
Додаток  
 

Зміни до Кодексу законів про працю України 
Стаття 23. Строки трудового договору 
 Трудовий договір може бути: 
 1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 
 2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; 
 3) таким, що укладається на час виконання певної роботи. 
 Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з 
урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених 
законодавчими актами. 
 
Статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту: 
"Роботодавець зобов’язаний інформувати працівників, які працюють за строковим трудовим договором, про вакансії, що 
відповідають їх кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору, а також забезпечити рівні 
можливості таких працівників для його укладення"; 
 Стаття 29. Обов’язок роботодавця до початку роботи працівника за трудовим договором 
До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором (крім трудового договору про дистанційну роботу) роботодавець 
зобов’язаний: 
 1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та поінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, на якому 
він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права 
на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору; 
 2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; 
 3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; 
 4) проінструктувати працівника з питань техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. 
При укладенні трудового договору про дистанційну роботу роботодавець повинен забезпечити виконання пункту 2 частини першої цієї 
статті, а також надати працівникові рекомендації щодо роботи з обладнанням та засобами, які роботодавець надає працівнику для виконання 
певного обсягу робіт. Ознайомлення може відбуватися у формі дистанційного інструктажу або шляхом проведення навчання безпечним 
методам роботи на конкретному технічному засобі. У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися додаткові умови щодо 
безпеки праці. 
Ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та 
обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронного зв’язку. У такому разі підтвердженням 
ознайомлення вважається факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником. 



 
Текст статті 29 викласти в такій редакції: 
"До початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника про: 
1) місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати 
працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи; 
2) визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами; 
3) права та обов’язки, умови праці; 
4) наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на 
здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору - 
під підпис; 
5) правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а 
також про положення колективного договору (у разі його укладення); 
6) проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони; 
7) організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання передбачено); 
8) тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці; 
9) процедуру та встановлені цим Кодексом строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися 
працівник і роботодавець. 
При укладенні трудового договору про дистанційну роботу роботодавець забезпечує виконання пунктів 1, 3, 5, 7 - 9 частини першої 
цієї статті та у разі потреби надає працівникові необхідні для виконання роботи обладнання та засоби, а також рекомендації щодо 
роботи з ними. 
Інформування може здійснюватися у формі дистанційного інструктажу або шляхом проведення навчання безпечним методам 
роботи на конкретному технічному засобі. У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися додаткові умови щодо 
безпеки праці.  
Ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та 
обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронних комунікаційних мереж з накладенням 
удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. У трудовому договорі за згодою сторін можуть 
передбачатися альтернативні способи ознайомлення працівника, крім інформації, визначеної пунктом 4 частини першої цієї 
статті, що доводиться до відома працівників у порядку, встановленому цією статтею"; 
Стаття 36. Підстави припинення трудового договору 
Підставами припинення трудового договору є: 
1) угода сторін; 
2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила 
вимогу про їх припинення; 
3) призов або вступ працівника або роботодавця - фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, 



крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частини третьої статті 119 цього Кодексу; 
4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи роботодавця (статті 40, 41) або на вимогу 
профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45); 
5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду; 
6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від 
продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці; 
7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) 
до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи; 
7-1) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", встановленим для осіб, які 
звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом 
року з дня її припинення; 
7-2) з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади"; 
7-3) набрання законної сили рішенням суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави стосовно особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у передбачених статтею 290 Цивільного процесуального 
кодексу України випадках; 
8) підстави, передбачені контрактом; 
9) підстави, передбачені іншими законами. 
У випадках, передбачених пунктами 7, 7-1 і 7-3 частини першої цієї статті, особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня 
отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного 
судового рішення, яке набрало законної сили, а у випадку, передбаченому пунктом 7-2, особа підлягає звільненню з посади у порядку, 
визначеному Законом України "Про очищення влади". 
Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. 
У разі зміни роботодавця, а також у разі їх реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору 
працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця можливе лише у разі скорочення чисельності або 
штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). 
 
Частину першу доповнити пунктами 81, 82 і 83 такого змісту: 
"81) смерть роботодавця - фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно 
відсутньою чи про оголошення її померлою; 
82) смерть працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим; 
83) відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль"; 
після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту: 
"Для припинення трудового договору з підстав, передбачених пунктом 81 частини першої цієї статті, працівник подає в електронній 
або паперовій формі до будь-якого районного, міськрайонного, міського центру зайнятості, філії регіонального центру зайнятості 



заяву про припинення трудового договору з викладенням відповідної інформації та копії документів, що підтверджують обставини, 
зазначені у пункті 81 частини першої цієї статті (за наявності). Датою припинення трудового договору вважається день подання 
відповідної заяви. Районний, міськрайонний, міський центр зайнятості, філія регіонального центру зайнятості за місцем звернення 
працівника у день припинення трудового договору повідомляє про це: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному 
страхуванню; 
центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування. 
Порядок припинення трудового договору з підстав, передбачених пунктом 81 частини першої цієї статті, встановлюється 
Кабінетом Міністрів України". 
У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою; 
Стаття 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов 
крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний також у випадках: 
1) одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, 
представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, 
організації, його заступниками, а також службовими особами податкових та митних органів, яким присвоєно спеціальні звання, і 
службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю 
та контролю за цінами; 
1-1) винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, 
нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати; 
2) винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати 
довір'я до нього з боку роботодавця; 
3) вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи; 
4) перебування всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції" у прямому підпорядкуванні у близької особи; 
4-1) наявності у працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в 
інший спосіб, передбачений Законом України "Про запобігання корупції"; 
5) припинення повноважень посадових осіб. 
Роботодавець з власної ініціативи зобов’язаний розірвати трудовий договір з посадовою особою в разі повторного порушення нею вимог 
законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, 
передбачених статтями 166-10, 166-12, 188-44 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
Розірвання договору у випадках, передбачених частинами першою і другою цієї статті, провадиться з додержанням вимог частини третьої 
статті 40, а у випадках, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої цієї статті, - також вимог статті 43 цього Кодексу. 
Розірвання договору у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, проводиться, якщо неможливо перевести працівника за 
його згодою на іншу роботу. 



  
Частину першу статті 41 доповнити пунктом 6 такого змісту: 
"6) 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"; 
у частині третій слова "частинами першою і другою" замінити словами і цифрами "пунктами 1 - 5 частини першої та частиною 
другою"; 
у частині четвертій слова і цифру "у випадку, передбаченому пунктом 4" замінити словами і цифрами "у випадках, передбачених 
пунктами 4 і 6"; 
Стаття 42-1. Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу. 
Працівник, з яким розірвано трудовий договір з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 цього Кодексу (крім випадку ліквідації 
підприємства, установи, організації), протягом одного року має право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на 
роботу, якщо роботодавець проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації. 
Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу надається особам, зазначеним у статті 42 цього 
Кодексу, та в інших випадках, передбачених колективним договором. 
Умови відновлення соціально-побутових пільг, які працівники мали до вивільнення, визначаються колективним договором. 
 
У частині першій статті 42-1 слова і цифри "пунктом 1 статті 40 цього Кодексу (крім випадку ліквідації підприємства, установи, 
організації)" замінити словами і цифрами "пунктом 1 частини першої статті 40 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, 
організації), пунктом 6 частини першої статті 41 цього Кодексу"; 
Стаття 43-1. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без попередньої згоди виборного органу первинної 
профспілкової організації (профспілкового представника) 
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 
представника) допускається у випадках: 
ліквідації підприємства, установи, організації; 
незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті на роботу; 
звільнення з суміщуваної роботи у зв'язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв'язку з 
обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством; 
поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 
звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації; 
звільнення з підприємства, установи, організації, де немає первинної профспілкової організації; 
звільнення керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його 
заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також працівників, які мають статус державних 
службовців відповідно до Закону України "Про державну службу", керівних працівників, які обираються, затверджуються або 



призначаються на посади державними органами, органами місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими 
об'єднаннями громадян; 
звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібне) майна роботодавця, встановлене вироком суду, що 
набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування 
заходів громадського впливу; 
призову або мобілізації роботодавця - фізичної особи під час особливого періоду. 
Законодавством можуть бути передбачені й інші випадки розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без згоди відповідного 
виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника). 
 
У частині першій статті 43-1: 
абзац четвертий виключити; 
абзац десятий викласти в такій редакції: 
"призову або мобілізації під час особливого періоду роботодавця - фізичної особи"; 
доповнити абзацом одинадцятим такого змісту: 
"звільнення працівника у зв’язку з неможливістю забезпечення його роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням 
(відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій"; 
Стаття 44. Вихідна допомога 
При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові 
виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, 
направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення 
роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним 
договором, але не менше тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини 
першої статті 41, - у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток. 
 
Статтю 44 після слів і цифр "пунктах 1, 2 і 6 статті 40" доповнити словами і цифрами "пункті 6 частини першої статті 41"; 
Стаття 47. Обов'язок роботодавця провести розрахунок з працівником 
Роботодавець зобов’язаний в день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним 
розрахунок у строки, зазначені у статті 116 цього Кодексу, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової 
книжки, що зберігається у працівника. 
{Частину другу статті 47 виключено на підставі Закону № 1217-IX від 05.02.2021} 
У разі призову роботодавця - фізичної особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на військову службу 
за призовом осіб із числа резервістів в особливий період такий роботодавець - фізична особа повинен виконати свої обов’язки, визначені 
цією статтею, протягом місяця після звільнення з такої військової служби без застосування санкцій та штрафів. 



 
Частину першу статті 47 викласти в такій редакції: 
"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"; 
Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників 
Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. 
При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, 
передбачене законодавством. 
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 статті 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 частиною другою статті 49-4 цього Кодексу, 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). 
Вимоги частин першої - третьої цієї статті не застосовуються до працівників, які вивільняються у зв’язку із змінами в організації 
виробництва і праці, пов’язаними з виконанням заходів під час мобілізації, на особливий період. 
Державна служба зайнятості інформує працівників про роботу в тій самій чи іншій місцевості за їх професіями, спеціальностями, 
кваліфікаціями, а у разі їх відсутності - здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. У разі 
потреби особу може бути направлено, за її згодою, на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до законодавства. 
Вивільнення працівників, які мають статус державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу", здійснюється у 
порядку, визначеному цією статтею, з урахуванням таких особливостей: 
про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 30 календарних днів; 
у разі вивільнення працівників на підставі пункту 1 частини першої статті 40 цього Кодексу не застосовуються положення частини другої 
статті 40 цього Кодексу та положення частини другої цієї статті; 
не пізніше ніж за 30 календарних днів до запланованих звільнень первинним профспілковим організаціям надається інформація щодо цих 



заходів, включаючи інформацію про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення 
звільнень, а також проводяться консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму 
або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень. 
 
У статті 49-2: 
частину четверту доповнити словами "а також у зв’язку з неможливістю 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"; 
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту: 
"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". 
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою; 
Стаття 81. Право на щорічну відпустку у разі переведення на інше місце роботи 
За бажанням працівників, переведених на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, 
організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї 
грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи після 
переведення. 
Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, повністю або частково не використав щорічні 
основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та 
додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи. 
 
Статтю 81 виключити; 
Стаття 82. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку 
До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (стаття 75 цього Кодексу), зараховуються: 
1) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка; 
2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата 



повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу 
роботу); 
3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому надавалося матеріальне забезпечення за 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, за винятком відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку; 
4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у 
порядку, визначеному статтями 25 і 26 Закону України "Про відпустки", за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду 
за дитиною до досягнення нею шестирічного віку; 
5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти; 
6) час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з 
ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників; 
7) інші періоди роботи, передбачені законодавством. 
До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (стаття 76 цього Кодексу), зараховуються: 
1) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не 
менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади; 
2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці; 
3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих 
виробничих факторів. 
 
Пункт 2 частини першої статті 82 викласти в такій редакції: 
"2) 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"; 
Стаття 83. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки 
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової 
відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. 
У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів закладів освіти, які до звільнення 
пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку 
повної їх тривалості. 



У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію грошова компенсація за не використані ним дні 
щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, установи, організації, куди перейшов 
працівник. 
За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові 
щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. 
Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається. 
У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які 
мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, виплачується спадкоємцям. 
 
У статті 83: 
частину третю виключити; 
частину шосту викласти в такій редакції: 
"У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також 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, а у разі їх відсутності - входить до складу спадщини"; 
Стаття 102-1. Оплата праці за сумісництвом 
Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. 
Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України. 
 
Текст статті 102-1 викласти в такій редакції: 
"Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний 
від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця - фізичної особи. 
Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу"; 
Стаття 115. Строки виплати заробітної плати 
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом 
роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим 
колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше 
двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, 
за який здійснюється виплата. 
У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. 
Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з 
виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі 
відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично 



відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника. 
Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. 
 
Частину четверту статті 115 викласти в такій редакції: 
"Заробітна плата працівникам за весь час відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим або 
колективним договором"; 
Стаття 116. Строки розрахунку при звільненні 
При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. 
Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення 
звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, роботодавець повинен 
письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. 
В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, роботодавець в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті 
строк виплатити не оспорювану ним суму. 
 
У статті 116: 
третє речення частини першої викласти в такій редакції: "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"; 
частину другу викласти в такій редакції: 
"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"; 
Стаття 117. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні 
В разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 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. 
При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум роботодавець повинен сплатити зазначене в цій статті 
відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір 
відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору. 
 
Текст статті 117 викласти в такій редакції: 
"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"; 
Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків 
На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у 
робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. 
Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу" і 
"Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги відповідно до цих 
законів. 
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, посада і середній 
заробіток 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". 
{Частину четверту статті 119 виключено на підставі Закону № 1769-VIII від 06.12.2016} 
Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали 
поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно 
відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування 
та соціальної підтримки, Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, відповідному підрозділі Служби 
зовнішньої розвідки України після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від 
строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими. 
Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, в частині збереження місця роботи, посади не поширюються на осіб, які займали виборні 
посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився. 
 
У частині третій статті 119 слова "зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток" замінити словами "зберігаються місце 
роботи і посада"; 
Стаття 233. Строки звернення до місцевого загального суду за вирішенням трудових спорів 
Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до місцевого загального суду в тримісячний строк з 



дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення 
копії наказу (розпорядження) про звільнення. 
{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 233 див. в Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2012 від 22.02.2012} 
У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому 
заробітної плати без обмеження будь-яким строком. 
{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 233 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 8-рп/2013 від 15.10.2013, № 9-рп/2013 
від 15.10.2013} 
Для звернення роботодавця до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, 
встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди. 
Встановлений частиною третьою цієї статті строк застосовується і при зверненні до суду вищого у порядку підлеглості органу. 
 
Назву та частини першу і другу статті 233 викласти в такій редакції: 
"Стаття 233. Строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів. Працівник може звернутися із заявою про вирішення 
трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого 
права, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. 
Із заявою про вирішення трудового спору у справах про звільнення працівник має право звернутися до суду в місячний строк з дня 
вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення, а у справах про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні, - у 
тримісячний строк з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні (стаття 
116)"; 
Стаття 234. Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин 
У разі пропуску з поважних причин строків, установлених статтею 233 цього Кодексу, місцевий загальний суд може поновити ці строки. 
 
Текст статті 234 викласти в такій редакції: 
"У разі пропуску з поважних причин строків, установлених статтею 233 цього Кодексу, суд може поновити ці строки, якщо з дня 
отримання копії наказу (розпорядження) про звільнення або письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені працівникові 
при звільненні (стаття 116), минуло не більше одного року". 

Зміни до Закону України “Про оплату праці” 
Стаття 19. Оплата праці за сумісництвом. 
 Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. 
Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств визначаються Кабінетом Міністрів України. 
 
Стаття 19 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121) викласти в такій редакції: 
"Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний 



від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи, яка використовує 
працю найманих працівників. 
Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу". 

Зміни до Закону України “Про відпустки” 
Стаття 9. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку 
До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (стаття 6 цього Закону), зараховуються: 
1) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка; 
{Пункт 1 частини першої статті 9 в редакції Закону № 2073-III від 02.11.2000} 
2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата 
повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу 
роботу); 
3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному 
соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у 
порядку, визначеному статтями 25 і 26 цього Закону, за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до 
досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) або якщо дитина, якій не 
встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне 
захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або 
хронічне захворювання нирок IV ступеня, - до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію "дитина 
з інвалідністю підгрупи А" або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку. 
Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної 
плати на дитину, якій не встановлена інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України; 
{Пункт 4 частини першої статті 9 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2476-VIII від 03.07.2018} 
{Пункт 4 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2073-III, № 2318-IV від 12.01.2005, № 120-VIII від 
15.01.2015 - зміна набирає чинності з 01.01.2015, № 2476-VIII від 03.07.2018} 
5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів; 
6) час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з 
ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників; 
7) інші періоди роботи, передбачені законодавством. 
До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (статті 7 та 8 цього Закону), зараховуються: 
1) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не 
менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади; 
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2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці; 
3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих 
виробничих факторів. 
Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові 
відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, 
зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи. 
 
У статті 9: 
пункт 2 частини першої викласти в такій редакції: 
"2) 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"; 
частину третю виключити; 
Стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток 
{Частина перша статті 10 вводиться в дію з 1 січня 1998 року згідно з Постановою ВР № 505/96-ВР від 15.11.96} 
Щорічна додаткова відпустка, передбачена статтею 7 та пунктами 1 і 2 частини першої статті 8 цього Закону, надається понад щорічну 
основну відпустку за однією підставою, обраною працівником. Порядок надання додаткової відпустки з кількох підстав встановлює Кабінет 
Міністрів України. 
{Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2073-III від 02.11.2000} 
Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї. 
Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на 
підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів. 
Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до 
закінчення робочого року. 
Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців 
безперервної роботи на даному підприємстві. 
У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість 
визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті. 
Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному 
підприємстві за бажанням працівника надаються: 
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1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 
років або дитину з інвалідністю; 
2) особам з інвалідністю; 
3) особам віком до вісімнадцяти років; 
4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами; 
5) особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий 
період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу 
або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не 
враховуючи часу переїзду до місця проживання; 
{Пункт 5 частини сьомої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1276-VI від 16.04.2009, № 259-VIII від 18.03.2015, № 1357-
IX від 30.03.2021} 
6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи; 
7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, 
написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою; 
8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї 
грошової компенсації; 
9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування; 
10) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу; 
11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором. 
Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається 
щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу 
та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної 
дитини. 
{Статтю 10 доповнено частиною згідно із Законом № 2622-IV від 02.06.2005} 
Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року. 
Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з 
виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво 
трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, 
особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. 
{Частина статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1096-IV від 10.07.2003} 
Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або 
уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до 
встановленого графіком терміну. 
{Частина статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2073-III від 02.11.2000} 
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Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам. 
Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються: 
1) особам віком до вісімнадцяти років; 
2) особам з інвалідністю; 
3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї; 
4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю; 
5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично 
виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків; 
6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців; 
7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; 
8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 
членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; 
{Пункт 8 частини тринадцятої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2153-IX від 24.03.2022} 
9) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу; 
10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором. 
Керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної 
тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. 
Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу 
проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту 
та інших робіт, передбачених навчальною програмою. 
Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання 
при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до 
початку навчання в цих закладах. 
Працівникам художньо-постановочної частини і творчим працівникам театрів щорічні відпустки повної тривалості надаються в літній 
період у кінці театрального сезону незалежно від часу прийняття їх на роботу. 
 
Пункт 8 частини сьомої статті 10 виключити; 
Стаття 21. Порядок оплати відпусток 
Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку. 
Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої 
відпустки, відпустки у зв'язку з усиновленням дитини, відпустки для підготовки та участі в змаганнях, додаткової відпустки працівникам, 
які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи та компенсації за невикористані відпустки, 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
{Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1724-VI від 17.11.2009, № 2824-VI від 21.12.2010, № 120-VIII від 
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15.01.2015 - зміна набирає чинності з 01.01.2015} 
Працівникам, які мають право на соціальні відпустки, передбачені статтями 17 і 18 цього Закону, виплачується державна допомога на 
умовах, передбачених Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та іншими нормативно-правовими актами України. 
 
Частину першу статті 21 викласти в такій редакції: 
"Заробітна плата працівникам за весь час відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено законодавством, 
трудовим або колективним договором"; 
Стаття 23. Кошти на оплату відпусток 
Витрати, пов'язані з оплатою відпусток, передбачених статтями 6, 7, 8, 13, 14, 15, 15-1, 16, 18-1 і 19, 19-1 цього Закону, здійснюються за 
рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором 
працівники. 
{Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1096-IV від 10.07.2003, № 2824-VI від 21.12.2010, № 1401-IX від 
15.04.2021} 
В установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата відпусток провадиться із бюджетних асигнувань на їх 
утримання. 
Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що 
залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів фізичної особи, в якої 
працюють за трудовим договором працівники. В установах і організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата цих 
відпусток провадиться в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел. 
Фінансування допомоги по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку провадиться з коштів 
державного соціального страхування. 
 
У частині четвертій статті 23 слова "а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" виключити; 
Стаття 24. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки 
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової 
відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. 
{Частина перша статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 120-VIII від 15.01.2015 - зміна набирає чинності з 01.01.2015} 
У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення 
пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку 
повної їх тривалості. 
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. 
За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові 
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щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. 
Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається. 
У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які 
мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, виплачується спадкоємцям. 
{Частина шоста статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 120-VIII від 15.01.2015 - зміна набирає чинності з 01.01.2015} 
 
У статті 24: 
частину третю виключити; 
у частині шостій слова "виплачується спадкоємцям" замінити словами "що не була одержана за життя, виплачується членам сім’ї 
такого працівника, а у разі їх відсутності – входить до складу спадщини"; 
Стаття 25. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку 
Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку: 
1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох 
і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно; 
2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю до 14 календарних днів; 
3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує 
домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі 
якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) або якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке 
перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне 
захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, - не більш як 
до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А" або дитина, якій 
не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги - до досягнення 
дитиною вісімнадцятирічного віку. 
Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної 
плати на дитину, якій не встановлена інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України; 
{Пункт 3 частини першої статті 25 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2476-VIII від 03.07.2018} 
{Пункт 3 статті 25 в редакції Закону № 2318-IV від 12.01.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 120-VIII від 15.01.2015 - зміна 
набирає чинності з 01.01.2015, № 2476-VIII від 03.07.2018} 
3-1) матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 цього Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період 
оголошення карантину на відповідній території; 
{Частину першу статті 25 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 2169-VI від 11.05.2010} 
4) учасникам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України - 
тривалістю до 14 календарних днів щорічно. 
{Абзац перший пункту 4 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2153-IX від 24.03.2022} 
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Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 21 календарного дня щорічно; 
{Пункт 4 частини першої статті 25 в редакції Закону № 426-VIII від 14.05.2015} 
5) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - тривалістю до 21 календарного дня щорічно; 
6) пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю III групи - тривалістю до 30 календарних днів щорічно; 
7) особам з інвалідністю I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно; 
8) особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів; 
9) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), 
братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - 
тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; 
10) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного 
стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів; 
11) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю, визначеною у медичному висновку; 
12) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, 
необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад; 
13) працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, 
які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною 
для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад; 
14) сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи; 
15) ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно; 
16) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і 
одержали за них грошову компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання 
шестимісячного терміну безперервної роботи; 
{Пункт 16 частини першої статті 25 в редакції Закону № 2073-III від 02.11.2000} 
17) працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 
календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. 
За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини; 
{Частину першу статті 25 доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 2622-IV від 02.06.2005} 
18) працівникам на період проведення у відповідному населеному пункті антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з урахуванням часу, 
необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення 
антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях. 
{Частину першу статті 25 доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 121-VIII від 15.01.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 
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2443-VIII від 22.05.2018} 
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один 
вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. 
 
Пункт 18 частини першої статті 25 виключити. 

Зміни до Закону 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. 
 
У статті 1: 
частину першу викласти в такій редакції: 
"1. 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 (далі – працівники), у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону 
України "Про правовий режим воєнного стану"; 
у частині другій слова "відповідно до статей" замінити словами "передбачених статтями"; 
частину третю після слів "законодавства про працю" доповнити словами "законів України "Про державну службу", "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", інших законодавчих актів, що регулюють діяльність державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування"; 
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. 
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Частину другу статті 3 викласти в такій редакції: 
"2. 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"; 
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). 
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. 
 
У статті 6: 
частини першу - третю і шосту викласти в такій редакції: 
"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. 
3. П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем"; 
"6. У період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53, частини першої статті 65, частин третьої - п’ятої статті 67, 
статей 71, 73, 781 Кодексу законів про працю України та частини другої статті 5 Закону України "Про відпустки"; 
доповнити частинами сьомою і восьмою такого змісту: 
"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"; 
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 
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обліку витрат на оплату праці. 
 
Статтю 7 викласти в такій редакції: 
"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. 
2. У період дії воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і 
зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який 
інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником"; 
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. 
 
Частину другу статті 9 виключити; 
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". 
 
У статті 12: 
частину першу викласти в такій редакції: 
"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 
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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"; 
доповнити частиною четвертою такого змісту: 
"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"; 
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. 
 
Текст статті 13 викласти в такій редакції: 
"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 призупиненнядії 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"; 
Доповнити статтями 15 і 16 такого змісту: 
"Стаття 15. Відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок 
збройної агресії проти України.  
1. Відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної 
агресії проти України, здійснюється за рахунок коштів держави-агресора, а також коштів, отриманих з/від відповідних фондів на 
відновлення України, у тому числі міжнародних, міжнародної технічної та/або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги, 
інших джерел, передбачених законодавством. 
2. Порядок визначення і відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених 
внаслідок збройної агресії проти України, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
Стаття 16. Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про працю у період дії воєнного стану 
1. У період дії воєнного стану центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за 
додержанням законодавства про працю, та його територіальні органи можуть здійснювати за заявою працівника або профспілки 
позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від 



форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, в частині 
додержання вимог цього Закону, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових 
договорів. 
2. 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. 
3. 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. 
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"; 
 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
п. 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.  
 
Пункт 3 розділу "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції: 
"3. 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". 
 


