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Головна мета — створення професійної кадрової спільноти в Україні. 
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«КАДРОВИК.UA» —

головний кадровий 

журнал України, який 20 

років допомагає 

кадровикам організацій 

будь-яких форм 

власності вирішувати 

щоденні робочі 

завдання.
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«КАДРОВИК.UA» — це

лінійка продуктів для 

роботи в сфері трудових 

відносин. 
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ТЕМА 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗМІН   

до Кодексу законів про працю України, 

до Закону України «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану»,

до Закону України  «Про відпустки», 

до Закону України «Про внесення змін до деяких 

Законів України щодо оптимізації трудових відносин». 
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ГОВОРИМО ПРО

Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин 

в умовах воєнного стану»

НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 24 березня 2022 року.

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 1 липня 2022 року № 2352-IX

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації 

трудових відносин» 

НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 19 липня 2022 року.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ЗАКОНУ № 2136

Цей Закон визначає особливості проходження державної служби, служби в органах

місцевого самоврядування, особливості трудових відносин працівників усіх

підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду

діяльності і галузевої належності, представництв іноземних суб’єктів господарської

діяльності в Україні, а також осіб, які працюють за трудовим договором, укладеним з

фізичними особами у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону

України «Про правовий режим воєнного стану».
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ЗАКОНУ № 2136

У період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю,

Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого

самоврядування», інших законодавчих актів, що регулюють діяльність державних

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування у частині відносин,

врегульованих цим Законом.
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ГОВОРИМО ПРО

КЗпП України
Закон України «Про державну службу»

Закон України 

«Про службу в органах місцевого 
самоврядування»

Закон 

№ 2136 

+ 

Закон 

№ 2352

ТРУДОВІ 
ВІДНОСИНИ

ВС
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ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ

ТА ДОКУМЕНТООБІГ 
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ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ

У період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та

зміну умов оплати праці, передбачених частиною третьою статті 32 та статтею 103

Кодексу законів про працю України, здійснюється не пізніш як до запровадження

таких умов (частина 2 статті 3 Закону№ 2136)
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ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ:
як оформити?
коли повідомити?

Наказом або розпорядженням роботодавця

До запровадження істотних змін праці – фактично до

початку роботи в змінених умовах
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Стаття 7. Особливості обміну документами, 
організації кадрового діловодства та 
архівного зберігання кадрових документів у роботодавця 

1. У період дії воєнного стану порядок організації діловодства з питань трудових 

відносин, оформлення і ведення трудових книжок та архівного зберігання відповідних 

документів у районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно, 

за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи 

та обліку витрат на оплату праці. 
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ЗМІНИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЧАСУ 

ВІДПОЧИНКУ
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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.

1. Нормальна тривалість робочого часу у період
дії воєнного стану може бути збільшена до 60
годин на тиждень для працівників, зайнятих на
об’єктах критичної інфраструктури (в
оборонній сфері, сфері забезпечення
життєдіяльності населення тощо).
2. Для працівників, зайнятих на об’єктах
критичної інфраструктури (в оборонній сфері,
сфері забезпечення життєдіяльності населення
тощо), яким відповідно до законодавства
встановлюється скорочена тривалість робочого
часу, тривалість робочого часу у період дії
воєнного стану не може перевищувати 40
годин на тиждень.
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Стаття 6. Особливості 
встановлення та обліку
часу роботи та часу 
відпочинку

3. П’ятиденний або шестиденний

робочий тиждень встановлюється

роботодавцем за рішенням

військового командування разом із

військовими адміністраціями (у разі їх

утворення).

3. П’ятиденний або шестиденний робочий 

тиждень встановлюється роботодавцем.

4. Час початку і закінчення щоденної роботи 

(зміни) визначається роботодавцем.

5. Тривалість щотижневого безперервного 

відпочинку може бути скорочена до 24 

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

Стаття 73. 
Святкові і неробочі дні

Встановити такі святкові дні:
• 1 січня - Новий рік
• 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове
• 8 березня - Міжнародний жіночий день
• 1 травня - День праці
• 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні (День перемоги)
• 28 червня - День Конституції України

28 липня - День Української Державності
• 24 серпня - День незалежності України
• 14 жовтня - День захисників і захисниць України.
Робота також не провадиться в дні релігійних свят:
• 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове
• один день (неділя) - Пасха (Великдень)
• один день (неділя) - Трійця.

За поданням релігійних громад інших 
(неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, 
керівництво підприємств, установ, організацій надає особам, які 
сповідують відповідні релігії, до трьох днів відпочинку протягом 
року для святкування їх великих свят з відпрацюванням за ці дні.

У дні, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, 
допускаються роботи, припинення яких неможливе через 
виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, 
установи, організації), роботи, викликані необхідністю 
обслуговування населення. У ці дні допускаються роботи із 
залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених 
статтею 71 цього Кодексу.

Робота у зазначені дні компенсується відповідно до 
статті 107 цього Кодексу.
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Стаття 6. Особливості 
встановлення та обліку
часу роботи та часу 
відпочинку

Стаття 53. Тривалість 
роботи напередодні 
святкових, неробочих і 
вихідних днів

Напередодні святкових і неробочих

днів (стаття 73) тривалість роботи

працівників, крім працівників,

зазначених у статті 51 цього Кодексу,

скорочується на одну годину як при

п'ятиденному, так і при

шестиденному робочому тижні.

Напередодні вихідних днів тривалість

роботи при шестиденному робочому

тижні не може перевищувати 5 годин.
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Стаття 6. Особливості 
встановлення та обліку
часу роботи та часу 
відпочинку

Частини третьої —
п’ятої статті 67. 
Вихідні дні

У випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73)
збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на
наступний після святкового або неробочого.

З метою створення сприятливих умов для використання
святкових та неробочих днів (стаття 73), а також
раціонального використання робочого часу Кабінет
Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів
може рекомендувати керівникам підприємств, установ та
організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на
умовах, установлених законодавством, для працівників,
яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома
вихідними днями.

Роботодавець у разі застосування рекомендації Кабінету
Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ
(розпорядження) про перенесення вихідних та робочих
днів на підприємстві, в установі або організації,
погоджений з виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником
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Стаття 6. Особливості 
встановлення та обліку
часу роботи та часу 
відпочинку

Стаття 65. Граничні 
норми застосування 
надурочних робіт

Надурочні роботи не повинні 

перевищувати для кожного 

працівника чотирьох годин 

протягом двох днів підряд і 120 

годин на рік.
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Стаття 6. Особливості 
встановлення та обліку
часу роботи та часу 
відпочинку

Стаття 71. Заборона роботи у 
вихідні дні. Винятковий 
порядок застосування такої 
роботи

Робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих 

працівників до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу 

виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) підприємства, установи, організації і 

лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством і в 

частині другій цієї статті.

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні 

допускається в таких виняткових випадках:

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, 

епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть 

поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, 

загибелі або псування майна;

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від 

негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота 

підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих 

підрозділів;

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з 

метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи 

скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні 

провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця.
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Стаття 6. Особливості 
встановлення та обліку
часу роботи та часу 
відпочинку

Стаття 72. Компенсація 
за роботу у вихідний 
день

ДІЮ НОРМ ВІДНОВЛЕНО

Робота у вихідний день може

компенсуватися, за згодою сторін,

наданням іншого дня відпочинку або у

грошовій формі у подвійному розмірі.

Оплата за роботу у вихідний день

обчислюється за правилами статті 107

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

Стаття 78-1. Неврахування 
святкових і неробочих днів 
при визначенні тривалості 
щорічних відпусток

Святкові та неробочі дні (стаття 73

Кодексу законів про працю України)

при визначенні тривалості щорічних

відпусток та додаткової відпустки

працівникам, які мають дітей або

повнолітню дитину - особу з

інвалідністю з дитинства підгрупи А I

групи (стаття 19 Закону «Про

відпустки»), не враховуються.
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Стаття 6. Особливості 
встановлення та обліку
часу роботи та часу 
відпочинку

7. У разі встановлення нормальної
тривалості робочого часу відповідно до
частин першої та другої цієї статті понад
норму, встановлену відповідно до
законодавства, оплата праці
здійснюється у розмірі, збільшеному
пропорційно до збільшення норми
праці.

8. Норми частин першої, другої та п’ятої
цієї статті не застосовуються до праці
неповнолітніх
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НАДАННЯ ВІДПУСТОК В ПЕРІОД 

ВОЄННОГО СТАНУ: ЗМІНИ 

ПРИНЦИПІВ ТА НОВАЦІЇ
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Стаття 12. Відпустки

1. У період дії воєнного стану

щорічна основна оплачувана

відпустка надається працівникам

тривалістю 24 календарні дні.
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Стаття 12. Відпустки

1. У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за

рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за

поточний робочий рік.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24

календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої

відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у

наданні невикористаних днів щорічної відпустки. Норми частини сьомої статті 79,

частини п’ятої статті 80 Кодексу законів про працю України та частини п’ятої статті 11,

частини другої статті 12 Закону України «Про відпустки» у період дії воєнного стану не

застосовуються.

У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується

грошова компенсація відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки»
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Абзац перший частини 1 
статті 12. Відпустки

У період дії воєнного стану

надання працівнику щорічної

основної відпустки за рішенням

роботодавця може бути

обмежено тривалістю 24

календарні дні за поточний

робочий рік.
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Абзац другий частини 1 
статті 12. Відпустки

Якщо тривалість щорічної основної

відпустки працівника становить

більше 24 календарних днів,

надання не використаних у період

дії воєнного стану днів такої

відпустки переноситься на період

після припинення або скасування

воєнного стану.
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Абзац третій частини 1 
статті 12. Відпустки

У період дії воєнного стану

роботодавець може відмовити

працівнику у наданні

невикористаних днів щорічної

відпустки. Норми частини сьомої

статті 79, частини п’ятої статті 80

Кодексу законів про працю

України та частини п’ятої статті 11,

частини другої статті 12 Закону

України «Про відпустки» у період

дії воєнного стану не

застосовуються.
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НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
частина сьома статті 79 КЗпП 
України 
частина друга статті 12 Закону 
України «Про відпустки» 

Невикористана частина щорічної

відпустки має бути надана

працівнику, як правило, до кінця

робочого року, але не пізніше 12

місяців після закінчення робочого

року, за який надається відпустка.
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НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
частини п’ятої статті 80 КЗпП 
України

частина п’ятої статті 11 Закону 
України  «Про відпустки»

Забороняється ненадання

щорічних відпусток повної

тривалості протягом двох років

підряд, а також ненадання їх

протягом робочого року особам

віком до вісімнадцяти років та

працівникам, які мають право на

щорічні додаткові відпустки за

роботу із шкідливими і важкими

умовами чи з особливим

характером праці.
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Абзац четвертий частини 1 
статті 12. Відпустки

У разі звільнення працівника у

період дії воєнного стану йому

виплачується грошова компенсація

відповідно до статті 24 Закону

України «Про відпустки»
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Стаття 12. Відпустки

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».
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Стаття 12. Відпустки

4. У період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника,

який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо

переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку

без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві,

але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу

перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну

основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті

9 Закону України «Про відпустки»
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ВИД ВІДПУСТКИ

Відпустка без збереження заробітної

плати, що надається працівникові в

обов'язковому порядку (не належить

до статей 25, 26 Закону України «Про

відпустки»

ОСОБЛИВІСТЬ НАДАННЯ ● За заявою працівника

● За підтвердженням місця 

перебування або статусу ВПО

ТРИВАЛІСТЬ Не може перевищувати 90 днів

протягом дії воєнного стану
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ВІДМІННІСТЬ

частина 4 статті 12

У період дії воєнного стану

роботодавець за заявою працівника,

який виїхав за межі території України

або набув статусу внутрішньо

переміщеної особи, в обов’язковому

порядку надає йому відпустку без

збереження заробітної плати

тривалістю, визначеною у заяві, але

не більше 90 календарних днів «…»,

частина 3 статті 12

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».
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ВИДИ ВІДПУСТОК
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ВИДИ ВІДПУСТОК
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частина четверту статті 115 КЗпП України 
частину першу статті 21  Закону України «Про відпустки»

Заробітна плата працівникам за весь час відпустки виплачується до початку 

відпустки, якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором. 
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У статті 24 Закону України «Про відпустку» 
та у статті 83 КЗпП України частину третю :
виключити

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство 

грошова компенсація за не використані ним дні щорічних 

відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на 

рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.
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ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ТРУДОВИХ 

ДОГОВОРІВ: НОВІ НОРМИ

43



НОВА РЕДАКЦІЯ
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 у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки,
передбачені трудовим договором.
Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї із сторін на строк не більше ніж період дії воєнного стану. У разі прийняття рішення про
скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового
договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.
Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Призупинення дії трудового договору не може бути прихованим покаранням і не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів, а також
посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади.

2. Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому, зокрема, зазначається інформація про причини призупинення, у
тому числі про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки та спосіб обміну інформацією, строк призупинення дії трудового договору, кількість, категорії і прізвища,
ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
відповідних працівників, умови відновлення дії трудового договору.
Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування,

роботодавець подає для погодження до військової адміністрації, яка здійснює свої повноваження на відповідній території (військові адміністрації населених пунктів та
районні військові адміністрації, а за їх відсутності – обласні).

3. У разі незгоди працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору працівником або профспілкою за
дорученням працівника (працівників) відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіального органу, який, вивчивши зміст наказу (розпорядження) та підстави для
його видання, за погодженням з військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу (розпорядження) або про усунення
порушення законодавства про працю іншим шляхом, що є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису.
Приписи у разі оскарження наказу (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами, зазначеними в абзаці другому частини
другої цієї статті, можуть бути внесені роботодавцеві за погодженням з військовою адміністрацією.

Припис центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його
територіального органу може бути оскаржений роботодавцем протягом 10 календарних днів у судовому порядку.
4. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на
державу, що здійснює збройну агресію проти України
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ВИЗНАЧЕННЯ

ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

– це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення 

працівника роботою і тимчасове припинення працівником 

виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із 

збройною агресією проти України, що виключає можливість обох 

сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені 

трудовим договором
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ІНІЦІАТОР 

Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї із 

сторін трудового довговору:

• ПРАЦІВНИК

• РОБОТОДАВЕЦЬ 
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УМОВИ ПРИЗУПИНННЯ ДІЇ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

● Не можливість  працівником виконувати обов’язки, передбачені трудовим 

договором

● Не можливість  роботодавцем виконувати обов’язки, передбачені трудовим 

договором

● Збройна агресія  проти України
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АБСОЛЮТНА 
НЕМОЖЛИВІСТЬ ОБОХ 
СТОРІН ТРУДОВИХ 
ВІДНОСИН ВИКОНУВАТИ 
ОБОВ’ЯЗКИ

Це випадки неможливості забезпечувати
працівникові умови праці, внаслідок того,
що необхідні для виконання роботи
зазначеним працівником виробничі,
організаційні, технічні можливості, засоби
виробництва або майно роботодавця
знищені в результаті бойових дій або їх
функціонування з об’єктивних і
незалежних від роботодавця причин є
неможливим, а переведення працівника на
іншу роботу або залучення його до роботи
за дистанційною формою організації праці
неможливе у зв’язку з відсутністю
можливостей для застосування такої форми
організації праці або відсутністю на це його
згоди, зокрема, з причин переміщення його
з території, де ведуться активні бойові дії.

48



ПРИЗУПИНЕННЯМ 
НЕ МОЖНА ПІДМІНЯТИ

З НОРМИ СТАТТІ 13: 

● Призупинення дії трудового договору не може бути прихованим покаранням

З ПРАКТИКИ:

● Призупинення дії трудового договору не може бути прихованим простоєм 

● Призупинення дії трудового договору не може бути прихованою реорганізацією

● Призупинення дії трудового договору не може бути прихованою заборгованостью 

із виплати  заробітної плати
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ПРИЗУПИНЕННЯ НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ 

50

● до керівників керівників державних органів

● до заступників керівників державних органів

● посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади



ОФОРМЛЕННЯ ПРИЗУПИНЕННЯ 
ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Призупинення дії трудового договору оформлюється:

● наказом роботодавця

● розпорядженням роботодавця
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ІНФОРМАЦІЯ  

- інформацію про причини призупинення дії трудового договору (у тому числі 

деталізувати обставини, що засвідчують неможливість обох сторін виконувати свої 

обов’язки);

- спосіб обміну інформацією між сторонами;

- строк призупинення дії трудового договору; 

- кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові (за наявності) працівника (ів);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) відповідних 

працівників;

- умови відновлення дії трудового договору.
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ПОГОДЖЕННЯ НАКАЗУ 
ПРО ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

ДЛЯ ЯКИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ:
 посадових осіб державних органів
 посадових осіб органів місцевого 

самоврядування

ХТО ПОДАЄ НА ПОГОДЖЕННЯ:
• роботодавець

З КИМ ПОГОДЖУЄТЬСЯ:

з військовою адміністрацію, яка здійснює свої повноваження на відповідній території 
(військові адміністрації населених пунктів та районні військові адміністрації, а за їх 
відсутності – обласні).
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ПОГОДЖЕННЯ НАКАЗУ 
ПРО ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

МЕТА ПОГОДЖЕННЯ:

● забезпечення безперебійності здійснення влади та 

стабільності функціонування державних органів та 

органів місцевого самоврядування
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Відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений. 

КУДИ:

○ до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю, або його 

територіального органу

КИМ: 

○ працівником або профспілкою за дорученням працівника 

(працівників) 

НЕЗГОДА ПРАЦІВНИКА 
З ПРИЗУПИНЕННЯМ 
ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГВОРУ
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НАСЛІДКИ ОСКАРЖЕННЯ
НАКАЗУ

ВИНЕСЕННЯ ПРИПИСУ:

● вивчивши зміст наказу (розпорядження) та підстави для його видання, за 

погодженням з військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про 

скасування відповідного наказу (розпорядження) або про усунення порушення 

законодавства про працю іншим шляхом

ВИКОНАННЯ ПРИПИСУ:

● є обов’язковим для роботодавця

СТРОК ВИКОНАННЯ ПРИПИСУ:

● протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису.
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ОСКАРЖЕННЯ ПРИПИСУ

Припис центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його 

територіального органу може бути оскаржений роботодавцем протягом 10 

календарних днів у судовому порядку.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відмова роботодавця від виконання припису центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю тягне за собою відповідальність:

абзац дев’ятий частини другої статті 265 КЗпП 

порушення інших вимог законодавства про працю

ШТРАФ: у розмірі МЗП за кожне таке порушення

стаття 188-6 КУпАП

невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю, щодо усунення порушень законодавства про працю

ШТРАФ: на посадових осіб від п’ятдесяти до ста НМДГ  
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НАСЛІДКИ ПРИЗУПИНЕННЯ 
ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам 

за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на 

державу, що здійснює збройну агресію проти України
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ВІДНОВЛЕННЯ ДІЇ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до 

припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних 

днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність 

стати до роботи. 

ЯК ОФОРМИТИ?

Як будь-яке організаційно-розпорядче рішення роботодавця. 
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ПІДСТАВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ 

ДОГОВОРІВ
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НОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА КЗпП

● смерть роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду

про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її

померлою

● смерть працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення

померлим

● відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад

чотири місяці поспіль

● неможливості забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим

договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та

технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових

дій

●
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ЩО ДАЄ  ЗАКОН № 2352

«Виключення 
працівника зі 

списків 
працівників»

ЗАКОН 

№ 2153

Підстава для 
припинення 
трудового 
догвору
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ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Пункт 8-2 статті 36 КЗпП:

● смерть працівника, 

● визнання його судом безвісно відсутнім 

● оголошення померлим
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ТЕПЕР НЕ ТІЛЬКИ В ЗАКОНІ 
УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ 

СЛУЖБУ»



ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДСТВЕРДЖУЮТЬ 
ФАКТ:

1. Свідоцтво про смерть особи

2. Рішення суду про оголошення особи померлою

3. Рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою
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Частина шоста статті 83 КЗпП України

У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні:

● щорічних відпусток (основних та додаткових),  

● додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу 

з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, 

що не була одержана за життя, виплачується:

● членам сім’ї такого працівника

● у разі їх відсутності – входить до складу спадщини
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НОРМУ ПРИВЕДЕНО ДО ВІДПОВІДНОСТІ 
статті 1227  Цивільного Кодексу України:

● Суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв'язку з тимчасовою 

непрацездатністю, відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров'я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним 

одержані за життя, передаються членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - входять 

до складу спадщини.
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ОФІЦІЙНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНА 
«ЧЛЕН СІМ`Ї»:

● особи, які постійно з ним мешкають і ведуть спільне господарство. 

ДО ТАКИХ ОСІБ НАЛЕЖАТЬ:

● близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід і баба), 

● інші родичі чи особи, які не перебувають з особою у безпосередніх родинних 

зв`язках (брати, сестри дружини (чоловіка); 

● неповнорідні брати і сестри; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, 

падчерки,

● інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають 

взаємні права та обов’язки.
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Звільнення у разі 
відпусності 
працівника на роботі. 
НЕ  ПРОГУЛ.
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Пункт 8-3 статті 36 КЗпП України

Відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої

відсутності понад чотири місяці поспіль
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ДВІ ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ ДЛЯ 
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

1) фактична відсутність працівника на робочому місці понад 4 місяці підряд;

2) відсутність інформації у роботодавця про причини такої відсутності понад 4 місяці 

підряд 

НЕМАЄ ЗНАЧЕННЯ:

● поважність причин такої відсутності

● неповажність причин такої відсутності
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УМОВИ:

Невиконання одночасно двох вищенаведених умов звільнення відповідно до такої 

підстави може бути визнано судом незаконним.

НАПРИКЛАД:

● якщо працівник доведе, що протягом 4 місяців 

поінформував роботодавця про причини своєї відсутності.
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УМОВИ:

● відсутності працівника або інформації про нього 4 місяці підряд.

● не може вважатись виконанням цієї умови наявність кількох подібних періодів, які 

в сумі дорівнюють або перевищують 4 місяці.
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ВІДМЕЖУВАННЯ 
ВІД ПРОГУЛУ

Стаття 40 КЗпП:

4) прогул (в тому числі відсутності

на роботі більше трьох годин

протягом робочого дня) без

поважних причин;
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Звільнення у зв'язку 
зі знищенням майна 
роботодавця 
внаслідок бойових 
дій
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Пункт 6 частини першої статті 41 КЗпП

Неможливості забезпечення працівника роботою, визначеною

трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю)

виробничих, організаційних та технічних умов, засобів

виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій
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ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА

Обґрунтована неможливість забезпечувати працівника роботою,

визначеною трудовим договором та трудовою функцією, яка

безпосередньо пов’язана з повним знищенням (відсутністю)

виробничих, організаційних та технічних умов, засобів

виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій.
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ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
ЗНИЩЕННЯ МАЙНА

Документами, які підтверджують знищення майна:

● матеріали технічної інвентаризації, що засвідчують факт

знищення майна,

● довідки органів внутрішніх справ України,

● акт про пожежу,

● офіційні висновки інших установ або організацій, які відповідно

до законодавства уповноважені засвідчувати факт знищення

майна тощо.
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УМОВИ 

Розірвання трудового договору відповідно до пункту 6 частини

першої статті 41 не вимагає дотримання положень частини третьої

статті 40 КЗпП, але проводиться лише в тому випадку, якщо

неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ

З метою мінімізації в майбутньому конфліктів та трудових спорів перед прийняттям 

рішення щодо застосування зазначеної норми забезпечити проведення консультацій з 

представниками працівників 

НАПРИКЛАД 

● щодо неможливості забезпечення в подальшому 

роботою внаслідок знищення майна
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РЕКОМЕНДАЦІЯ

З метою мінімізації в майбутньому конфліктів та трудових спорів перед прийняттям 

рішення щодо застосування зазначеної норми забезпечити проведення консультацій з 

представниками працівників 

НАПРИКЛАД 

● щодо неможливості забезпечення в подальшому 

роботою внаслідок знищення майна
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ПРОЦЕДУРА  ЗВІЛЬНЕННЯ
стаття 49-2 КЗпП

Вивільнення працівників відповідно до пункту 6 частини першої статті 41 цього Кодексу 
здійснюється в такому порядку: 
● про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 10 

календарних днів; 
● не пізніше ніж за 10 календарних днів до запланованого вивільнення працівників 

первинним профспілковим організаціям надається інформація щодо цих заходів, 
включаючи інформацію про причини вивільнення, кількість і категорії працівників, яких 
це може стосуватися, про строки проведення звільнення. 

У разі якщо вивільнення працівників є масовим відповідно до статті 48 Закону України «Про 
зайнятість населення», роботодавець за 10 календарних днів до проведення звільнення 
повідомляє державну службу зайнятості про заплановане вивільнення працівників, а також 
протягом п’яти календарних днів проводить консультації з профспілками про заходи щодо 
запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення 
несприятливих наслідків будь-яких звільнень». 
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ПРОЦЕДУРА  ЗВІЛЬНЕННЯ

Перелік вимог при звільненні працівника відповідно до пункту 6 частини першої статті 41 
встановлюється частиною шостою статті 49-2 КЗпП:

● персональне попередження працівника не менш ніж за 10 календарних днів;
● надання інформації про заплановане вивільнення працівників первинним профспілковим 

організаціям, включаючи інформацію про причини вивільнення, кількість і категорії працівників, 
яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення не пізніше ніж за 10 календарних 
днів;

● повідомлення державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників, а також 
проведення протягом п’яти календарних днів консультацій з профспілками про заходи щодо 
запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих 
наслідків будь-яких звільнень (у разі, якщо вивільнення є масовим).
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Загальні зміни до 
процедури звільення
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СТАТТЯ 47. 
Обов'язок роботодавця провести 
розрахунок з працівником

Роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу

(розпорядження) про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені

йому суми при звільненні (стаття 116) та провести з ним розрахунок у строки, визначені

статтею 116 цього Кодексу, а також на вимогу працівника внести належні записи про

звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника
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СТАТТЯ 116. 
Строки розрахунку при звільненні

Про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні, із зазначенням окремо

кожного виду виплати (основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та

компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами

трудового договору і відповідно до законодавства, у тому числі при звільненні)

роботодавець повинен письмово повідомити працівника в день їх виплати;

У разі спору про розмір сум, нарахованих працівникові при звільненні, роботодавець у

будь-якому разі повинен у визначений цією статтею строк виплатити не оспорювану

ним суму;
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СТАТТЯ 117.
Відповідальність за затримку 
розрахунку при звільненні

У разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у
строки, визначені статтею 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір
підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній
заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більш як за
шість місяців.

При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум
роботодавець повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування у разі, якщо
спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника
частково, розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить
рішення по суті спору, але не більш як за період, встановлений частиною першою цієї
статті.
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НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА 

ДОТРИМАННЯМ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В 

ПЕРІОД ВІЙНИ
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Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства 
про працю у період дії воєнного стану

ІНІЦІАТОРИ ПОЗАПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ

● за заявою працівника

● за заявою профспілки

ОБ'ЄКТИ ПОЗАПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ

● юридичні особаи незалежно від форми власності, виду діяльності,

господарювання

● фізичні особи, які використовують найману працю

ОБСЯГ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮ

● в частині додержання вимог Закону№ 2136

● з питань виявлення неоформлених трудових відносин

● законності припинення трудових договорів.
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Позапланові заходи державного нагляду (контролю) 

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються у порядку,

встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю)

у сфері господарської діяльності», з урахуванням особливостей, визначених цим

Законом.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) у період дії воєнного стану

здійснюються:

● за наявності підстав, визначених абзацами п’ятим, восьмим, дев’ятим, десятим

частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду

(контролю) у сфері господарської діяльності»;

● за зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової

адміністрації;

● у зв’язку з невиконанням суб’єктом господарювання приписів про усунення

порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року
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ШТРАФИ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД

У період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та у встановлений

строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових

заходів державного нагляду (контролю), штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу

законів про працю України, не застосовуються
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ПЕРІОД ДІЇ ЗАКОНУ  № 2136

Цей Закон діє у період дії воєнного стану, введеного відповідно до

Закону України «Про правовий режим воєнного стану», та втрачає

чинність з дня припинення або скасування воєнного стану, крім

частини четвертої статті 13 та статті 15 цього Закону, які втрачають

чинність з моменту завершення відшкодування працівникам та

роботодавцям грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії

проти України
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ГАРАНТІЇ ДЛЯ МОБІЛІЗОВАНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ СТАТТЯ 119
НОВА РЕДАКЦІЯ

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за

призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час

мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа

резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за

контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження

військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення

або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на

підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві,

сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від

підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони

працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового

забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до

Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та

членів їх сімей».

94



пункт 2 частини першої статті 9 
НОВА РЕДАКЦІЯ

час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством

зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у

тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним

звільненням або переведенням на іншу роботу), крім випадків, коли за

працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу

за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час

мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа

резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за

контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на

проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до

його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігалися місце роботи і

посада на підприємстві на час призову
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Збереження середнього заробітку ТРО

Законом України від 01.07.2022 № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо оптимізації трудових відносин»  внесено зміни до частини третьої статті 

119 КЗпП, відповідно до яких скасовано гарантію збереження середнього заробітку за 

працівниками, призваними або прийнятими на військову службу.

У зв’язку із цим, та враховуючи, що норми Закону № 2352 та Форми контракту не 

містять змін у правовому регулюванні соціального і правового захисту працівників, які 

уклали контракти добровольця територіальної оборони, в частині збереження за ними 

середнього заробітку, на разі законодавчих підстав для скасування гарантій 

збереження середнього заробітку зазначеним категоріям працівників немає. 
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Збереження середнього заробітку ТРО

Відповідно до Положення про ДФТГ, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2021 №

1449 (далі - Положення), командир добровольчого формування є відповідальним за 

його діяльність, визначає завдання членам добровольчого формування з урахуванням 

їх спроможностей (пункт 3 Положення). Також до функцій командира ДФТГ належить 

контроль за додержанням умов контракту та припинення контракту у разі порушення 

добровольцем його умов (пункт 23 Положення).

саме командири ДФТГ мають здійснювати, в т.ч. і на вимогу добровольця чи його 

роботодавця, підтвердження виконання поставлених командиром завдань 

територіальної оборони у робочий час. Форма такого підтвердження не визначена 

законодавством, тож командир може здійснювати підтвердження будь-якими 

належним чином засвідченими документами, які в достатній мірі вказують на 

залучення добровольця до виконання завдань територіальної оборони в його робочі 

(згідно визначеного роботодавцем режиму) дні.
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Запитання

Відповіді

Для того щоб поставити запитання зверніться за посиланням в описі.

С другой стороны укрепление и 
развитие структуры позволяет 
оценить значение существенных 
финансовых и административных 
условий. Идейные соображения 
высшего порядка, а также реализация 
намеченных плановых заданий 
представляет собой интересный 
эксперимент проверки форм 
развития?

Равным образом консультация с широким 
активом способствует подготовки и 
реализации позиций, занимаемых 
участниками в отношении поставленных 
задач. Товарищи! консультация с широким 
активом позволяет выполнять важные 
задания по разработке дальнейших 
направлений развития?

Равным образом консультация с 
широким активом способствует 
подготовки и реализации позиций, 
занимаемых участниками в отношении 
поставленных задач. Товарищи! с 
широким активом позволяет 
выполнять важные по разработке 
дальнейших развития?

Таким образом рамки и место обучения 
кадров требуют от нас анализа 
существенных финансовых и 
административных условий. Таким 
образом постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности требуют 
определения и уточнения дальнейших 
направлений развития. Разнообразный и 
богатый опыт новая модель 
организационной деятельности требуют 
от нас анализа соответствующий ?
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Дякую 
за увагу

Онлайн-відеоплатформа для кадровиків week.kadrovik.ua

Долучайтесь до нас!
Facebook Cайт
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