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Особливості укладення трудового договору 
 

✓ у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. 
 

✓ 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 може укладати з новими працівниками строкові трудові договори 

у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника. 

✓ забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу 

рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного, 

соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, гендерної 

ідентичності, сексуальної орієнтації, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, 

сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у 

професійній спілці чи іншому громадському об’єднанні, участі у страйку, звернення або 

наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки 

іншим працівникам у захисті їхніх прав, повідомлення про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про 

запобігання корупції", а також сприяння особі у здійсненні такого повідомлення, за 

мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її 

виконання. 

✓ не вважаються дискримінацією у сфері праці дії, а також обмеження прав працівників, 

що залежать від властивих певному виду робіт вимог (щодо віку, освіти, стану здоров’я, 

статі) чи обумовлені необхідністю посиленого соціального та правового захисту деяких 

категорій осіб 

✓ законами і статутами господарських товариств (крім акціонерних), 

сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, громадських об’єднань, 

релігійних організацій та заснованих релігійними організаціями юридичних осіб можуть 

встановлюватися переваги для їхніх засновників (учасників) і членів при наданні роботи, 

переведенні на іншу роботу та залишенні на роботі в разі звільнення. 

✓ власник або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману працю, 

має право вільного вибору серед кандидатів на зайняття робочого місця (посади). 

✓ забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, тобто відмова без будь-

яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей 

працівника, або з інших підстав, не передбачених законом. На вимогу особи, якій 

відмовлено в прийнятті на роботу, власник або уповноважений ним орган, фізична особа, 

яка використовує найману працю, зобов’язані письмово повідомити про причину такої 

відмови, яка має відповідати частині першій цієї статті. 

✓ будь-яке пряме або непряме обмеження трудових прав при укладенні, зміні та 

припиненні трудового договору не допускається. 

✓ вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватися 

законодавством. 

 

 

 



   
✓ забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) висувати вимоги за ознаками 

раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності 

захворювання на ВІЛ/СНІД, сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших 

переконань, членства у професійних спілках або інших громадських об’єднаннях, 

етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її 

виконання. Штраф за порушення вимог цієї статті накладається центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Дистанційна робота 

✓ видається наказ про дистанційну роботу 
✓ попереджати працівника (ч. 3 ст. 32 КЗпП за 2 міс.) непотрібно. Обмежень щодо 

запровадження дистанційної роботи немає. Виняток: постанова КМУ від 12.04.2022р. «Про 

деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів 

у період воєнного стану». 

Якщо робота не дозволяє можливість її здійснення дистанційно: 

✓ видається наказ про призупинення трудового договору (у тому числі призупиняється 

оплата праці). 
✓ видається наказ про простій (оплачується не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого 

працівникові розряду (окладу). 
✓ якщо на основному місці роботи простій/призупинення трудового договору,  працівник 

має право  працевлаштуватися на іншому підприємстві. 

Увільнення від роботи (посади) 

Увільнення від роботи (посади) - це тимчасове припинення виконання працівником 

трудових обов'язків зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку. 
✓ видається наказ про увільнення від роботи (посади). Підстава: повістка військомату, 

військовий квиток, довідка про призов військовозобов'язаного, для резервістів - витяг із 

наказу або довідка про зарахування до списків військової частини. Документами, що 

підтверджують участь у територіальній обороні є контракт добровольця територіальної 

оборони. 
✓ початком військової служби військовозобов'язаних є день призову на військову службу 

у районному військовому комісаріаті, а для резервістів — день зарахування до списків 

особового складу військової частини, про що робиться  відповідний запис до військового 

квитка. 
✓ закінчення військової служби для резервістів та військовозобов'язаних є день 

виключення військовослужбовців із списків особового складу військової частини, про що 

робиться відповідний запис до військового квитка. 
✓ увільнення від роботи (посади) не тягне за собою припинення трудових відносин 

(працівник не звільняється). Зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток. 
✓ за військовослужбовцем, контракт якого закінчився, але він продовжує служити, 

продовжують зберігатися місце роботи, посада і середній заробіток. 
✓ якщо дія строкового трудового договору увільненого працівника закінчується у день, 

коли працівник ще перебуває на військовій службі, його звільнення допускається після 

фактичної демобілізації.  

                                                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Призупинення дії трудового договору 

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем 

забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи 

за укладеним трудовим договором у зв'язку з військовою агресією проти України, що 

виключає можливість обом сторонам трудових відносин виконувати обов’язки, 

передбачені трудовим договором. 
✓ призупинення дії трудового договору здійснюється роботодавцем на строк не довший, 

ніж період дії воєнного стану. 
✓ призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. 
✓ ініціювати призупинення трудового договору можуть як роботодавець, так і працівник. 
✓ призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) 

роботодавця, у якому зазначається інформація про причини призупинення, строк 

призупинення трудового договору, кількість і категорії працівників, яких це може 

стосуватися, умови відновлення дії трудового договору та інше. 
✓ 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. 

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника 

✓ 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) 
✓ якщо відсутній зв'язок з роботодавцем, то припинити трудовий договір  працівник може 

в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості заяву на ім'я роботодавця. Зі 

свого боку центр зайнятості має повідомити про це роботодавця, Пенсійний фонд та 

територіальний орган Державної податкової служби (будь-яким засобом комунікації). 

Датою звільнення вважатиметься наступний день після подання такої заяви. 

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 

У період дії воєнного стану допускається: 

✓  звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової 

непрацездатності.   
✓ 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. 
✓ 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ звільнення відбувається за наявності законних підстав для звільнення (ст.ст. 40, 41 КЗпП), 

а не з підстав самої тимчасової непрацездатності або перебування працівника у відпустці. 
✓ у період дії воєнного стану норми ст. 43 КЗпП України не застосовуються, крім випадків 

звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових 

органів. 

✓ ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове зупинення 

виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, 

погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після подання виборному органу 

первинної профспілкової організації (профспілковому представнику) повідомлення про 

заплановане масове вивільнення з відповідною інформацією (у письмовому вигляді) про 

такі заходи, включаючи відомості про причини наступних звільнень, середню кількість і 

категорії працівників, а також про кількість і категорії працівників, яких це може 

стосуватися, про строки проведення звільнення. Власник або уповноважений ним орган, 

фізична особа, яка використовує найману працю, не пізніше трьох місяців з дати прийняття 

рішення про масове вивільнення проводить консультації з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником) щодо заходів із запобігання 

звільненню, зведення його до мінімуму та пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого 

звільнення. У разі наявності кількох первинних профспілкових організацій надсилається 

повідомлення та проводяться консультації із спільним представницьким органом, 

утвореним ними на засадах пропорційного представництва, а за відсутності такого органу - 

із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), 

що об’єднує більшість працівників цього підприємства, установи, організації, фізичної 

особи, яка використовує найману працю. Порядок проведення таких консультацій та 

виконання рекомендацій визначається колективним договором, а в разі його відсутності - за 

домовленістю. 

✓ професійні спілки мають право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення 

строків або тимчасове припинення чи скасування заходів, пов’язаних із звільненням 

працівників, що є обов’язковими для розгляду. 

✓ одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва 

і праці власник або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману 

працю, пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, 

організації, у фізичної особи. При відсутності роботи за відповідною професією чи 

спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому 

самому підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи працівник, на власний розсуд, 

звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується 

самостійно. У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до ст. 48 Закону України "Про 

зайнятість населення", власник або уповноважений ним орган, фізична особа, яка 

використовує найману працю, повідомляє державну службу зайнятості про заплановане 

вивільнення працівників. Повідомлення має містити інформацію про заплановане масове 

вивільнення працівників, визначену ч. 2 ст. 49-4 КЗпП та проведення консультацій з 

виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). 

Повідомлення обов’язково подається виборному органу первинної профспілкової 

організації (профспілковому представнику). У разі наявності кількох первинних 

профспілкових організацій повідомлення надсилається спільному представницькому 

органу, утвореному ними на засадах пропорційного представництва, а за відсутності такого 

органу - виборному органу первинної профспілкової організації (профспілковому 

представнику), що об’єднує більшість працівників цього підприємства (установи, 

організації).                                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ масовим вивільненням з ініціативи роботодавця є протягом одного місяця: 1) вивільнення 

10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 20 до 100; 2) 

вивільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 

101 до 300; 3) вивільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників 

від 301 до 1000; 4) вивільнення 3 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю 

працівників від 1001 і більше. Показники масового вивільнення працівників, заходи із 

запобігання вивільненню та з мінімізації негативних наслідків передбачаються 

колективними договорами, угодами. Комплекс заходів щодо забезпечення зайнятості 

працівників, які підлягають вивільненню, розробляється відповідними органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування за участю сторін соціального діалогу. Якщо 

масовим вивільненням працівників спричиняється зростання безробіття в регіоні або на 

відповідній території на три і більше відсоткових пункти протягом звітного періоду, під час 

такого масового вивільнення працівників можуть утворюватися спеціальні комісії у 

порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції, для 

вжиття заходів із запобігання стрімкому зростанню безробіття. 

Працівник відсутній на роботі (причини невідомі, зв'язку немає) 

✓ п. 4 ст. 40 КЗпП (прогул без поважних причин) не застосовується з огляду на поважність 

причини (збереження життя та здоров'я через воєнні дії). 

✓ заробітна плата не виплачується, проте здійснюється нарахування у звичному режимі, 

табелюється робочий час як “відсутність за нез'ясованих обставин” (ІН-інший 

невідпрацьований час). 

Відпустки. Святкові та неробочі дні 

✓ у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням 

роботодавця обмежується у 24 кал. дні за поточний робочий рік. Якщо тривалість щорічної 

основної відпустки  працівника становить більше, ніж 24 календарні дні, то надання 

невикористаних у період воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після 

припинення або скасування воєнного стану. 

✓ у період воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні 

невикористаних днів щорічної відпустки. 

✓ працівник, окрім основної, може отримати ін. вид додаткових відпусток. Не скасовується 

норма щодо поділу відпустки на частини. 

✓ роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім 

відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і відпустки для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на 

об'єктах критичної інфраструктури. 

✓ у період воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому 

відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого ч. 1 ст. 26 

Закону України "Про відпустки". 

✓ невикористані дні щорічної основної відпустки, право на які працівник набув у попередні 

робочі роки, не надаються у період дії воєнного стану. У разі звільнення працівника у період 

дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні 

щорічної основної відпустки. 

✓ встановлюється механізм та особливості застосування договірного режиму регулювання 

трудових відносин щодо норм робочого часу та часу відпочинку з додержанням норм 

загальної тривалості робочого тижня, тривалості щотижневого відпочинку. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ подовжена тривалість щорічної основної відпустки для педагогічних, науково-

педагогічних працівників закладів освіти не скасовується, а лише обмежується на період дії 

воєнного стану. 

✓ скорочено термін додаткової відпустки для учасників бойових дій із 14 до 7 календарних 

днів. 

✓ заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше 

першого дня відпустки. 

✓ у період дії воєнного стану не застосовуються норми ст. 73 КЗпП, якою встановлено 

святкові та неробочі дні, робота за ці дні оплачується як за звичайний робочий день. 

✓ у період дії воєнного стану не застосовуються норми ст. 53, ч. 1 ст. 65, ч.3-5 ст. 67, ст.ст. 

71-73 КЗпП. 

Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці 

✓ 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. 

✓ формулювання “а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу 

життю чи нормальним життєвим умовам людей" у наказі потребують  обґрунтування. 

✓ у період дії воєнного стану норми ч.3 ст. 32 КЗпП України не застосовуються. 

Оплата праці. Страховий стаж 

✓ заробітна плата при призупиненні трудового договору не виплачується, ЄСВ  не 

сплачується, не зараховується страховий та відпускний стаж. 

✓ під час простою виплачується не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові 

розряду (окладу). Час простою з вини працівника не оплачується. 

✓ у разі оплати роботодавцем простою, період його дії зараховується до страхового стажу 

працівника. 

✓ пільговий стаж роботи працівників, зайнятих на виробництвах, робочих місцях, 

передбачених Списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких 

дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затв. Постановою КМУ від 24.06.2016 р. 

№ 461 зараховується у відповідному порядку. Підрахунок пільгового стажу при неритмічній 

роботі підприємства здійснюється у відповідності до п. 7 Порядку застосування Списків 

№№ 1, 2  виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що 

дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затв. Наказом МПУ від 18.11.2005р.  

№ 383. 

✓ з розрахункового періоду, під час якого обчислюється середня заробітна плата 

виключається час, в який були відсутні дані про нараховану заробітну плату працівникові 

внаслідок бойових дій. Якщо період, за який нараховано премію чи іншу заохочувальну 

виплату працівником відпрацьовано частково, під час обчислення середньої заробітної 

плати враховується сума у розмірі  не більше фактично нарахованої суми премії чи іншої 

заохочувальної виплати. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ оплата праці індексується у межах прожиткового мінімуму, встановленого для 

працездатних осіб. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, 

встановлений для відповідних соціальних і демографічних груп населення, індексації не 

підлягає. 

✓ індексації підгягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, 

які не мають разового характеру. Оплата праці найманих працівників здійснюється у 

грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними 

ставками (посадовими окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, 

гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші 

компенсаційні виплати, що мають постійний характер. 

✓ індексація доходів працюючого населення проводиться за основним місцем роботи. 

Доходи від роботи за сумісництвом індексуються у розмірі, що з урахуванням оплати праці 

за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи. 

✓ однією з головних умов притягнення роботодавця до відповідальності за невиплату 

(затримку виплати) заробітної плати є наявність його вини. 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. 

✓ у разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойові дії, 

строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення 

діяльності підприємства. 

✓ відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних з трудовими відносинами 

грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії, покладається на державу, що здійснює 

військову агресію проти України. Порядок визначення та відшкодування працівникам та 

роботодавцям пов’язаних з трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок 

збройної агресії, за рахунок держави, що здійснює військову агресію проти України, 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Робочий час та час відпочинку 

✓ нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може 

перевищувати 60 годин на тиждень. 

✓ для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість 

робочого часу, тривалість робочого часу у період воєнного стану не може перевищувати 50 

годин на тиждень. 

✓ п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем за 

рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх 

утворення). Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем. 

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин. 

✓ у період дії воєнного стану не застосовуються норми ст. 53, ч.1 ст. 65, ч. 3 - 5 ст. 67 та 

ст.ст. 71, 73, 78-1 КЗпП України та ч.2 ст. 5 Закону України “Про відпустки”. 

Тимчасова непрацездатність 

✓ якщо працівник захворів або отримав травму під час перебування за кордоном, - в 

медустанові, де він проходив лікування, необхідно отримати офіційний документ, яким буде 

засвідчуватися період тимчасової непрацездатності, з підписом та печаткою 

лікаря/медустанови.                                  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян України в період їх 

тимчасового перебування за межами держави, підлягають обміну на листок 

непрацездатності за рішенням лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) лікувально-

профілактичного закладу за місцем проживання або роботи у випадку: гострих захворювань 

і травм; загострення хронічних захворювань; вагітності та пологів; оперативних втручань 

при невідкладних станах; лікування згідно з рішенням комісії МОЗ України з питань 

направлення на лікування за кордон. Такий обмін здійснюється на підставі перекладених на 

державну мову та нотаріально засвідчених документів, що підтверджують тимчасову втрату 

працездатності в період перебування за межами України 
✓ військовозобов'язаний або резервіст, який захворів під час зборів і продовжує хворіти 

після їх закінчення згідно ч. 14 ст. 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу» має право на збереження місця роботи, посади, а з дня закінчення зборів, у разі 

тимчасової непрацездатності замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій 

непрацездатності. 

✓ лікарняні, що припали на період призупинення трудового договору, не підлягають оплаті, 

оскільки в період призупинення трудового договору припиняють виплату зарплати, немає 

факту втрати заробітку через хворобу або травму, відтак не можна говорити про 

компенсацію втраченого заробітку через тимчасову непрацездатність за рахунок 

роботодавця та за рахунок коштів ФСС. Проте, допомогу по вагітності та пологах ФСС 

профінансує незалежно від призупинення дії договору, це означає, що роботодавець має за 

звичними правилами оформити заяву-розрахунок на основі отриманого лікарняного листа. 

Колективний договір 

✓ на період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути 

зупинена за ініціативою роботодавця 

✓ колективний договір укладається на підприємстві, в установі, організації, а також з 

фізичною особою, яка використовує найману працю. 

✓ у разі зміни власника, реорганізації юридичної особи (відокремленого підрозділу 

юридичної особи) умови колективного договору діють протягом строку, на який його 

укладено, але не більше одного року, якщо сторони не домовилися про інше. Колективний 

договір зберігає чинність протягом усього строку проведення ліквідації підприємства, 

установи, організації, закриття відокремлених підрозділів юридичної особи. На 

новоствореному підприємстві, в установі, організації колективний договір укладається за 

ініціативою однієї із сторін. 

✓ положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, 

установи, організації, фізичної особи, яка використовує найману працю, незалежно від того, 

чи є вони членами професійної спілки, і є обов’язковими як для власника або 

уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує найману працю, так і для 

працівників. 

✓ положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, 

установи, організації, фізичної особи, яка використовує найману працю, незалежно від того, 

чи є вони членами професійної спілки, і є обов’язковими як для власника або 

уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує найману працю, так і для 

працівників. 

✓ сторони колективної угоди забезпечують інформування працівників та роботодавців, для 

яких є обов’язковими положення цієї угоди, про її укладення, внесення до неї змін, а також 

розміщують текст колективної угоди та інформацію про хід її реалізації на офіційних веб-

сайтах суб’єктів сторін. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Організація кадрового діловодства 

✓ 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. 

✓ районами активних бойових дій вказана норма може не обмежуватися. 

✓ можливо використання засобів зв'язку Viber, WhatsApp та ін. у трудових відносинах. 

✓ необхідно підготувати локальний акт (положення про обмін/оформлення документів, 

про кадрове діловодство (або зміни до них), окремий розділ у ПВТР), у яких визначити 

порядок повідомлення сторонами трудового договору про його зміну / розірвання / 

призупинення / увільнення з використанням технічних засобів електронних комунікацій, 

ЕЦП, або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано цей документ, 

відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу. 

✓ у випадку вихоплення об'єкту роботодавця чи безпосередньої загрози його захоплення 

рекомендуємо ознайомитися та керуватися рекомендаціями НАДС щодо дій керівників 

державної служби, служб управління персоналом та інших державних службовців у разі 

захоплення населеного пункту та/або державного органу чи безпосередньої загрози його 

захоплення від 17.03.2022р. та Рекомендаціями судам першої та апеляційної інстанції на 

випадок захоплення населеного пункту та/або суду чи безпосередньої загрози його 

захоплення, затв. Розпорядженням Голови Верховного Суду від 13.03.2022р. № 6/0/9-22. 

 
 
 
 
 

Андрушко А.В.,  адвокат, член Комітету з трудового 

права НААУ, к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

трудового, земельного та господарського права 

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова 

 


