування, нагляду за виконанням та оповіщення про результати 
розгляду скарг; 

 забезпечує рівні можливості щодо подання скарг для всього персоналу; 

 не передбачає застосування будь-яких дисциплінарних заходів щодо осіб, які повідомляють 
інформацію щодо дотримання вимог стандарту SA8000, або за інші скарги, що стосуються 
Підприємства; 

 забезпечує конфіденційність або анонімність людині, яка подає скаргу або іншу 
інформацію. 

4.9.9.4. Керівництво Підприємства застосовує наступні критерії результативності 
системи управління скаргами: 

 Легітимність: Для того, щоб персонал і зацікавлені сторони вважали систему управління 
скаргами легітимною, вона повинна заслужити довіру з боку зацікавлених груп для яких 
вона призначена, і повинна забезпечити справедливе проведення процесів розгляду скарг; 

 Доступність: Система відома всім зацікавленим сторонам у всіх аспектах використання, для 
яких вона призначена, а також вона надає адекватну допомогу тим, у кого можуть виникнути 
труднощі з доступом. 

 Передбачуваність: система пропонує чітку і зрозумілу процедуру з орієнтовними 
термінами по кожному етапу, і ясність в питанні про типах процесів і досягнутих 
результатах, а також забезпечує засобами моніторингу за реалізацією. За допомогою 
передбачуваних і надійних механізмів інформація про запропоновану процедуру надається 
широкому загалу. Часові рамки по кожному етапу процесу управління скаргами та їх 
вирішення пояснюються і виконуються. 

 Справедливість: Система прагне забезпечити всім сторонам належний доступ до джерел 
інформації, консультацій і експертних оцінок, необхідних для участі в процесі розгляду 
скарг на умовах справедливості, інформаційної відкритості та поваги. 

 Прозорість: Система забезпечує постійне інформування сторін про хід розгляду скарги і 
надає достатню інформацію про результативність механізму з метою зміцнення довіри та 
відповідності всім громадським інтересам. Прозорі системи підтримують довіру людей до 
системи через регулярні повідомлення про хід розгляду індивідуальних скарг. Крім того, 
звітність про результативність механізму перед зацікавленими сторонами – це ключовий 
спосіб демонстрації законності цього механізму; 

 Сумісність з SA8000: Система управління скаргами сумісна із SA8000 гарантує, що 
результати і засоби для вдосконалення узгоджуються з міжнародно визнаними правами 
людини, в тому числі з правами, перерахованими в Декларації ООН з прав людини, 
конвенціях МОП, міжнародних нормах в області прав людини і національному 
законодавстві про працю. 
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 Джерело безперервного навчання: система забезпечує визначення програм навчання щодо 

вдосконалення системи і запобігання скарг і шкоди в майбутньому. Таким чином 
Підприємство може виявляти політики, процедури або дії, що вимагають внесення змін для 
запобігання майбутніх скарг і шкоди, і впливати на них, за умови регулярного аналізу 
частоти, характеру і причин скарг; 

 Участь і діалог: Система передбачає проведення консультацій з персоналом та 
зацікавленими сторонами щодо свого вигляду та результативності, а також зосереджується 
на діалозі, як на засобі розгляду і вирішення скарг. Взаємодія з персоналом та зацікавленими 
сторонами з питань розробки і функціонування системи управління скаргами може 
допомогти гарантувати її відповідність їх потребам, і що вони будуть використовувати її на 
практиці, а також наявність спільного інтересу в забезпеченні її успіху. 

4.9.10. ЗОВНІШНІ АУДИТИ SA8000 

4.9.10.1. Підприємство забезпечує всебічне співробітництво з зовнішніми аудиторами 
при проведенні оголошених і неоголошених аудитів для цілей сертифікації 
відповідності SA8000 і визначення тяжкості і частоти будь-яких проблем, що 
виникають у зв’язку з реалізацією стандарту SA8000. 

4.9.10.2. Керівництво Підприємства, під час проведення всіх (оголошених та 
неоголошених) аудитів в циклі сертифікації по SA8000, забезпечує повний 
доступ зовнішнім аудиторам: 

 у всі приміщення Підприємства; 

 до всіє документованої інформації (включаючи записи); 

 до персоналу. 

4.9.10.3. Для цього керівництво Підприємства: 

 створює належні умови для роботи аудиторів, включаючи можливість використання 
комп’ютерної техніки; 

 надає відокремлене приміщення для інтерв’ю з членами ГРСОП та персоналом; 

 зобов’язує всіх керівників структурних підрозділів не створювати перешкод зовнішнім 
аудиторам під час проведення аудитів, надавати доступ до всієї інформації, всіх приміщень, 
документованої інформації та всього персоналу; 

 зобов’язує весь персонал Підприємства сприяти роботі зовнішніх аудиторів під час 
проведення аудиту. 

4.9.11. ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ 

4.9.11.1. Підприємство взаємодіє із зацікавленими сторонами з метою досягнення 
стійкого дотримання SA8000. 

4.9.11.2. Для забезпечення результативної взаємодії із зацікавленими сторонами 
Підприємство визначає свої зацікавлені сторони і складає П-02 Реєстр 

зацікавлених сторін. 

4.9.11.3. До П-02 Реєстр зацікавлених сторін включають зовнішні та внутрішні 
зацікавлені сторони, які значним чином впливають або потрапляють під значний 
вплив системи менеджменту соціальної відповідальності. 

4.9.11.4. Керівництво Підприємства забезпечує визначення заявлених та незаявлених 
вимог зацікавлених сторін та механізми взаємодії із зацікавленими сторонами. Ця 
інформація вноситься до П-02 Реєстр зацікавлених сторін. 
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4.9.11.5. Взаємодія із зацікавленими сторонами та залучення зацікавлених сторін до 

підтримки та покращення системи менеджменту соціальної відповідальності 
регулюються ПР-07 Зовнішні та внутрішні комунікації. 

4.9.12. КОРИГУВАЛЬНІ ТА ЗАПОБІЖНІ ДІЇ 

4.9.12.1. Проблеми, пов’язані з різного роду невідповідностями і необхідністю 
виключення можливості їх подальшого повторення, можуть виникати у 
відношенні: 

 Дотримання вимог стандарту SA8000; 

 Дотримання політик та процедур Підприємства; 

 Охорони здоров’я та безпеки праці; 

 Функціонування системи менеджменту соціальної відповідальності та її документованої 
інформації; 

 Компетентності персоналу. 

4.9.12.2. Будь-яка особа із складу персоналу Підприємства при виявлені будь-якої 
невідповідності або потенційної невідповідності повинна надати інформацію 
безпосередньому керівнику або координатору системи менеджменту. 

4.9.12.3. Крім того, персонал Підприємства може надавати координатору системи 
менеджменту пропозиції, спрямовані на поліпшення будь-якого виду діяльності, 
процесу, документації і т.і. 

4.9.12.4. Аналіз інформації щодо виявлених невідповідностей проводиться ГРСОП 
відповідно до вимог ПР-05 Коригувальні і запобіжні дії. 

4.9.12.5. У тому випадку, коли інформація щодо невідповідностей/потенційних 
невідповідностей стосується сфери охорони здоров’я та безпеки праці, ГРСОП 
передає інформацію інженеру з охорони праці. Відповідно до Положення про 
розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
підприємствах, в установах і організаціях, відносно інцидентів інженер з охорони 
праці організовує облік і розслідування нещасних випадків на виробництві. 

4.9.12.6. Найважливішим чинником під час аналізу невідповідностей/потенційних 
невідповідностей є виявлення дійсних або потенційних причин з метою їх 
подальшого усунення. 

4.9.12.7. На основі аналізу наявної інформації про дійсні і потенційні причини 
невідповідностей, включаючи можливий ризик, ГРСОП приймає рішення про 
необхідні коригувальні дії та надає підтримку впровадження коригувальних дій. 

4.9.12.8. Коригувальні дії призначаються так, щоб усунути причину виявленої 
невідповідності, а не тільки усунути саму невідповідність. 

4.9.12.9. Моніторинг впровадження коригувальних дій здійснює ГРСОП. 

4.9.12.10. Якщо коригувальні заходи здійснюються за скаргою зацікавленої сторони, то 
про їх проведення повідомляється зацікавленій стороні. 

4.9.12.11. Передумовами для проведення запобіжних дій є потенційно можливі 
невідповідності. Тому для певних видів робіт і для окремих видів діяльності 
організовується збір інформації і аналіз впливу різних чинників на виконання 
робіт, безпеку праці, і на можливість небажаних наслідків. 



 

Н-01 Настанова для персоналу ТОВ «СІДКО 
УКРАЇНА» у сфері соціальної відповідальності 

Редакція 2 

Діє з: 01.08.2019 

Стор. 22 з 24 

 
4.9.12.12. За наслідками аналізу ризиків у сфері соціальної відповідальності у 

відповідності до вимог ПР-12 Управління ризиками у сфері соціальної 

відповідальності розробляються запобіжні дії, які описані у ПЛ-12-01 План 

управління ризиками у сфері соціальної відповідальності. Моніторинг виконання 
запобіжних дій, визначених у ПЛ-12-01 План управління ризиками у сфері 

соціальної відповідальності здійснює ГРСОП. 

4.9.12.13. За наслідками аналізу ризиків у сфері охорони здоров’я та безпеки праці у 
відповідності до вимог ПР-11 Управління ризиками у сфері охорони здоров’я та 

безпеки праці розроблені запобіжні дії, які описані в Ф-11-02 Картах оцінки 

ризиків. Моніторинг виконання запобіжних дій, визначених у Ф-11-02 Картах 

оцінки ризиків здійснюється у відповідності до вимог ПР-11 Управління ризиками 

у сфері охорони здоров’я та безпеки праці. 

4.9.12.14. Призначення і виконання коригувальних і запобіжних дій, а також перевірка 
результатів і оцінка їх результативності документуються відповідно до вимог ПР-

05 Коригувальні і запобіжні дії. 

4.9.13.  НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ 

4.9.13.1. З метою забезпечення ефективності виробництва, виконання Політики і 
процедур Підприємство прикладає зусиль до залучення компетентного персоналу 
у відповідності до вимог ПР-16 Управління персоналом. 

4.9.13.2. Підставою для цього є діючий штатний розклад, посадові інструкції, 
затверджені керівництвом Підприємства. 

4.9.13.3. Прийом на роботу, безпосередню підготовку прийнятого персоналу 
встановленим правилам виконання робіт забезпечують керівники структурних 
підрозділів Підприємства. 

4.9.13.4. Для всіх осіб, прийнятих на роботу інженер з охорони праці проводить 
вступний інструктаж з питань охорони праці. 

4.9.13.5. Для всіх осіб, прийнятих на роботу, представник ГРСОП проводить навчання 
з питань соціальної відповідальності. 

4.9.13.6. Кожен керівник структурного підрозділу оцінює необхідний рівень 
компетентності підлеглих йому робітників (у тому числі і в сфері соціальної 
відповідальності) і на цій підставі вносить пропозиції для розробки планів 
підготовки і підвищення кваліфікації персоналу інспектору з кадрів. 

4.9.13.7. Інспектор з кадрів узагальнює пропозиції підрозділів і формує Плани 
підготовки і підвищення кваліфікації персоналу відповідно до вимог процедури 
ПР-14 Підготовка персоналу. 

4.9.13.8. Дані з результатами проходження кожної підготовки реєструються 
відповідно до вимог ведення кадрового діловодства з додаванням копії 
одержаного підтвердження про проходження навчання. 

4.9.13.9. Заходи щодо підготовки персоналу можуть проводитися як у Підприємстві, 
так і в зовнішніх організаціях. 

4.9.13.10. Детально процес підготовки персоналу представлений в ПР-14 Підготовка 

персоналу. 
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4.9.14. УПРАВЛІННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 

4.9.14.1. З метою сприяння встановленню практик соціальної відповідальності по 
всьому ланцюзі постачання, Підприємство проводить належну перевірку своїх 
постачальників/підрядників. 

4.9.14.2. При виборі нових постачальників/підрядників, а також при прийнятті 
рішення про придбання сировини, допоміжних матеріалів, інвентарю, 
обладнання, тощо, Підприємство бере до уваги результати комплексної 
перевірки, які містять: 

 Ідентифікацію ланцюга постачання; 

 Інформування про очікування щодо SA8000 шляхом надання К-01 Кодекс поведінки 
постачальника ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» у сфері соціальної відповідальності та підписання 
Декларації про прийняття Кодексу поведінки постачальника ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» у 

сфері соціальної відповідальності; 

 Оцінку ризиків; 

 Управління ризиками. 

4.9.14.3. При періодичній оцінці існуючих постачальників/підрядників Підприємство 
бере до уваги результати комплексної перевірки, які містять: 

 Ідентифікацію ланцюга постачання; 

 Оцінку ризиків; 

 Управління ризиками. 

 Моніторинг виконання вимог у сфері соціальної відповідальності, наприклад, під час 
аудитів постачальника/підрядника. 

4.9.14.4. Вибір і оцінка постачальників/підрядників здійснюється у відповідності до 
вимог процедури ПР-03 Оцінка та вибір постачальника. 

4.9.14.5. Підприємство ідентифікує всі ланки свого ланцюга постачання, в тому числі 
всіх прямих постачальників/підрядників, приватні агентства зайнятості (якщо 
використовуються), субпостачальників/субпідрядників. Ланцюг постачання 
може включати компанії або осіб, які надають Підприємству продукти і послуги, 
такі як сировина для виробництва, допоміжні матеріали, зовнішні послуги, такі 
як організація харчування, а також компанії, яким частина виробництва передана 
по субпідряду (якщо використовуються). 

4.9.14.6. Підприємство прикладає усіх зусиль до отримання інформації про всіх 
субпостачальників/субпідрядників, які надають Підприємству товари або 
послуги. 

4.9.14.7. Підприємство реєструє всіх постачальників/підрядників та 
субпостачальників/субпідрядників у П-03-01 Реєстр постачальників. 

4.9.14.8. Підприємство на підставі результатів оцінки ризиків, розробляє заходи з 
моніторингу для відстеження результативності діяльності ризикових 
постачальників/підрядників, з метою забезпечення прийняття адекватних заходів 
щодо значних ризиків. 
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 Політика ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» щодо запобігання дитячої праці 
 Політика ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» у сфері охорони праці 
 Політика ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» щодо недопущення переслідувань, 

жорстокого поводження і дискримінації 
 Політика ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» щодо коригувальних та запобіжних дій 
К-01 Кодекс поведінки постачальника ТОВ «СІДКО УКРАЇНА» у сфері соціальної 

відповідальності 
ПО-01 Положення про групу з реалізації соціально орієнтованих проєктів 
ПР-01 Управління документованою інформацією 
ПР-02 Управління записами 
ПР-03 Оцінка та вибір постачальника 
ПР-05 Коригувальні і запобіжні дії 
ПР-06 Управління скаргами 
ПР-07 Зовнішні та внутрішні комунікації 
ПР-08 Внутрішній аудит 
ПР-09 Аналіз з боку керівництва 
ПР-10 Управління аварійними ситуаціями 
ПР-11 Управління ризиками у сфері охорони здоров’я та безпеки праці 
ПР-12 Управління ризиками у сфері соціальної відповідальності. 
ПР-13 Моніторинг діяльності у сфері соціальної відповідальності 
ПР-14 Підготовка персоналу 
ПР-16 Управління персоналом 
ПЛ-12-01 План управління ризиками у сфері соціальної відповідальності 
П-02 Реєстр зацікавлених сторін 
П-03-01 Реєстр постачальників 
Ф-11-01 Карта опису професій 
Ф-11-02 Карта оцінки ризику 
 


