
ЗМІСТ

Трудові правовідносини в
період воєнного стану в
Україні

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/trudovi-pravovidnosini-v-period-voiennogo-stanu-v-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4+%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://jurkniga.ua/trudovi-pravovidnosini-v-period-voiennogo-stanu-v-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4+%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://jurkniga.ua/trudovi-pravovidnosini-v-period-voiennogo-stanu-v-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4+%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://jurkniga.ua/trudovi-pravovidnosini-v-period-voiennogo-stanu-v-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4+%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96


Анотація

У період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про
працю у частині відносин, врегульованих Законом України «Про організацію
трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон). Положеннями
цього Закону права працівників значно звужуються порівняно з мирним
часом.

Окрім кола правовідносин, які унормовані в цьому Законі, до питань, що
регулюють трудові відносини в умовах воєнного часу можна віднести:

   1. Бронювання працівників під час воєнного стану та мобілізації.

   2. Оформлення звільнення працівника через призов по мобілізації.

   3. Дії роботодавця в період воєнного стану.

   4. Залучення працівників для суспільно корисних робіт або до трудової
повинності.

Видання розраховане на широке коло читачів, працівників підприємств,
установ, організацій усіх форм власності, їх роботодавців, представників
профспілок, кадрових працівників, практикуючих правників, здобувачів
юридичної освіти та їх викладачів.
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ВСТУП

22 травня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про 
затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного 
стану в Україні» від 17.05.2022, за яким воєнний стан в Україні продовжують з 
05:30 25 травня 2022 року строком на 90 діб, — до 22 серпня 2022 року. 

На цей період можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини 
й громадянина, зокрема ті, які передбачені статтями 43-44 Конституції України.

У період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про 
працю у частині відносин, врегульованих Законом України «Про організацію 
трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон). Положеннями 
цього Закону права працівників значно звужуються порівняно з мирним часом.

Окрім кола правовідносин, які унормовані в цьому Законі, до питань, що 
регулюють трудові відносини в умовах воєнного часу можна віднести:

1. Бронювання працівників під час воєнного стану та мобілізації.
2. Оформлення звільнення працівника через призов по мобілізації.
3. Дії роботодавця в період воєнного стану.
4. Залучення працівників для суспільно корисних робіт або до трудової 

повинності.
Видання розраховане на широке коло читачів, працівників підприємств, 

установ, організацій усіх форм власності, їх роботодавців, представників 
профспілок, кадрових працівників, практикуючих правників, здобувачів 
юридичної освіти та їх викладачів.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ТРУДОВИХ 
ВІДНОСИН У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 
ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТРУДОВИХ 

ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»

Стаття 1. Дія норм законодавства про працю в умовах воєнного 
стану

1. Цей Закон визначає особливості трудових відносини працівників усіх 
підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, 
виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим 
договором з фізичними особами, у період дії воєнного стану, введеного 
відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

2. На період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав 
і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції України.

3. У період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про 
працю у частині відносин, врегульованих цим Законом.

Стаття 2. Особливості укладення трудового договору в умовах 
воєнного стану

1. У період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму 
трудового договору.

2. При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про 
випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися 
для будь-якої категорії працівників.

З метою оперативного залучення до виконання роботи нових 
працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у 
тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися 
в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили 
працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавець 
можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період 
дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.
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Стаття 3. Особливості переведення та зміни істотних умов праці в 
умовах воєнного часу

1. У період дії воєнного стану роботодавець має право перевести 
працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди 
(крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають 
активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за 
станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а 
також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи 
нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не 
нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

2. У період дії воєнного стану норми частини третьої статті 32 Кодексу 
законів про працю України та інших законів України щодо повідомлення 
працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

Стаття 4. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи 
працівника

1. У зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване 
підприємство, установа, організація, та існування загрози для життя і здоров’я 
працівника він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у 
строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового залучення до 
суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання 
робіт на об’єктах критичної інфраструктури).

Стаття 5. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи 
роботодавця

1. У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з 
ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у 
період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю 
та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним 
за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про 
тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення 
відпустки.

2. У період дії воєнного стану норми статті 43 Кодексу законів про працю 
України не застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, 
установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

Стаття 6. Особливості встановлення та обліку часу роботи та часу 
відпочинку

1. Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного 
стану не може перевищувати 60 годин на тиждень.

2. Для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється 
скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу не може 
перевищувати 50 годин на тиждень.

3. П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється 
роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими 
адміністраціями (у разі їх утворення).
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4. Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається 
роботодавцем.

5. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена 
до 24 годин.

6. У період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53 (тривалість 
роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), частини першої 
статті 65, частин третьої — п’ятої статті 67 та статей 71-73 (святкові і неробочі 
дні) Кодексу законів про працю України.

Стаття 7. Особливості організації кадрового діловодства та архівного 
зберігання кадрових документів у роботодавця

1. У період дії воєнного стану порядок організації кадрового діловодства 
та архівного зберігання кадрових документів у районах активних бойових 
дій визначається роботодавцем самостійно, за умови забезпечення ведення 
достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на 
оплату праці.

Стаття 8. Робота в нічний час
1. У період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без 

їх згоди: вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року, особи з 
інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота.

2. У період дії воєнного стану норми частин першої і другої статті 54 Кодексу 
законів про працю України не застосовуються.

Стаття 9. Особливості залучення до роботи деяких категорій 
працівників

1. У період дії воєнного стану дозволяється застосування праці жінок 
(крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою 
згодою на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними 
умовами праці, а також на підземних роботах.

2. Працівники, які мають дітей (крім випадків, визначених статтею 8 цього 
Закону), у період дії воєнного стану можуть залучатися за їхньою згодою до 
нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направлятися 
у відрядження.

Стаття 10. Оплата праці
1. Заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених 

трудовим договором.
2. Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення 

реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.
3. Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення 

зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося 
внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці 
не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.

4. У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок 
ведення бойові дії, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований 
до моменту відновлення діяльності підприємства.
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Стаття 11. Зупинення дії окремих положень колективного договору.
1. На період воєнного стану дія окремих положень колективного договору 

може бути зупинена за ініціативою роботодавця
Стаття 12. Відпустки

1. У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка 
надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.

2. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику 
у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та 
пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах 
критичної інфраструктури.

3. Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання 
працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без 
обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України 
«Про відпустки».

Стаття 13. Призупинення дії трудового договору
1. Призупинення дії трудового договору  —  це тимчасове припинення 

роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення 
працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.

Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою 
агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення 
трудових відносин.

2. Призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за 
можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб.

3. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат 
працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається 
на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Стаття 14. Діяльність профспілок
1. У межах своєї діяльності професійні спілки повинні максимально 

сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати 
громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими 
цим Законом.

2. На період дії воєнного стану призупиняється дія статті 44 Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та відповідні норми 
колективних договорів.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Главу XIX «Прикінцеві положення» Кодексу законів про працю України 

(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) доповнити 
пунктом 2 такого змісту:

«2. Під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану», діють обмеження та особливості організації 
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трудових відносин, встановлені Законом України «Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану».

3. Цей Закон діє протягом воєнного стану, введеного відповідно до Закону 
України «Про правовий режим воєнного стану», та втрачає чинність з дня 
припинення або скасування воєнного стану, крім частини третьої статті 13 
цього Закону, яка втрачає чинність з моменту завершення виплати державою, 
що здійснює військову агресію проти України, відшкодування заробітної плати, 
гарантійних та компенсаційних виплат працівникам.

Президент України    В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
15 березня 2022 року
№ 2136-IX 
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Правовий статус Закону України  «Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану» 

З аналізу ст. 1 Закону можна зробити висновок про те, що його приписи 
носять спеціальний характер по відношенню до інших нормативних актів. 
Таким чином цей Закон є класичним зразком спеціального законодавства, коли 
його норми мають перевагу над нормами іншого законодавства, що регулює 
конкретні правовідносини. В нашому випадку цікава така юридична сила 
Закону – він є спеціальною нормою навіть відносно до приписів Конституції 
України. 

Так, у ч. 2. ст. 1 Закону зазначене, що «На період дії воєнного стану вводяться 
обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до 
статей 43, 44 Конституції України». Тобто вказані норми Конституції України і 
правові гарантії, ними визначені діють в обсязі, що передбачено цими Законом. 
Отже, ч. 2 ст. 1 Закону обмежує конституційні гарантії трудових прав громадян 
України на період дії воєнного стану:

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти 
собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права 
на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової 
діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і 
перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою 
працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота 
чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або 
відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну 
плату, не нижчу від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього 
здоров’я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх 

економічних і соціальних інтересів.
Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням 

необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і 
свобод інших людей.

Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.
Заборона страйку можлива лише на підставі закону.

Що стосується законодавства про працю, то ч. 3 ст. 1 Закону визначає, що у 
період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю у 
частині відносин, врегульованих цим Законом.

Дія Закону в часі регулюються нормами Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану».



10

Особливості укладання трудового договору під час дії воєнного стану
За приписами ст. 2 Закону прийом на роботу під час діє воєнного стану 

відхиляється від базової процедури законодавства про працю в бік спрощення. 
Тут ще є перетин з нормами ст. 7 цього Закону, яка дозволяє роботодавцеві У 
період дії воєнного стану порядок організації кадрового діловодства та архівного 
зберігання кадрових документів у районах активних бойових дій визначається 
роботодавцем самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку 
виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці. Тобто 
більшість формальностей при прийому на роботу покладається на згоду сторін 
трудових відносин.

Окремо слід виділити три таких моменти:
форму трудового договору сторони (тобто, роботодавець та працівник) 

визначають самостійно, за угодою сторін;
випробувальний термін під час дії воєнного стану можна встановлювати 

будь-якому новоприйнятому працівнику;
можна укладати строковий трудовий договір із будь-яким новоприйнятим 

працівником на час дії воєнного стану.
Що стосується форми трудового договору, то вочевидь буде 

використовуватися звичайна схема «заява-наказ», без складання великих 
документів під назвою «трудовий договір». Представляє інтерес питання, 
чи можливе усне укладання трудового договору. Норма такого не забороняє 
(одночасно й не дозволяє). Тобто було б бажано офіційних роз’яснень, від 
Мінекономіки.

Випробувальний термін та строковий трудовий договір в сенсі ст. 2 Закону 
визначають розширення прав роботодавців та одночасно звуження прав 
найманих працівників. Обидві норми фактично спрямовані на полегшення 
процедури звільнення працівника. Тобто роботодавець під час дії воєнного 
стану не зобов’язаний під час війни забезпечувати роботою працівників 
безстроково, особливо, якщо він не впевнений у тому, що новоприйнятий 
працівник влаштовуватиме його своїми фактичними трудовими навичками, 
або у тому, що бізнес буде триматися впродовж тривалого часу. Тут багато 
складових. 

Особливості зміни істотних умов праці та переведення працівників в 
умовах воєнного часу

Ці особливості визначає ст. 3 Закону. 
Як відомо, щоб змінити суттєві умови трудового договору, такі, як розмір 

оплати праці (у бік зменшення), графік роботи, місце роботи на постійній 
основі, роботодавець мав про це попередити за два місяці. У цю норму (ст. 32 
КЗпП) свої правки привніс карантин через коронавірус Covid-19. Тепер ст. 3 
Закону дає право роботодавцю не повідомляти працівника за два місяці про 
зміну істотних умов праці.

Що стосується переведення працівників, то ст. 3 Закону визначає, що 
в період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника 
на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім 
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переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні 
бойові дії), але за певних обставин: 

така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я; 
лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій; а також інших 

обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним 
життєвим умовам людей.  

При цьому з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої 
заробітної плати за попередньою роботою.

Особливості розірвання трудового договору у період дії воєнного 
стану

Ці особливості регулюють ст.ст. 4, 5 Закону.
У працівника з’явилася можливість законно звільнитися день-у-день 

за власним бажанням. Щоправда, ця нова норма стосується тих районів, де 
ведуться бойові дії. 

Винятком тут буде примусове залучення особи до суспільно корисних робіт 
в умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об’єктах критичної 
інфраструктури, тут процедура регулюється іншими нормами.

Практично це означає, що будуть максимально спрощені усі формальності, 
буквально у телефонному режимі. Також можна домовитись про те, як надіслати 
заяву і отримати наказ про звільнення. Якщо роботодавець має змогу, то він в 
цей день може оформити ваше звільнення. Проте такої можливості не має, то 
не виключено, що дооформлювати документи, скоріш за все, доведеться після 
війни. 

У роботодавця з’явилося право з власної ініціативи звільняти працівників  
під час:

тимчасової непрацездатності (оформленої у встановленому порядку);
відпустки (крім декретної, тобто, по вагітності та пологах та по догляду до 

3-х років). 
Звертаємо увагу – при цьому днем звільнення у цих випадках вважається 

перший робочий день після закінчення лікарняного або відпустки.
Згода профспілки на звільнення з ініціативи роботодавця ст. 6 Закону 

так само не вимагає. Єдиним винятком залишилось звільнення працівників 
підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

Коротенький висновок: права працівників звужені, права роботодавців 
розширені.

Особливості нормування тривалості робочого часу у період дії 
воєнного стану

Закон збільшив на час воєнного стану граничну тижневу норму робочого 
часу до 60 годин, а скороченого робочого часу — до 50 годин (ч. 1, 2 ст. 6 Закону).

Увага! Збільшення тижневої норми робочого часу є правом, проте не 
обов’язком роботодавця.

Що впливає на цей процес? Справа в тому, що в період дії воєнного не 
засовуються окремі норми КЗпП, а саме:
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статті 53 — тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних 
днів;

частини 1 статті 65 — граничні норми надурочних робіт. Обов’язку 
обліковувати надурочні години Закон № 2136 не скасовує;

частин 3—5 статті 67 — перенесення вихідного дня, що збігається з 
святковим чи неробочим, перенесення робочих днів за рекомендацією КМУ і 
строки повідомлення про це працівників;

статті 71 — підстави залучити працівників до роботи у вихідний день;
статті 72 — види компенсацій за роботу у вихідний день;
статті 73 — святкові та неробочі дні та обмеження щодо залучення до 

роботи в ці дні.
Отже, після вступу у силу Закону, відповідно розрахунок норми робочого 

часу у 2022 змінився.
При цьому в умовах воєнного стану роботодавець одноосібно:
визначає час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) (ч. 4 ст. 6 

Закону);
може скоротити тривалість щотижневого безперервного відпочинку до 24 

годин (ч. 5 ст. 6 Закону).
П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлює роботодавець 

за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями, 
у разі їх створення (ч. 3 ст. 6 Закону). На нашу думку, це мало стосуватися 
підприємств, віднесених до критичної інфраструктури.

Особливості роботи у нічний час в період дії воєнного стану, а також 
надурочних роботах, на важких роботах і на роботах із шкідливими 

або небезпечними умовами праці, на підземних роботах
Вказані особливості регулюються ст.ст. 8, 9 Закону.
Ліпше за все можна підкреслити ці особливості у вигляді порівняльних 

таблиць.
Отже, забороняється залучення до роботи в нічний час:

Стаття 55 КЗпП Стаття 8 Закону 

вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 
трьох років

вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до 
одного року

осіб, молодших вісімнадцяти років –

інших категорій працівників, передбачених за-
конодавством.

особи з інвалідністю, яким за медичними реко-
мендаціями протипоказана така робота

Таким чином, право працювати вночі отримали неповнолітні, а також 
жінки, в яких дитині більше одного року. Щодо жінок, то на час воєнного стану 
взагалі перелік робіт, на яких вони можуть працювати значно розширився. 

Також змінився перелік щодо заборони жінкам працювати на важких 
роботах: 
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Стаття 174 КЗпП Стаття 9 Закону 

Забороняється застосування праці жінок на важких робо-
тах і на роботах із шкідливими або небезпечними умова-
ми праці, а також на підземних роботах, крім деяких під-
земних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному 
та побутовому обслуговуванню)
Забороняється також залучення жінок до підіймання і пе-
реміщення речей, маса яких перевищує встановлені для 
них граничні норми
. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небез-
печними умовами праці, на яких забороняється засто-
сування праці жінок, а також граничні норми підіймання 
і переміщення важких речей жінками затверджуються 
центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики у сфері охорони 
здоров’я, за погодженням із центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони праці

У період дії воєнного стану дозволяється 
застосування праці жінок (крім вагітних 
жінок і жінок, які мають дитину віком до 
одного року) за їхньою згодою на важких 
роботах і на роботах із шкідливими або 
небезпечними умовами праці, а також на 
підземних роботах.

Звертаємо увагу, що працівники, які мають дітей (крім випадків, визначених 
статтею 8 цього Закону), у період дії воєнного стану можуть залучатися за 
їхньою згодою до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі 
дні, направлятися у відрядження.

Увага! Погоджуватися на такі умови праці чи ні, і в період воєнного стану 
залишається правом працівників, оскільки мова йде про трудові відносини, а 
не про трудову повинність. 

Оплата праці в умовах воєнного стану
Ці відносини врегульовані у ст. 10 Закону.
Зауважимо, що в цих правовідносинах роботодавці великих поблажок не 

отримали. Закон зобов’язує сплачувати зарплату працівникам в тому розмірі, 
який визначений у трудовому договорі (саме тому працівникам слід дбати при 
прийнятті на роботу про документальне оформлення, при цьому всі умови 
праці, зокрема, щодо оплати праці, мають бути чітко означені). 

Також слід згадати, що ніякого зменшення розміру мінімальної зарплати 
не відбулося. Це означає, що за повністю виконану норму робочого часу 
працівнику, якому встановлено місячний оклад, не може бути нараховано 
менш, ніж 6500 грн. Слід ще нагадати, щ обов’язок індексації зарплати також 
залишився. 

На користь роботодавця внесена до Закону пряма норма про відсутність 
відповідальності роботодавця у випадку затримки у виплаті зарплати, якщо 
роботодавець доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій 
або дії інших обставин непереборної сили.

Проте звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату 
праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.
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Особливості дії колективного договору у період дії воєнного стану
За приписами ст. 11 Закону на період воєнного стану дія окремих положень 

колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця. 
У практичній площині роботодавець має право скасувати доплати, 

надбавки, премії або призупинити інші соціально-економічні відносини між 
працівниками і роботодавцем. 

Працівників необхідно повідомити про зміни до того, як вони почнуть 
виконувати роботу у нових умовах.

Особливості надання відпусток у період дії воєнного стану
Ці особливості визначені ст. 12 Закону.
Щорічна основна оплачувана відпустка на час війни становитиме 24 

календарні дні. На відміну від приписів ст. 6 Закону України «Про відпустки», 
яка передбачала для окремих категорій працівників щорічну відпустку більшої 
тривалості, норма Закону передбачає для усіх працівників без винятку вказаний 
розмір щорічної оплачуваної основної відпустки.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику 
у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та 
пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах 
критичної інфраструктури (ч. 2 ст. 12 Закону).

Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника 
може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження 
строку, встановленого частиною першою ст. 26 Закону про відпустки (ч. 3 ст. 
12 Закону).

Новела трудового права — призупинення дії трудового договору під 
час воєнного стану

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення 
роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення 
працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором (ст. 13 
Закону).

Тобто, це працює в обидві сторони: як роботодавець може заявити «в 
мене наразі немає для тебе роботи, бо війна», так і працівник може заявити 
«я не вийду на роботу, бо війна». І для цього не обов’язково когось звільняти. 
Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових 
відносин.

Таким чином дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з 
військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та 
виконання роботи.

Призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за 
можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб.

Що стосується оплати за цей період, то законодавець передбачив особливу 
норму, оскільки це не може бути покладено на роботодавця, така собі норма на 
майбутнє (ч. 3 ст. 13 Закону) – відшкодування заробітної плати, гарантійних 
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та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у 
повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти 
України.

Особливості діяльності профспілок під час дії воєнного стану
За приписами ст. 14 Закону на профспілки покладається завдання 

максимально сприяти забезпеченню обороноздатності держави та 
забезпечувати громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, 
передбаченими цим Законом (ч. 1 ст. 14 Закону).

При цьому на період дії воєнного стану призупиняється дія статті 44 Закону 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (в частині 
відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним 
профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу 
роботу) та відповідні норми колективних договорів (ч. 2 ст. 14 Закону).

Особливості дії Закону у часі
За приписами п. 3 Прикінцевих положень Закону він діє протягом воєнного 

стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану», та втрачає чинність з дня припинення або скасування воєнного стану, 
крім частини третьої статті 13 цього Закону, яка втрачає чинність з моменту 
завершення виплати державою, що здійснює військову агресію проти України, 
відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат 
працівникам.
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ІНШІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
ТА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО 

СТАНУ В УКРАЇНІ
Залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах 

воєнного стану
Слід одразу зауважити, що в цьому випадку мова йде не про трудові 

відносини, яким притаманне така складова, як добровільність. Мова йде про 
інші відносини – трудову повинність.

Трудова повинність — це залучення працівників чи цивільного населення 
для виконання робіт військово-оборонного характеру.

Специфіка застосування поняття «трудова повинність» полягає в тому, 
що громадяни залучатимуться до примусового виконання робіт оборонного 
характеру, а також до ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, 
природного та воєнного характеру у період мобілізації та воєнного часу без 
обов’язкової згоди.

До переліку суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного 
часу, додано види, які спрямовані на забезпечення обороноздатності держави 
(ремонтно-відновлювальні роботи, що проводяться на державних кордонах, 
аеродромах, фортифікаційних спорудах). 

Також охоплено інші роботи, які пов’язані з ліквідацією наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, 
що виникли в період дії воєнного стану (розбір завалів, доріг тощо, а також 
виконання робіт, пов’язаних із забезпеченням потреб Збройних Сил та інших 
військових формувань).

Нині ці відносини регулюються приписами Порядку залучення 
працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, що 
затверджений Постановою КМУ від 13 липня 2011 р. № 753 (з наступними 
змінами).

Цей документ визначає правові та організаційні засади залучення 
працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, що 
виконуються під час запровадження трудової повинності (далі  —  суспільно-
корисні роботи), а також регулює питання соціального захисту працездатних 
осіб, що залучаються до їх виконання.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 липня 2011 р. № 753

Київ

Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до 
суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 475 від 23.09.2014, 
№ 1169 від 30.12.2015, № 312 від 10.04.2019}

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 8 Закону України “Про пра-
вовий режим воєнного стану” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 1169 від 30.12.2015}

1. Затвердити Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних 
робіт в умовах воєнного стану, що додається.

2. Міністерству соціальної політики, Міністерству оборони, Міністерству 
надзвичайних ситуацій, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Мі-
ністерству фінансів в разі потреби надавати роз’яснення у межах компетенції 
щодо застосування Порядку, затвердженого цією постановою.

Прем’єр-міністр України    М.АЗАРОВ
Інд. 26 
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 13 липня 2011 р. № 753
ПОРЯДОК

залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах 
воєнного стану

1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади залучення 
працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, що 
виконуються під час запровадження трудової повинності (далі  —  суспільно-
корисні роботи), а також регулює питання соціального захисту працездатних 
осіб, що залучаються до їх виконання.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 475 від 23.09.2014}

2. Дія Порядку поширюється на військове командування, Раду міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації 
незалежно від форми власності (далі — підприємства).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови 

КМ № 475 від 23.09.2014}
суспільно корисні роботи  —  види тимчасової трудової діяльності 

працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання 
робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період 
воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших 
військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування 
національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення, 
а також не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, 
спрямованою на одержання прибутку, та до яких належать роботи і послуги, 
що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки;

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови 
КМ № 475 від 23.09.2014}

трудова повинність  —  короткостроковий трудовий обов’язок на період 
мобілізації і воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний 
характер, а також ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного 
та воєнного характеру, які виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, що 
не потребує обов’язкової згоди особи, стосовно якої запроваджується такий 
трудовий обов’язок.

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови 
КМ № 475 від 23.09.2014}

Інші терміни вживаються у цьому Порядку в значенні, наведеному в Законі 
України «Про правовий режим воєнного стану», Женевській Конвенції від 12 
серпня 1949 р. «Про захист цивільного населення під час війни», Законі України 
«Про прожитковий мінімум» і Кодексі законів про працю України.

4. Військове командування разом з Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
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самоврядування, а якщо це неможливо, самостійно приймає рішення про 
запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до 
виконання суспільно корисних робіт, яке доводиться до відома населення через 
засоби масової інформації.

У рішенні зазначаються обставини, що склалися в регіоні (місцевості, 
населеному пункті), і несприятливі фактори техногенного, природного та 
воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують 
рівень забезпечення його життєдіяльності, шляхи протидії таким факторам і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

У рішенні також зазначаються:
обґрунтування необхідності залучення працездатних осіб до виконання 

суспільно корисних робіт;
критерії відбору таких осіб, зокрема, за віком, професією, спеціальністю;
перелік груп (бригад, загонів) працездатних осіб, що залучаються до 

виконання суспільно корисних робіт, їх орієнтовна чисельність та порядок 
взаємодії;

перелік видів суспільно корисних робіт, до виконання яких залучаються 
працездатні особи;

межі території, транспортні маршрути та найменування об’єктів, де 
планується виконання зазначених робіт;

місце та час збору працездатних осіб, що залучаються до виконання 
суспільно корисних робіт, строк їх виконання;

посадові особи, які відповідають за інформування, оповіщення та збір 
зазначених осіб;

підприємства — замовники суспільно корисних робіт, де працюватимуть 
такі особи;

інші питання, вирішення яких сприятиме виконанню таких робіт.
5. До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому 

числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком 
і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану 
(крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері 
забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами 
на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають 
оборонний характер), а саме:

безробітні та інші незайняті особи;
працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за 

погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних 
завдань (замовлень) та не зараховані до складу позаштатних (невоєнізованих) 
формувань цивільного захисту, — у порядку переведення;

особи, зайняті в особистому селянському господарстві;
студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних 

закладів;
особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою 
КМ № 475 від 23.09.2014}

З кожною із зазначених осіб укладається строковий трудовий договір.
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6. Забороняється залучати до суспільно корисних робіт малолітніх дітей 
та дітей віком від чотирнадцяти до п’ятнадцяти років, жінок, які мають дітей 
віком до трьох років, а також вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт 
може негативно вплинути на стан їх здоров’я.

7. Оповіщення, збір і комплектування груп працездатних осіб, що залучаються 
до виконання суспільно корисних робіт, безпосередньо забезпечується 
військовим командуванням за сприяння сільських та селищних голів, керівників 
підприємств (включаючи житлово-експлуатаційні підприємства, навчальні 
заклади тощо). Військове командування для організації залучення працездатних 
осіб до виконання суспільно корисних робіт здійснює заходи щодо:

забезпечення реєстрації (ведення обліку) працездатних осіб, що залучаються 
до виконання суспільно корисних робіт, проведення їх інструктажу, в тому 
числі з питань техніки безпеки;

забезпечення таких осіб засобами індивідуального захисту та робочим 
інструментом;

планування та ведення обліку обсягів випуску продукції, виконання робіт 
і надання послуг.

На осіб, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, 
поширюються вимоги законодавства у сфері охорони праці.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою 
КМ № 1169 від 30.12.2015}

8. Суспільно-корисні роботи визначаються військовим командуванням 
разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а в разі відсутності 
такої можливості самостійно з урахуванням обставин, що склалися в регіоні 
(місцевості, населеному пункті), і несприятливих факторів техногенного, 
природного та воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та 
істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 1169 від 30.12.2015}

9. Забороняється виконання суспільно корисних робіт на радіаційно або 
хімічно забруднених територіях, у районах ведення бойових дій, виникнення 
небезпечних і особливо небезпечних інфекційних хвороб, місцях розташування 
вибухонебезпечних предметів, а також на необоронюваній місцевості.

10. Працівникам функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств 
за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до 
умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, 
і розмір такої оплати не може бути нижчим від розміру середньої заробітної 
плати за основним місцем роботи.

Іншим працездатним особам за виконання суспільно корисних робіт 
забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за 
професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати у разі виконання 
норми праці не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленого на дату її нарахування.

{Пункт 10 в редакції Постанови 
КМ № 312 від 10.04.2019}

{Додаток виключено на підставі Постанови КМ № 1169 від 30.12.2015}
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