
 
 

№_ 57_    від  _17.03.2022_                                                            Спільний 
представницький орган  об’єднань профспілок 

 
Федерація профспілок України 

 
15 березня 2022 року Верховною Радою України проголосовано проєкт 

Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». 
Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки 

Львівщини підтримує усі заходи влади у боротьбі з агресором і всіляко  цьому 
сприяє.  

Однак, профспілкова спільнота освітян та науковців Львівщини відзначає, 
що зазначений законопроєкт суперечить п.5 ч. 6 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану», яким передбачено, що Указ Президента «Про введення 
воєнного стану» містить вичерпний перелік конституційних прав і свобод 
людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку із введенням 
воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові 
обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії 
цих обмежень. 

Законопроєкт, крім цього, обмежує права і свободи громадян, передбачені 
статтями 45, 48 Конституції України, що суперечить Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану». 

Прийняття  проєкту Закону України «Про організацію трудових відносин 
в умовах воєнного стану» звужує мінімальні гарантії прав працівників щодо 
тривалості робочого часу, виплати заробітної плати, передбаченої законом та 
нормами Угод і колективних договорів, можливих необґрунтованих звільнень 
працівників. 

Проєктом закону передбачається, що відшкодування заробітної плати, 
гарантійних та компенсаційних виплат працівникам, на час призупинення дії 
трудового договору, у повному обсязі покладається на державу, що здійснює 
військову агресію, що потягне тривалий і складний процес такого 
відшкодування. 

Це може призвести до втрати працівником засобів до існування, що є 
порушенням ст.48 Конституції України. 

У зв’язку з цим виглядає доречним запровадження Урядом механізму 
невідкладної компенсації працівникам втраченого заробітку для забезпечення 
засобів до існування з подальшою виплатою вказаних сум державою-
агресором. 

Крім цього, реалізація статей 3, 5 Закону України «Про організацію 
трудових відносин в умовах воєнного стану» підвищує ризик зловживання 
роботодавцями своїми правами у трудових відносинах до найманого 



працівника, роблячи його абсолютно беззахисним з правової точки зору, і не 
передбачає механізму контролю за дотриманням трудових та соціальних прав 
працівників. 

Окремо зазначаємо, що профспілковий актив Львівської області 
підтримує висновок Головного науково-експертного управління Апарату 
Верховної Ради України на проєкт Закону України «Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану». 

 Виходячи із наведеного, президія Львівської обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки України пропонує вжити заходів щодо 
недопущення порушення трудових та соціальних прав працівників в умовах 
воєнного стану. 

 
Заступник голови Львівської обласної 

організації профспілки працівників  

освіти і науки України                                           
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