
 
№ 129     від  05.07.2022  Головам міських, районних, територіальних, 

об’єднаних територіальних організацій 
профспілки, первинних профспілкових 
організацій закладів вищої, фахової 
передвищої, професійно-технічної освіти 

 
 

Шановні друзі! 
 

1 липня у Верховній Раді України прийнятий Закон України  «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» (номер 
7251, дата реєстрації 05.04.2022). 

Цього ж дня, 1 липня, текст Закону підписаний Головою Верховної Ради 
України та направлено на підпис Президенту України. 

Станом на 5 липня Закон ще не підписано Президентом. 
Цей Закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування. 
Зазначеним Законом пропонується ряд змін до інших законодавчих актів 

щодо регулювання окремих трудових відносин, особливо в умовах воєнного стану. 
Подаємо Вам для ознайомлення законодавчі зміни, які відбудуться при  

набранні чинності  Закону України  «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо оптимізації трудових відносин» (додаток 1). 

Звичайним шрифтом поданий текст окремих статей законів, що діють на 
сьогоднішній день, а жирним шрифтом з нахилом – передбачені зміни до 
конкретних статей законодавчих актів, які наберуть чинності з дня наступного після  
опублікування Закону України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
оптимізації трудових відносин». 

 
Просимо довести зазначену інформацію до соціальних партнерів та інших 

зацікавлених осіб. 
 

 
 
Голова Львівської обласної  
організації профспілки  
працівників освіти і науки України             Марія Яцейко                                                                        
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