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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 3 березня 2022 р. N 194 

Київ 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ В 
УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
 постановою Кабінету Міністрів України 

 від 7 березня 2022 року N 218 
Відповідно до статей 12 та 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію", Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. N 64 "Про введення воєнного 
стану в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Установити, що в умовах правового режиму воєнного стану бронювання 
військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також 
підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших 
військових формувань, населення (далі - підприємства, установи і організації), здійснюється у 
порядку, визначеному цією постановою. 

Дія цієї постанови поширюється на уповноважені банки, що залучаються до роботи 
(здійснення операцій) в умовах особливого періоду. 

2. Органи державної влади, інші державні органи подають Міністерству економіки 
погоджені Міністерством оборони пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних у 
відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в 
установах і організаціях за формою згідно з додатком 1 в друкованій формі та/або в 
електронній формі з відповідним обґрунтуванням. 

3. Міністерство економіки узагальнює подані органами державної влади, іншими 
державними органами пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних і протягом одного 
робочого дня приймає відповідне рішення та надсилає його копію Міністерству оборони, а 
також зазначеним органам. 

У рішенні Міністерства економіки зазначається строк дії відстрочки, який не може 
перевищувати шість місяців. 

4. Надана відстрочка від призову підлягає анулюванню у разі: 
1) закінчення строку її дії; 
2) завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо 

задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення; 
3) ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, 

організації; 
4) звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, 

підприємства, установи, організації. 
У випадках, зазначених у підпунктах 2, 3 і 4 цього пункту, анулювання відстрочки від 

призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час здійснюється шляхом 
прийняття в одноденний строк рішення Міністерства економіки на підставі обґрунтованого 
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подання органу державної влади, іншого державного органу та надсилання його копії 
Міністерству оборони, а також зазначеним органам. 

5. З метою підтвердження надання відстрочки від призову на військову службу під час 
мобілізації та на воєнний час орган державної влади, інший державний орган видає 
військовозобов'язаному витяг з наказу Міністерства економіки. 

6. Міністерство оборони організовує через Генеральний штаб Збройних Сил доведення в 
одноденний строк до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки витягів 
з наказів Міністерства економіки. 

7. Дія пунктів 2 - 6 цієї постанови не поширюється на військовозобов'язаних водіїв, які 
здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної 
допомоги, військовозобов'язаних працівників підприємств залізничного транспорту, які 
забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, бронювання яких 
здійснюється відповідно до цього пункту. 

Рішення стосовно бронювання зазначених в абзаці першому цього пункту 
військовозобов'язаних приймає Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові 
адміністрації, в якому зазначається строк дії відстрочки від призову на військову службу під 
час мобілізації та на воєнний час, який не може перевищувати шість місяців. 

Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації, надсилають до 
Адміністрації Державної прикордонної служби рішення про бронювання зазначених в абзаці 
першому цього пункту військовозобов'язаних для врахування під час виїзду з України і в'їзду 
в Україну громадян України. 

(постанову доповнено пунктом 7 згідно з постановою 
 Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 р. N 218) 

  
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

 

Інд. 29 
  

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2022 р. N 194 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 7 березня 2022 р. N 218) 

ПРОПОЗИЦІЇ 
щодо бронювання військовозобов'язаних, яким надається відстрочка від призову на 

військову службу під час мобілізації та на воєнний час 
__________________________________ 

(найменування органу державної влади, іншого державного органу) 
N 
з/
п 

Прізви
ще, ім'я 

та по 

Рік 
народже

ння 

Займа
на 

Військове 
звання, 

військово

Найменув
ання та 
адреса 

Назва 
територіаль
ного центру 

Назва 
територіального 

центру та 
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батько
ві 

посад
а 

-облікова 
спеціальн

ість N 

органу 
державної 

влади, 
іншого 

державног
о органу, 

підприємс
тва, 

установи, 
організації 

та 
соціальної 
підтримки 
(за місцем 

розташуван
ня органу 
державної 

влади, 
іншого 

державного 
органу, 

підприємст
ва, 

установи, 
організації, 
підприємст

ва) 

соціальної 
підтримки (за 

місцем 
перебування 

військовозобов'я
заного на 

військовому 
обліку) 

 
 

_______________________________
___ 

(найменування посади керівника 
органу державної влади, 

іншого державного органу) 

____________
_ 

(підпис) 

______________________________
___ 

(ініціали (ініціал власного імені 
та прізвище) 

 
 

М. П. 
___ ____________ 20__ р. 

(додаток у редакції постанови Кабінету 
 Міністрів України від 07.03.2022 р. N 218) 

____________ 
 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022 
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022  
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ВВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

У зв’язку із потенційно можливою загрозою введення в Україні воєнного стану, бізнес має 
розуміти, які обмеження та заборони на нього чекають у разі введення такого стану, щоб не 
бути заскоченим зненацька. 

Насамперед, військовий стан в Україні чи в її окремих місцевостях вводиться у разі збройної 
агресії чи її загрози. 

Введення військового стану передбачає надання спеціальних повноважень військовому 
командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування, необхідних 
для відвернення загрози чи відсічі збройної агресії, а також тимчасове обмеження 
конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних 
осіб. 

Як запроваджується воєнний стан? 

В Україні доволі складний механізм введення воєнного стану: спочатку Рада нацбезпеки та 
оборони (РНБО) приймає рішення про введення військового стану. 

Після цього Президент України своїм Указом вводить воєнний стан і негайно звертається до 
Верховної Ради України щодо його затвердження та одночасно подає проект закону про 
введення воєнного стану. 

Верховна Рада України у дводенний строк має зібратись і затвердити Указ Президента про 
введення воєнного стану шляхом прийняття Закону про введення воєнного стану. 

І тільки після затвердження Верховною Радою України Указу Президента України про 
введення воєнного стану такий Указ разом із законом про його затвердження підлягає 
негайному оприлюдненню та виконанню. 

Не дивлячись на складність процедури введення воєнного стану, законодавством надається 
два дні від прийняття рішення РНБО до затвердження Верховною Радою України Указу 
Президента України про введення такого стану. 

Які особливості воєнного стану, що можуть вплинути на звичайну діяльність бізнесу? 

З дня введення воєнного стану військове командування наділяється додатковими 
повноваженнями в місцевостях, де введено військовий стан, управління від держадміністрацій 
переходить до військово-цивільних адміністрацій. 

Особливості воєнного стану, які, вочевидь, впливатимуть на звичайних порядок ведення 
бізнесу: 

Під охорону армії та правоохоронних органів переходять об’єкти державного значення, 
об’єкти транспортної системи України та об’єкти, що забезпечують життєдіяльність 
населення, запроваджується особливий режим їх роботи. 
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Запроваджується трудова повинність для працездатних осіб, які не мобілізовані і не 
заброньовані за підприємствами на період дії воєнного стану, для виконання робіт оборонного 
характеру або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, або до суспільно корисних робіт. 

Рішення про запровадження трудової повинності приймає військове командування. 

Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану 
визначений Постановою КМУ № 753 від 13 липня 2011 р. 

Військове командування має право використовувати потужності та трудові ресурси 
підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим 
їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до 
законодавства про працю. 

Військове командування має право примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній 
власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для 
потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану та видавати про це відповідні 
документи встановленого зразка. 

Примусове відчуження майна передбачає попереднє або наступне повне відшкодування його 
вартості. Вилучення майна проводиться безоплатно. В Україні на сьогодні є чинним Закон 
України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового 
режиму воєнного чи надзвичайного стану». 

Запроваджується комендантська година. Постановою КМУ № 573 від 08 липня 2020 р. 
передбачено умови та порядок введення комендантської години, умови світомаскування, 
порядок утворення комендатур у населених пунктах, де введено воєнний стан, та 
повноваження коменданта та комендатури. 

Комендатурами встановлюється особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи 
пересування громадян, а також руху транспортних засобів. Патрулям дозволяється 
проникнення на територію підприємств без дозволу суду з можливістю використання засобів 
зв’язку і транспортних засобів, що належать бізнесу. 

Патрулі матимуть право перевіряти документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, 
транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян. 

Може встановлюватись заборона або обмеження на вибір місця перебування чи місця 
проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, та вводитись пропускний режим на 
певні об’єкти чи території за перепустками. 

У підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян у разі порушення 
ними режиму воєнного стану може вилучатись електронне комунікаційне обладнання, 
телевізійна, відео- і аудіоапаратура, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби 
зв’язку.\У підприємств, установ і організацій вилучатиметься навчальна та бойова техніка, 
вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини. 
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Буде заборонено торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а 
також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. 

Для фізичних і юридичних осіб може бути встановлена військово-квартирна повинність з 
розквартирування військовослужбовців, правоохоронців, евакуйованого населення та 
розміщення військових частин, підрозділів і установ. 

Якщо керівники підприємств, установ та організацій будуть неналежно виконувати вимоги 
воєнного стану чи наказів комендатур, їх можуть відсторонити від роботи без збереження 
заробітної плати із одночасним призначенням виконуючих обов’язки керівника такої 
юридичної особи. 

Безпосередній вплив воєнного стану на бізнес 

Банківські платежі 

Якщо воєнний стан буде введено на всій території України, то Національний банк відповідно 
до Постанови НБУ № 577 від 23.12.2003 (зі змінами) має право прийняти рішення про 
обмеження, зупинення здійснення безготівкових розрахунків у банках, які зареєстровані (або 
мають відокремлені підрозділи) у місцевостях, у яких введено воєнний стан (тобто по всій 
Україні). При цьому НБУ може прийняти рішення щодо здійснення безготівкових розрахунків 
тільки через визначені уповноважені банки 

Якщо під час військових дій буде виведено з ладу електронну систему платежів, безготівкові 
розрахунки будуть здійснюватися на підставі паперових платіжних доручень. 

Визначено Постановою НБУ № 51 від 05 травня 2018 року і порядок готівкових розрахунків 
на період воєнного стану. Цим Порядком можливості використання готівкових розрахунків 
під час воєнного стану не розширено, у порівнянні з мирним часом. Навпаки, НБУ під час 
воєнного стану має право вводити обмеження на зняття готівки підприємствами, 
організаціями, фізичними особами-підприємцями та населенням з поточних і вкладних 
рахунків. 

Поставка товарів 

Терміни поставок товарів цивільного призначення, звичайно, буде змінено. Насамперед через 
ймовірне взяття військовими під контроль залізничної, річкової, морської та повітряної 
транспортних систем України, пріоритетність перевезень товарів військового призначення 
та/або заборону перевезень товарів цивільного призначення. 

Такі дії, вочевидь, вплинуть на виконання бізнесом своїх зобов’язань, зокрема і по зовнішньо-
економічних договорах (контрактах). Тут додатковою обставиною, яка вплине на строки 
поставок товарів, ймовірно, буде закриття кордонів України для їх вивезення з митної 
території України. 

Автоперевезення товарів також стане ризиковим через постійні перевірки на блок-постах 
вмісту вантажних автомобілів та ймовірного залучення автотранспорту на військові потреби. 
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Отже, під час воєнного стану бізнес, вочевидь, зіткнеться із проблемою поставок товарів 
взагалі, та порушення строків поставок товарів зокрема. 

Управління бізнесом 

Увесь український та іноземний бізнес на території України у разі введення воєнного стану 
зіткнеться із радикальною зміною управління бізнесом. 

Це пов’язано, зокрема, з можливістю примусового перепрофілювання бізнесу на виробництво 
необхідної для обороноздатності країни продукції, можливістю примусового відчуження 
майна бізнесу за незрозумілою процедурою та ціноутворенням; загрозою вилучення, як міри 
покарання за невиконання умов воєнного стану та наказів коменданта, електронного 
комунікаційного обладнання, телевізійної, відео- і аудіоапаратури, комп’ютерів та інших 
технічних засобів зв’язку; вилучення навчальної та бойової техніки, вибухових, радіоактивних 
речовин і матеріалів, сильнодіючих хімічних та отруйних речовин; забороною торгівлі 
алкогольними напоями, необхідністю надавати свої приміщення для військово-квартирної 
повинності тощо. 

Крім іншого, під час воєнного стану бізнес повинен буде постійно відслідковувати накази 
комендатур та інших військових структур, які впливатимуть на управління бізнесом в цілому. 

Бізнес зіткнеться також із постійним доступом на його територію військових патрулів без 
рішення суду. 

Однак найбільша загроза для управління бізнесом - це можливість відсторонення під час 
воєнного стану керівника підприємства наказом військового коменданта із призначенням 
тимчасово виконуючого обов’язки керівника без будь-якого погодження із власниками 
бізнесу. Призначений у такий спосіб керівник підприємства буде підпорядковуватись не 
власнику бізнесу, а коменданту, який його призначив.    

Трудові ресурси 

У разі введення воєнного стану бізнес зіткнеться зі значними кадровими проблемами. 

Частина працівників підприємств буде мобілізована на військову службу, частина – для 
трудової повинності, і якими ресурсами бізнес зможе замінити своїх мобілізованих 
працівників – не зрозуміло. 

Проте бізнес буде зобов’язаний зберігати за мобілізованими працівниками їх робочі місця. 
Щоправда, оплату праці мобілізованим здійснює держава. 

На режим роботи багатьох підприємств вплине запровадження комендантської години чи 
пропускної системи при встановленні обмеженого пересування фізичних осіб. 

Наразі ані чинним Кодексом Законів про працю, ані законодавством України щодо воєнного 
стану не передбачено заборону звільняти працівника підприємства з роботи під час воєнного 
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стану за його ініціативи. Єдина заборона для працівників – це заборона для певних категорій 
громадян змінювати місце свого проживання та заборона на вільне пересування, якщо такі 
заборони введені військовими. 

Чи можливо бізнесу упередити себе від ризиків, пов’язаних із введенням воєнного стану? 

Повністю убезпечити себе від ризиків, пов’язаних із введенням воєнного стану, надзвичайно 
складно. 

Проте підготувати бізнес до можливого воєнного стану таким чином, щоб не втратити свій 
бізнес, можна. 

Насамперед необхідно розуміти, що під час воєнного стану буде встановлено державне 
управління майже в усіх галузях економіки, що, в свою чергу, суттєво обмежить права 
власників на управління своїм бізнесом та на розпорядження його активами.   

На нашу думку, найбільш вразливими для бізнесу від введення військового стану є 
корпоративні права власників бізнесу, майно, фінанси та трудові ресурси бізнес-структур. 

Мінімізувати ризики від введення воєнного стану можна, однак уникнути їх цілком – майже 
неможливо. 

Так, у Статутах компаній, на нашу думку, рекомендується передбачити механізм відчуження 
(чи обмеження у їх відчуженні) корпоративних прав учасників на період дії воєнного стану, 
щоб під час воєнного стану ваш бізнес не перейшов до рейдерів. 

Створити внутрішні нормативні акти про порядок роботи компанії під час воєнного стану, 
якими передбачити такі можливі заходи: 

Провести ринкову оцінку (за можливості) майна, яке перебуває під загрозою примусового 
його відчуження під час воєнного стану. 

Провести окрему інвентаризацію майна, яке, у разі введення воєнного стану, буде вилучене 
(навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі 
хімічні та отруйні речовини). 

Укласти наперед відповідні договори або забезпечити у інший спосіб місця збереження 
товарів, заборонених до реалізації під час воєнного стану: зброї, сильнодіючих хімічних і 
отруйних речовин, а також алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі. 

У разі введення воєнного стану заборонити працівникам використовувати власність компанії, 
яка може бути вилучена через порушення вимог воєнного стану, зокрема електронного 
комунікаційного обладнання, телевізійної, відео- і аудіоапаратури, комп’ютерів та технічних 
засобів зв’язку у особистих цілях та всупереч вимог наказів військового коменданта, щоб не 
допустити їх вилучення. 
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Передбачити внутрішніми нормативними документами порядок інвентаризації майна у разі 
можливого відсторонення військовим комендантом керівника компанії та прийняття такого 
майна у підзвіт виконуючим обов’язки керівника, призначеного військовим комендантом. 

Визначити будівлі компанії, які можуть бути використані для військово-квартирної 
повинності за всім необхідними технічними параметрами. 

Із контрагентами, на мою думку, необхідно укласти додаткові угоди до діючих договорів, а з 
новими контрагентами - договори, в яких значно розширити обсяг обставин непереборної сили 
(форс-мажор), при настанні яких особа звільняється від відповідальності за невиконання чи 
неналежне виконання своїх зобов’язань. 

Зокрема, початок обставин непереборної сили, які виникли із введенням воєнного стану, 
пов’язувати не із необхідністю підтвердження їх настання рішенням відповідної Торгово-
промислової палати, а безпосередньо датою набрання чинності Закону про введення 
військового стану. 

Щодо можливої мобілізації працівників компанії, необхідно продумати кадровий резерв на 
заміщення посад мобілізованих працівників. 

Український бізнес має бути готовим до різних несподіванок, у тому числі і до введення 
воєнного стану. 
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МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
11.10.2021 м. Київ N 313 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
03 грудня 2021 р. за N 1566/37188 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА/АБО 
ПРОФЕСІЙ, СПОРІДНЕНИХ З ВІДПОВІДНИМИ ВІЙСЬКОВО-

ОБЛІКОВИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ, ПІСЛЯ ОДЕРЖАННЯ ЯКИХ 
ЖІНКИ БЕРУТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 

ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ ТА ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
ТА/АБО ПРОФЕСІЙ, СПОРІДНЕНИХ З ВІДПОВІДНИМИ ВІЙСЬКОВО-

ОБЛІКОВИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 
(заголовок у редакції наказу Міністерства 

 оборони України від 07.02.2022 р. N 35) 
Із змінами і доповненнями, внесеними 

 наказом Міністерства оборони України 
 від 7 лютого 2022 року N 35 

Відповідно до вимог частини одинадцятої статті 1 Закону України "Про військовий 
обов'язок і військову службу" та підпункту 1 пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України від 30 березня 2021 року N 1357-IX "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання 
військового обов'язку та ведення військового обліку" 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити такі, що додаються: 
1) Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-

обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік 
військовозобов'язаних; 

2) Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-
обліковими спеціальностями. 

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства 
 оборони України від 07.02.2022 р. N 35) 

2. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити у шестимісячний строк з дня 
набрання чинності цього наказу приведення нормативно-правових актів у відповідність із 
цим наказом. 

3. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 
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4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
  

Міністр оборони України Андрій ТАРАН 
ПОГОДЖЕНО:   

Міністр внутрішніх 
справ України 

Денис МОНАСТИРСЬКИЙ 

Заступник Голови 
Служби безпеки України 

Володимир ГОРБЕНКО 

Голова Служби 
зовнішньої розвідки України 

Олександр ЛИТВИНЕНКО 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства оборони України 

11 жовтня 2021 року N 313 
(у редакції наказу Міністерства оборони України 

від 07 лютого 2022 року N 35) 

ПЕРЕЛІК 
спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими 

спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік 
військовозобов'язаних 

N 
з/п 

I. Назви споріднених спеціальностей 
Військово-

облікові 
спеціальності 

1 2 3 

1 Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія 
187, 188, 195, 197, 

830, 831 

2 Телекомунікації та радіотехніка 

403, 420, 429, 430, 
432, 441, 443, 450 

- 455, 460, 474, 
500 - 504, 508, 528 

- 533, 549 - 553, 
586, 769, 776, 782 

3 

Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, 
інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, 
системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна 
техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

474, 478, 485, 600 
- 604, 803, 805, 
806, 815 - 819, 

821, 909, 925, 993, 
994 

4 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
602, 626 - 632, 

784, 785, 791, 805, 
806, 815 - 821 

5 Науки про Землю, географія, фізика та астрономія 671 - 673, 679, 923 
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6 
Харчові технології, технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

788 

7 
Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології 
легкої промисловості 

787, 789 

8 
Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна 
реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, 
промислова фармація, санітарія і експертиза 

878 

9 
Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології 
медичної діагностики та лікування 

879 

10 Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія 880 
11 Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна 884, 885 

12 
Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, 
підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та 
страхування 

900, 901, 911 

13 Видавництво та поліграфія 922 
14 Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення 915, 929 

 

N 
з/п 

II. Назви споріднених професій 
Військово-

облікові 
спеціальності 

1 2 3 

1 

Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, 
професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), 
професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в 
галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), 
стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, 
професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові 
співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші 
професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та 
акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, 
фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні 
асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, 
фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної 
медицини (крім медичних сестер) 

878 

2 

Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, 
фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, 
фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники 
(лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-
профілактичної справи, професійні медичні сестри та 
акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та 
акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та 

879 
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оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують 
професіоналам, помічники професіоналів-акушерів 

3 

Оператори медичного устаткування, робітники, що 
обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних 
продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в 
охороні здоров'я 

880 

4 
Професіонали в галузі ветеринарної медицини, ветеринари, 
асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі 
ветеринарії 

884, 885 

5 
Менеджери (управителі) на пошті та зв'язку, службовці, що 
зайняті на пошті та подібними роботами 

485 

6 Кухарі 788 
7 Перекладачі та усні перекладачі 914 

 

Начальник Генерального штабу 
Збройних Сил України 

генерал-лейтенант 
Сергій ШАПТАЛА 

 

(Перелік у редакції наказу Міністерства 
 оборони України від 07.02.2022 р. N 35) 

  
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства оборони України 
07 лютого 2022 року N 35 

ПЕРЕЛІК 
спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими 

спеціальностями 

N 
з/п 

I. Назви споріднених спеціальностей 
Військово-

облікові 
спеціальності 

1 2 3 
1 Державна безпека 100, 907, 908, 932 

2 Транспортні технології (за видами) 
121 - 126, 700, 

766, 767, 787, 792, 
939 - 942, 945, 946 

3 Автомобільний транспорт 127, 738 - 740, 790 

4 
Річковий та морський транспорт, гідротехнічне будівництво, 
водна інженерія та водні технології, суднобудування 

167, 170, 173 - 
177, 300, 302 - 

309, 429, 682, 683, 
960 
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5 
Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та 
містобудування, геодезія та землеустрій 

166, 168, 170, 408, 
827, 940, 956 

6 Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія 
187, 195, 197, 830, 

831 

7 Авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка 
210, 211, 215, 220 
- 225, 260 - 270, 

280 - 286 
8 Авіоніка 235, 244 - 256 

9 Телекомунікації та радіотехніка 

403, 420, 430, 432, 
441, 443, 450 - 

454, 460, 478, 500 
- 504, 508, 528 - 
533, 549 - 553, 

577, 582, 583, 586, 
769, 776, 782, 913 

10 

Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, 
інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, 
системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна 
техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

474, 600 - 603, 
803,805 

11 Електроніка 
659 - 662, 664, 
665, 829, 792 

12 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
602, 604, 626 - 

632, 784, 785, 791, 
815 - 818, 819, 821 

13 Науки про Землю, географія, фізика та астрономія 671 - 679 

14 
Харчові технології, технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

788 

15 
Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології 
легкої промисловості 

766, 767, 787, 789 

16 
Металургія, матеріалознавство, прикладна фізика та 
наноматеріали 

793 - 795, 972, 975 

17 Деревообробні та меблеві технології 798 

18 
Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна 
реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, 
промислова фармація, санітарія і експертиза 

878 

19 
Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології 
медичної діагностики та лікування 

879 

20 Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія 880 
21 Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна 884 - 887 

22 
Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, 
підприємництво, економіка 

900 
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23 

Публічне управління та адміністрування, право, міжнародне 
право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії, математика, прикладна математика, 
статистика 

901, 929 

24 Фізична культура, спорт і туризм 906 
25 Цивільна безпека, правоохоронна діяльність 908 
26 Фінанси, банківська справа та страхування 911 

27 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, історія та 
археологія 

912 

28 
Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), 
спеціальна освіта 

914 

29 
Психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, 
соціальне забезпечення 

915 

30 
Музичне мистецтво, сценічне мистецтво, менеджмент 
соціокультурної діяльності 

917, 918 

31 Видавництво та поліграфія 902, 922 - 924 

32 Залізничний транспорт 
937, 938, 944, 948, 

949, 953 
33 Готельно-ресторанна справа 957 

34 

Теплоенергетика, гідроенергетика, енергетичне 
машинобудування, галузеве машинобудування, 
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, атомна 
енергетика, гірництво, нафтогазова інженерія та технології, 
прикладна механіка 

943, 958 - 961, 
980, 982 

35 Пожежна безпека 
181, 200, 203, 966, 

967 
 

N 
з/п 

II. Назви споріднених професій 
Військово-

облікові 
спеціальності 

1 2 3 

1 

Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи, 
інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання, 
працівники, що надають персональні та захисні послуги, 
працівники служб, що надають захисні послуги, працівники 
кримінально-виконавчої служби, працівники захисних та 
охоронних служб, мисливці, сторожі, інкасатори 

100 - 110 

2 
Керівники виробничих підрозділів на транспорті, головні 
фахівці - керівники виробничих підрозділів на транспорті, 
начальники (інші керівники) та майстри виробничих 

121 - 126, 766, 
767, 787, 792, 939 

- 942, 945, 946 



 

18 

підрозділів на транспорті, водії автотранспортних засобів та 
робітники з обслуговування автотранспортної техніки 

3 
Водії мототранспортних засобів та робітники з обслуговування 
мототранспортної техніки 

127 

4 

Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та 
водному господарствах, головні фахівці - керівники 
виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному 
господарствах, начальники (інші керівники) та майстри 
виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному 
господарствах, менеджери (управителі) у сільському, 
мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах, 
менеджери (управителі) у лісовому господарстві, наукові 
співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, 
лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа), 
лісоводи та професіонали споріднених професій 

171 

5 Робітники, що працюють під водою 172 
6 Гідротехніки 173 
7 Менеджери (управителі) у виробництві води 174 

8 
Робітники, що обслуговують установки для виконання 
земляних та подібних робіт 

184 

9 

Професіонали в галузі хімії, наукові співробітники (хімія), 
хіміки, професіонали в галузі хімічних технологій, наукові 
співробітники (хімічні технології), інженери-хіміки, лаборанти 
та техніки в хімічному виробництві, робітники, що 
обслуговують хімічні установки, оператори хімічних 
переробних установок, робітники, що обслуговують 
устаткування з виробництва хімічних продуктів, укрупнені 
професії робітників, що обслуговують устаткування з 
виробництва хімічних продуктів 

187, 195, 197 

10 Оператори промислових роботів 202 

11 
Льотні фахівці, технічні фахівці, що забезпечують повітряний 
рух, фахівці, що керують літальними апаратами і забезпечують 
польоти 

210 

12 Авіадиспетчери 211 
13 Механіки та монтажники авіаційних машин 260 
14 Суднова палубна команда та подібні їм робітники 303 
15 Робітники, що працюють під водою 379 

16 

Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій, наукові 
співробітники (електроніка, телекомунікації), інженери в галузі 
електроніки та телекомунікацій, оператори радіо- та 
телекомунікаційного устаткування, телефоністи, телеграфісти 
та споріднені професії сфери зв'язку, укрупнені професії 

403, 420, 429, 430, 
432, 441, 443, 450 

- 455, 460, 586 



 

19 

службовців з інформування клієнтів, установники та 
експлуатаційники телеграфного та телефонного устаткування 

17 
Керівники виробничих підрозділів зв'язку, головні фахівці - 
керівники виробничих підрозділів зв'язку, начальники (інші 
керівники) та майстри виробничих підрозділів зв'язку 

474, 478 

18 

Менеджери (управителі) на пошті та зв'язку, службовці, що 
зайняті на пошті та подібними роботами, службовці, що 
займаються сортуванням та доставкою пошти, посильні, носії 
та рознощики багажу і посилок 

485 

19 
Оператори оптичного та електронного устаткування, інші 
оператори оптичного та електронного устаткування 

541, 652 

20 
Працівники фільмо-, фоно-, фототек, робітники, що 
обслуговують устаткування з виробництва фото- та 
кінопродукції 

582, 583 

21 

Керівники підрозділів комп'ютерних послуг, менеджери 
(управителі) у сфері досліджень та розробок, менеджери 
(управителі) систем з інформаційної безпеки, професіонали в 
галузі обчислень (комп'ютеризації), професіонали в галузі 
програмування, наукові співробітники (програмування), 
професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації), 
оператори ЕОМ, оператори ПЕОМ, професіонали в галузі 
інформації та інформаційного аналізу, професіонали в галузі 
інформації та інформаційні аналітики, професіонали в галузі 
обчислень (комп'ютеризації), професіонали в галузі 
обчислювальних систем, наукові співробітники (обчислювальні 
системи), розробники обчислювальних систем, розробники 
комп'ютерних програм, техніки-програмісти 

600 

22 
Професіонали в галузі обчислювальних систем, наукові 
співробітники (обчислювальні системи), розробники 
обчислювальних систем 

601 

23 

Наукові співробітники (інші галузі обчислень), професіонали в 
інших галузях обчислень, технічні фахівці в галузі 
обчислювальної техніки, оператори із збору даних, службовці, 
зайняті з цифровими даними 

602 

24 

Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою 
клавіатури, стенографісти та друкарки, оператори машин для 
оброблення текстів і подібні професії, оператори лічильних 
машин 

604 

25 
Професіонали в галузі метеорології, наукові співробітники 
(метеорологія), метеорологи 

626 - 632 

26 Складальники електронного устаткування 651 



 

20 

27 

Професіонали в галузі електротехніки, наукові співробітники 
(електротехніка), інженери-електрики, механіки та монтажники 
електричного та електронного устаткування, електромеханіки 
та електромонтажники, установники, ремонтники й 
монтажники ліній електропередач, складальники 
електроустаткування 

659 - 662, 665 

28 
Професіонали в галузі картографії та топографії, наукові 
співробітники (картографія, топографія), картографи та 
топографи 

671 - 673 

29 
Фотографи та оператори устаткування для реєстрації 
зображення та звуку 

675 

30 

Менеджери (управителі) на транспорті, професіонали в галузі 
інженерної механіки, наукові співробітники (інженерна 
механіка), інженери-механіки, провідники та кондуктори на 
транспорті, водії та робітники з обслуговування пересувної 
техніки та установок, водії автотранспортних та 
мототранспортних засобів та інші робітники з обслуговування 
автотранспортної та мототранспортної техніки, робітники з 
управління транспортними засобами на тяговій силі та інші 
некваліфіковані робітники, зайняті на транспорті 

738 - 740 

31 
Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання, 
службовці на складах 

766, 767 

32 

Монтажники електронного устаткування, механіки та 
експлуатаційники електронного устаткування, укрупнені 
професії механіків та монтажників електричного та 
електронного устаткування 

769, 776, 782 

33 
Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування, інші 
оператори оптичного та електронного устаткування 

784, 785 

34 

Керівники виробничих підрозділів у складському господарстві, 
головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у 
складському господарстві, начальники (інші керівники) та 
майстри виробничих підрозділів у складському господарстві, 
керівники підрозділів матеріально-технічного постачання, 
службовці на складах, приймальники замовлень, вантажники, 
комірники та вагарі 

787 

35 

Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного 
господарства та інших місцях розміщення, керівники малих 
підприємств та закладів ресторанного господарства без апарату 
управління, менеджери (управителі) в закладах ресторанного 
господарства, менеджери (управителі) з організації харчування, 
кухарі 

788 



 

21 

36 
Службовці з транспортних операцій, укрупнені професійні 
назви робіт кваліфікованих робітників на транспорті 

790 

37 
Оператори із збору даних, службовці, зайняті з цифровими 
даними 

791 

38 Службовці з транспортних операцій, акумуляторники 792 

39 

Професіонали в галузі гірництва та металургії, наукові 
співробітники (гірництво, металургія), гірничі інженери та 
інженери-металурги, технічні фахівці в галузі видобувної 
промисловості та металургії 

793 - 794 

40 
Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва 
продукції з гуми 

796 

41 Маляри, лакувальники, муляри 797 

42 

Теслярі та столяри, ремісники з ручного оброблення дерева та 
подібних матеріалів, деревообробники та столяри-
червонодеревники, робітники з оброблення дерева, 
налагоджувальники та налагоджувальники-оператори 
деревообробних верстатів, робітники, що обслуговують 
деревообробні та папероробні установки, робітники, що 
обслуговують установки з перероблення лісу, укрупнені 
професії робітників, що обслуговують деревообробні та 
папероробні установки, робітники, що обслуговують 
устаткування з виробництва продукції з деревини, 
складальники виробів з дерева та подібних матеріалів 

798 

43 

Робітники, що обслуговують установки з вироблення 
електроенергії та робітники на подібному устаткуванні, 
укрупнені професії робітників, що обслуговують установки з 
вироблення електроенергії та подібне устаткування 

829 

44 

Керівники підрозділів в охороні здоров'я, менеджери 
(управителі) в охороні здоров'я, професіонали в галузі наук про 
життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім 
медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, 
професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники 
(стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, 
наукові співробітники (фармація), провізори, професіонали в 
галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в 
галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в 
галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), 
наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської 
справи та акушерства), професіонали в галузі медицини (крім 
сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у 
галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім 
медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, 
фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти 

878 
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професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних 
сестер) 

45 

Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, 
фізіології та епідеміології, наукові співробітники (патологія, 
токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія), 
патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та 
епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, 
фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні 
медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі 
сестринської справи та акушерства, наукові співробітники 
(сестринська справа, акушерство), медичні сестри та акушерки, 
гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що 
асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів 

879 

46 

Оператори медичного устаткування, робітники, що 
обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних 
продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в 
охороні здоров'я 

880 

47 

Професіонали в галузі ветеринарної медицини, наукові 
співробітники (ветеринарна медицина), ветеринари, асистенти 
ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії, зоологи 
та професіонали споріднених професій 

884 - 887 

48 

Керівники виробничих підрозділів у комерційному 
обслуговуванні, керівники фінансових, бухгалтерських, 
економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та 
інші керівники, менеджери (управителі) з права, 
бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної 
думки, консультацій з питань комерційної діяльності та 
управління, менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку, 
професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, 
наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік), аудитори 
та кваліфіковані бухгалтери, бухгалтери та касири-експерти, 
реєстратори бухгалтерських даних 

900 

49 

Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади, 
організатори діловодства, організатори діловодства (державні 
установи), організатори діловодства (види економічної 
діяльності), секретарі, переписувачі та діловоди, службовці з 
інформування (довідок) 

901 

50 Креслярі 902 

51 
Керівники підрозділів у сфері спорту, менеджери (управителі) у 
сфері культури, відпочинку та спорту, спортивні тренери, 
інструктори-методисти та професійні спортсмени 

906 

52 
Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, 
правосуддя та правоохоронної діяльності, наукові 

907 
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співробітники (правознавство), адвокати та прокурори, 
професіонали в галузі правоохоронної діяльності, інспектори 
митної служби, інспектори податкової служби, фахівці 
кримінально-виконавчої служби 

53 

Керівні працівники апарату органів судової влади, менеджери 
(управителі) у слідчій діяльності, професіонали в галузі 
правознавства та прокурорського нагляду, судді, інші 
професіонали в галузі правознавства, судові секретарі, 
виконавці та розпорядники, організатори діловодства (система 
судочинства) 

908 

54 

Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності, менеджери 
(управителі) у сфері грошового посередництва, менеджери 
(управителі) у сфері фінансового лізингу, менеджери 
(управителі) у сфері надання кредитів, менеджери (управителі) 
в допоміжній діяльності у сфері фінансів, менеджери 
(управителі) в інших видах фінансового посередництва, 
менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, 
професіонали з питань фінансово-економічної безпеки 
підприємств, установ та організацій, наукові співробітники 
(фінансово-економічна безпека підприємств, установ та 
організацій), професіонали з фінансово-економічної безпеки, 
професіонали в галузі економіки, наукові співробітники 
(економіка), економісти, фахівці в галузі фінансів та торгівлі, 
інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі, статистики-обліковці 
та конторські службовці, що займаються фінансовими 
операціями, касири в банках та інкасатори 

911 

55 

Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, 
бібліотечної справи, інформації та кінопрограм, професіонали в 
галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних 
фондів, наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство), 
архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках, професіонали у 
сфері бібліотечної справи та кінопрограм, наукові 
співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми), бібліотекарі, 
професіонали в сфері кінопрограм, професіонали в галузі 
літератури, літературознавці, службовці, що зайняті в 
бібліотеці 

912 

56 

Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю, 
менеджери (управителі) у сфері надання інформації, менеджери 
(управителі) з реклами, професіонали в галузі інформації та 
інформаційного аналізу, наукові співробітники (інформаційна 
аналітика), професіонали в галузі інформації та інформаційні 
аналітики, перекладачі та усні перекладачі, редактори та 
журналісти 

914 
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57 

Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, 
менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення 
суспільної думки, менеджери (управителі) з підбору, 
забезпечення та використання персоналу, менеджери 
(управителі) у соціальній сфері, професіонали в галузі 
психології, наукові співробітники (психологія), психологи, 
професіонали в галузі соціального захисту населення, наукові 
співробітники (соціальний захист населення), професіонали в 
галузі соціального захисту населення, інспектори із соціальної 
допомоги, соціальні працівники 

915 

58 

Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту, 
професіонали в галузі художньої творчості, професіонали в 
галузі музики, мистецтвознавці (музикознавство), організатори 
у сфері культури та мистецтва, інші фахівці у сфері культури та 
мистецтва, працівники з надання послуг у сфері мистецтва 

917, 918 

59 

Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та 
друкування, друкарі та робітники подібних професій, складачі 
та друкарі, гравери-різальники по склу та гравери, цинкографи 
та гальваностереотипери, фотогравери, палітурники, друкарі 
шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на тканині, 
укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій, 
стереотипісти та електротипісти, складачі та друкарі, 
робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки, 
робітники, що обслуговують папероробні установки, 
робітники, що обслуговують друкарські та палітурні машини, а 
також машини для виробництва виробів з паперу, укрупнені 
професії робітників, що обслуговують друкарські, палітурні та 
інші машини для виготовлення виробів з паперу, складальники 
виробів з картону, тканини та подібних матеріалів 

922 - 924 

60 

Професіонали у сфері управління проектами та програмами, 
наукові співробітники (проекти та програми), професіонали з 
управління проектами та програмами, агенти із зайнятості й 
трудових контрактів, технічні фахівці в галузі управління 

929 

61 

Машиністи локомотивів та подібні до них робітники, 
машиністи спеціальних машин на залізниці, помічники 
машиністів та кочегари паровозів, укрупнені професії 
машиністів локомотивів та робітників подібних професій 

937, 938, 948, 949, 
953 

62 Монтажники, такелажники, теслярі 939, 940 

63 
Машиністи кранів, лебідок та подібних установок, водії 
автонавантажувачів 

942 

64 
Менеджери (управителі) у добувній промисловості, контролери 
та регулювальники промислових роботів 

943 
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65 
Керівники підрозділів з будівництва та ремонту автомобільних 
шляхів 

945 

66 Залізничні сигнальники та стрілочники 946 

67 
Керівники (начальники) локомотивної служби, майстри 
локомотивного депо, машиністи (дизель-поїзда, електровоза, 
рухомого складу на електротязі, тепловоза) 

949 

68 

Керівники виробничих підрозділів у будівництві, головні 
фахівці - керівники виробничих підрозділів у будівництві, 
начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) 
у будівництві, менеджери (управителі) у будівництві, 
менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, 
технічного контролю, аналізу та реклами, професіонали в галузі 
архітектури та інженерної справи, професіонали в галузі 
архітектури та планування міст, наукові співробітники 
(архітектура, планування міст), архітектори та планувальники 
міст, професіонали в галузі будівництва, наукові співробітники 
(будівництво), інженери в галузі будівництва, техніки-
будівельники, будівельники будівель та споруд, укрупнені 
професії будівельників будівель та споруд, укладальники 
бетонної суміші, будівельники, ремонтники споруд та 
верхолази, будівельники-лицювальники та подібні до них 
професійні назви робіт, покрівельники, лицювальники та 
паркетники, штукатури, ізолювальники, склярі, будівельні та 
подібні до них електрики, укрупнені професії кваліфікованих 
робітників у будівництві, зварники та газорізальники, 
такелажники та робітники, що зрощують канати, 
шліфувальники, полірувальники та точильники по металу, 
двірники та подібні до них чорнороби, найпростіші професії в 
будівництві та на ремонті шляхів, гребель та подібних споруд, 
найпростіші професії в житловому будівництві 

956 

69 

Керівники виробничих підрозділів у побутовому 
обслуговуванні, менеджери (управителі) в готелях, менеджери 
(управителі) в готелях та інших місцях розміщення, менеджери 
(управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під 
найом та послуг юридичним особам, менеджери (управителі) у 
сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб, менеджери 
(управителі) у житлово-комунальному господарстві, 
професіонали в галузі санаторно-курортної справи, 
професіонали із санаторно-курортної справи, доглядачі 
будинків та чергові в готелях та гуртожитках 

957 

70 
Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у 
виробництві електроенергії, газу та води, менеджери 
(управителі) в інших сферах обробної промисловості та у 

958 - 961 
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виробництві електроенергії, газу та води, водопровідники та 
трубопровідники 

71 Інспектори з пожежної безпеки 966, 967 

72 
Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та 
нанесення покриттів на метали 

972 

73 

Робітники металургійних та машинобудівних професій, 
налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-
оператори, механіки та монтажники механічного устаткування, 
укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників 
механічного устаткування, виробники та ремонтники 
прецизійних інструментів та приладів, робітники з 
обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 
технологічного устаткування, складання устаткування та 
машин, робітники, що обслуговують промислове устаткування, 
робітники, що обслуговують трубне устаткування, укрупнені 
професії робітників, що обслуговують рудо- та 
металопереробне устаткування, робітники, що обслуговують 
автоматизовані складальні лінії, робітники, що обслуговують 
машини, та складальники машин, робітники, що обслуговують 
устаткування з виробництва метало- та мінералопродуктів, 
верстатники 

974 

74 

Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники 
металоконструкцій, робітники, що працюють з тонколистовим 
металом, заготівники та монтажники металоконструкцій, 
укрупнені професійні назви робіт формувальників, зварників, 
прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій, 
ковалі ручного кування та інструментальники, ковалі ручного 
кування, ковалі на молотах та пресувальники, 
інструментальники, укрупнені професійні назви робіт ковалів 
ручного кування та інструментальників, робітники, що 
виконують високоточні роботи в металі та подібних матеріалах, 
укрупнені професії робітників, що виконують високоточні 
роботи з металу та подібних матеріалів, робітники, що 
обслуговують рудо- та металопереробне устаткування, 
металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та 
прокатники, робітники, що обслуговують установки з 
термічного оброблення металу, складальники металевих, 
гумових та пластикових виробів 

975 

75 
Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва 
продукції з пластика 

977 

76 Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери 980 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 7 грудня 2016 р. N 921 

Київ 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ПРИЗОВНИКІВ І 

ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ 
Із змінами і доповненнями, внесеними 

постановами Кабінету Міністрів України 
від 6 лютого 2019 року N 74, 

від 18 листопада 2020 року N 1138, 
від 26 січня 2022 року N 61 

Кабінет Міністрів України постановляє: 
1. Затвердити Порядок організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов'язаних, що додається. 
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з 

переліком, що додається. 
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом місяця з дня 

набрання чинності цією постановою привести власні акти у відповідність із цією 
постановою. 

  
Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 

 
 

Інд. 29 
  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 грудня 2016 р. N 921 

ПОРЯДОК 
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних 

(У тексті Порядку слова "навчальний заклад" у всіх відмінках і формах числа замінено 
словами "заклад освіти" у відповідному відмінку і числі; слова "кадровий підрозділ" у 
всіх відмінках і формах числа замінено словами "служби персоналу" у відповідному 
відмінку і числі; слова "Виконавчий комітет", "виконавчий комітет" у всіх відмінках і 
формах числа замінено відповідно словами "Виконавчий орган", "виконавчий орган" у 
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відповідному відмінку і числі; слово "десятиденний", крім пункту 68, замінено словом 
"чотирнадцятиденний" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 
2019 року N 74) 
(У тексті Порядку слова "військовий комісаріат" і "військовий комісар" у всіх 
відмінках і формах числа замінено відповідно словами "територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки" і "керівник територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки" у відповідному відмінку і числі згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2022 року N 61) 

 
1. Цей Порядок визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних (далі - військовий облік) центральними і місцевими органами 
виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими органами сільських, 
селищних, міських рад та виконавчими апаратами районних, обласних рад (далі - державні 
органи), територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, військовими 
частинами, підприємствами, установами, організаціями та закладами освіти незалежно від їх 
підпорядкування та форми власності (далі - підприємства, установи та організації). 

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

2. Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у 
цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо 
фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і 
військовозобов'язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також 
здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов'язаними, посадовими 
особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил 
військового обліку. 

3. Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування 
Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим 
складом у мирний час та особливий період. 

4. Завдання військового обліку: 
утворення військового резерву людських ресурсів для забезпечення здійснення заходів 

щодо переведення Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до 
законів, на організацію і штати воєнного часу, а також для доукомплектування їх особовим 
складом у мирний час та в особливий період; 

проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників і 
військовозобов'язаних для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної 
безпеки держави; 

документальне оформлення військово-облікових документів призовників і 
військовозобов'язаних; 

бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час; 
здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозобов'язаними, посадовими 

особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил 
військового обліку. 
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5. З метою ведення військового обліку в державі утворюється система військового обліку 
призовників і військовозобов'язаних (далі - система військового обліку). 

Системою військового обліку є визначена законодавством сукупність узгоджених за метою 
та завданнями державних органів, підприємств, установ та організацій, які ведуть військовий 
облік та забезпечують її функціонування із застосуванням засобів автоматизації процесів та 
використанням необхідних баз даних (реєстрів), визначених законодавством. 

Головною вимогою до системи військового обліку є постійне забезпечення повноти та 
достовірності даних, що визначають кількісний склад та якісний стан призовників і 
військовозобов'язаних. 

Для забезпечення військового обліку створюється Єдиний державний реєстр 
військовозобов'язаних - автоматизована інформаційна телекомунікаційна система, яка 
призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про 
військовозобов'язаних (призовників). 

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою 
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

6. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міноборони, МВС, 
СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції, центральними органами виконавчої 
влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, 
правоохоронними органами спеціального призначення, а також іншими державними 
органами. 

7. Військово-облікові ознаки призовників і військовозобов'язаних, за якими ведеться їх 
військовий облік, та форма військово-облікових документів визначаються Міноборони. 

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

8. Військовий облік військовозобов'язаних, які перебувають у запасі СБУ, Служби 
зовнішньої розвідки, ведеться в порядку, встановленому зазначеними органами. 

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

9. Генеральний штаб Збройних Сил: 
здійснює загальне керівництво роботою з організації та ведення військового обліку, 

контроль за станом такої роботи у державних органах, на підприємствах, в установах, 
організаціях; 

визначає особливості ведення військового обліку, а також порядок його ведення органами 
військового управління, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки 
та військовими частинами. 

10. Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку (Єдиного державного 
реєстру військовозобов'язаних), визначається з урахуванням таких норм: 

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

1) у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за наявності на 
військовому обліку: 

до 1500 призовників і військовозобов'язаних - одна особа; 
від 1500 до 3000 призовників і військовозобов'язаних - дві особи; 
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більш як 3000 призовників і військовозобов'язаних на кожні наступні 1500 призовників і 
військовозобов'язаних - по одній особі додатково; 

2) у державних органах за наявності на військовому обліку: 
від 500 до 1000 призовників і військовозобов'язаних - одна особа; 
від 1000 до 2000 призовників і військовозобов'язаних - дві особи, а на кожні наступні 1000 

призовників і військовозобов'язаних - по одній особі додатково. 
3) на підприємствах, в установах та організаціях за наявності на військовому обліку: 
від 501 до 2000 призовників і військовозобов'язаних - одна особа; від 2001 до 4000 

призовників і військовозобов'язаних - дві особи; від 4001 до 7000 призовників і 
військовозобов'язаних - три особи; кожні наступні від 1 до 3000 призовників і 
військовозобов'язаних - по одній особі додатково. 

(підпункт 3 пункту 10 у редакції постанови 
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

Утримання та забезпечення підвищення кваліфікації зазначених осіб здійснюється за 
рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ 
та організацій. 

(абзац у редакції постанови Кабінету 
 Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

11. За наявності на військовому обліку в державних органах, на підприємствах, в установах 
та організаціях менше 500 призовників і військовозобов'язаних обов'язки щодо ведення 
військового обліку покладаються на посадову особу служби персоналу або служби управління 
персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу, крім 
державних службовців. 

12. Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку в державних 
органах, на підприємствах, в установах та організаціях, визначається виходячи з кількості 
призовників і військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку станом на 1 січня 
поточного року, із застосуванням норм, визначених у пунктах 10 і 11 цього Порядку. 

У разі наявності у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, на підприємствах, 
в установах та організаціях двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, 
їх об'єднують в окремий підрозділ - військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу 
тощо). 

13. Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів установлюються на рівні 
посадових окладів працівників служби персоналу. 

14. Державні органи, підприємства, установи та організації (крім СБУ) в семиденний строк 
інформують відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної 
підтримки про призначення, переміщення і звільнення керівного складу та осіб, 
відповідальних за ведення військового обліку. 

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету 
 Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

15. Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації 
місця проживання фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними 
органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і 
військовозобов'язані працюють (навчаються). 
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16. Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-
облікових документів: 

для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці; 
для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення 

військовозобов'язаного. 
(абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 
17. Взяттю на військовий облік призовників державними органами, підприємствами, 

установами та організаціями підлягають громадяни у віці від 17 до 27 років, які: 
(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 
не приписані до призовних дільниць та не перебувають у запасі Збройних Сил, СБУ, Служби 

зовнішньої розвідки; 
приписані до призовних дільниць; 
прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону 

на нове місце проживання; 
набули громадянство України та підлягають приписці до призовних дільниць. 
18. Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних державними органами, 

підприємствами, установами та організаціями підлягають: 
громадяни, придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або 

воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил; 
(абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 
особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої 

розвідки; 
особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її 

проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) 
службу"; 

особи, звільнені із служби з Національної поліції, МВС, Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, 
визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової 
служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну податкову і митну політику; 

особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік 
військовозобов'язаних; 

особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за 
кордону на нове місце проживання; 

військовозобов'язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки; 
призовники, яких відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов'язок і 

військову службу" звільнено від призову на строкову військову службу; 
особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку 

призовників; 
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жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, 
перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до 
проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом; 

особи, які прибули з тимчасово окупованої території України, після взяття на військовий 
облік у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної 
підтримки за місцем взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб. 

(пункт 18 доповнено абзацом згідно з постановою 
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

19. Не підлягають взяттю на військовий облік призовників державними органами, 
підприємствами, установами та організаціями громадяни, які: 

вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового 
місця проживання; 

вибувають на строк більше трьох місяців за межі України; 
взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на військовий облік 

військовозобов'язаних; 
отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за 

програмою підготовки офіцерів запасу; 
припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або 

достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу". 
20. Не підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних державними органами, 

підприємствами, установами та організаціями: 
особи, які після проходження строкової військової служби прийняті на військову службу за 

контрактом до військових формувань, утворених відповідно до законів, крім Збройних Сил 
(далі - інші військові формування), або на службу до Національної поліції, органів, підрозділів 
цивільного захисту, до Держспецзв'язку, Державної кримінально-виконавчої служби; 

особи, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України; 
особи, які вибули до інших країн на постійне місце проживання; 
в інших випадках - за рішенням Міноборони. 
21. Військовий облік військовозобов'язаних за призначенням поділяється на загальний і 

спеціальний. 
На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, заброньовані за 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами 
та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, який ведеться в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Решта військовозобов'язаних перебуває на загальному військовому обліку. 
22. Призовники і військовозобов'язані, а також посадові особи, винні в порушенні вимог 

цього Порядку і Правил військового обліку призовників і військовозобов'язаних (далі - 
Правила військового обліку) (додаток 1), несуть відповідальність згідно із законом. 

Державні органи, які забезпечують функціонування системи військового обліку, 
підприємства, установи та організації, де ведеться військовий облік призовників і 
військовозобов'язаних, виготовляють друкарським способом правила військового обліку і 
вивішують їх на видному місці у відповідних приміщеннях. 
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23. У сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні районні (міські) 
територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, персонально-первинний облік 
призовників і військовозобов'язаних, крім військовозобов'язаних СБУ, Служби зовнішньої 
розвідки, за місцем їх проживання ведеться виконавчими органами сільських, селищних та 
міських рад. 

24. З метою забезпечення персонально-первинного обліку призовників і 
військовозобов'язаних виконавчі органи сільських, селищних та міських рад здійснюють: 

взяття на військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання до 
адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується виконавчим органом сільської, 
селищної або міської ради, тільки після їх взяття на військовий облік у районному (міському) 
територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки; 

зняття з військового обліку громадян після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-
територіальну одиницю) до нового місця проживання тільки після їх зняття з військового 
обліку в районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної 
підтримки; 

виявлення призовників і військовозобов'язаних, які проживають на території, що 
обслуговується виконавчими органами сільської, селищної чи міської ради, і не перебувають 
в них на військовому обліку, взяття таких призовників і військовозобов'язаних на 
персонально-первинний облік та направлення до районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік; 

(абзац четвертий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

оповіщення на вимогу районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до районних 
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і забезпечення їх 
своєчасного прибуття; 

постійну взаємодію з відповідними районними (міськими) територіальними центрами 
комплектування та соціальної підтримки та військовими частинами щодо строків та способів 
звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов'язаних з обліковими 
даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 
внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і 
військовозобов'язаних; 

у п'ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до карток первинного 
обліку призовників і військовозобов'язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання, 
освіти, місця роботи і посади та надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повідомлення про зміну 
облікових даних (додаток 2); 

звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників 
і військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що 
містяться в особових картках призовників і військовозобов'язаних підприємств, установ, 
організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території 
відповідальності сільських, селищних та міських рад, а також із будинковими книгами 
(даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання 
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фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і 
військовозобов'язаних шляхом подвірного обходу; 

звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на військовому 
обліку в органах місцевого самоврядування, з обліковими даними районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (після приписки громадян до 
призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші строки, 
визначені районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної 
підтримки); 

складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до 
призовних дільниць (додаток 3); 

приймання під розписку від призовників і військовозобов'язаних їх військово-облікових 
документів для подання до районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання 
військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час (додаток 4); 

постійний контроль за виконанням громадянами, посадовими особами підприємств, установ 
та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів, встановлених 
правил військового обліку та проведення відповідної роз'яснювальної роботи. Звернення щодо 
громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, надсилаються до органів 
Національної поліції для їх розшуку, затримання і доставки до відповідних районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (додаток 5); 

(абзац дванадцятий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

інформування районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки про всіх громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій та власників 
будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до 
відповідальності згідно із законом; 

повідомлення щомісяця до 5 числа районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та 
організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів (додаток 6); 

ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку 
призовників і військовозобов'язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (додаток 7). Журнал ведеться 
до повного закінчення, після чого зберігається згідно із встановленим порядком протягом семи 
років. 

25. Призовники і військовозобов'язані, які прибули до нового місця проживання в 
адміністративно-територіальну одиницю, де відсутні районні (міські) територіальні центри 
комплектування та соціальної підтримки, для взяття на військовий облік у семиденний строк 
особисто прибувають із військово-обліковими документами у районний (міський) 
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, який організовує та веде 
військовий облік призовників і військовозобов'язаних на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці. 
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(абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

Про призовників і військовозобов'язаних, які вибули до нового постійного місця 
проживання за межі адміністративно-територіальної одиниці без зняття з військового обліку, 
виконавчий орган сільської, селищної або міської ради повідомляє районному (міському) 
територіальному центру комплектування та соціальної підтримки для вжиття відповідних 
заходів. 

26. Під час взяття на військовий облік призовників і військовозобов'язаних виконавчими 
органами сільських, селищних та міських рад: 

перевіряється дійсність та належність військово-облікових документів призовників і 
військовозобов'язаних їх власникам, наявність відміток про взяття на військовий облік у 
районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і 
своєчасність їх прибуття у виконавчий орган сільської, селищної або міської ради; 

проводиться оформлення картки первинного обліку (додаток 8). 
У разі виявлення у військово-облікових документах розбіжностей, неточностей або 

підробок виконавчий орган сільської, селищної або міської ради повідомляє про це районному 
(міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. 

27. Картки первинного обліку у виконавчих органах сільських, селищних та міських рад 
заповнюються послідовно, у точній відповідності з даними записів військово-облікових 
документів. Відсутні дані первинного обліку вносяться до картки під час особистої бесіди з 
призовником або військовозобов'язаним. 

28. Картки первинного обліку зберігаються у виконавчих органах сільських, селищних та 
міських рад в алфавітному порядку за такими групами: 

перша група - картки первинного обліку військовозобов'язаних офіцерського складу; 
друга - картки первинного обліку військовозобов'язаних рядового, сержантського та 

старшинського складу; 
третя - картки первинного обліку призовників; 
четверта - картки первинного обліку військовозобов'язаних - жінок; 
п'ята група - картки первинного обліку призовників і військовозобов'язаних, знятих 

(виключених) з військового обліку. 
Картки первинного обліку військовозобов'язаних, які мають на руках мобілізаційні 

розпорядження, виділяються окремо в кожній групі. 
29. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад щомісяця до 5 числа надсилають 

до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 
повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, які змінили 
місце проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, та військовозобов'язаних, 
що прибули з мобілізаційними розпорядженнями. 

За рішенням районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки здійснюється вилучення у військовозобов'язаного мобілізаційного розпорядження, 
про що у військовому квитку ставиться відмітка. Вилучені мобілізаційні розпорядження 
щомісяця до 5 числа надсилаються до районного (міського) територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки разом з повідомленням про зміну облікових даних. 
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30. У разі зняття (виключення) призовників і військовозобов'язаних із військового обліку 
виконавчими органами сільських, селищних та міських рад у картках первинного обліку 
ставляться відповідні відмітки. 

Призовники і військовозобов'язані, які вибувають за межі України на постійне місце 
проживання, направляються виконавчими органами сільських, селищних та міських рад до 
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для 
зняття їх із військового обліку та вилучення військово-облікових документів. 

Картки первинного обліку призовників і військовозобов'язаних, знятих із військового 
обліку у зв'язку з вибуттям в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю), 
зберігаються протягом п'яти років та знищуються після їх чергового звіряння з обліковими 
даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 
із складенням акта (додаток 9). 

Решта карток первинного обліку призовників і військовозобов'язаних, знятих (виключених) 
з військового обліку, зберігаються до виповнення їм 65 років, після чого знищуються із 
складенням акта. 

31. Звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і 
військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що 
містяться в особових картках призовників і військовозобов'язаних підприємств, установ та 
організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території 
відповідальності виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, а також з 
будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань 
реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням 
(перебуванням) призовників і військовозобов'язаних шляхом подвірного обходу відповідно до 
графіка звіряння, затвердженого рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської 
ради. 

(абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

Крім того, під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів 
призовників і військовозобов'язаних. 

Виконавчі органи сільських, селищних або міських рад вносять до карток первинного обліку 
призовників і військовозобов'язаних зміни облікових даних, які виявлені під час звіряння, та 
надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки повідомлення про зміну облікових даних. 

Про призовників і військовозобов'язаних, керівників та посадових осіб підприємств, 
установ, організацій, а також власників будинків, які порушують встановлені правила 
військового обліку, повідомляється виконавчими органами сільських, селищних або міських 
рад районному (міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки 
для притягнення винних до відповідальності згідно із законом. 

Результати звіряння облікових даних карток первинного обліку з обліковими даними 
особових карток призовників і військовозобов'язаних підприємств, установ та організацій 
вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 
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32. Звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов'язаних, які 
перебувають на військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних та міських рад, 
з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки здійснюється відповідно до графіка звіряння, затвердженого 
відповідним розпорядженням місцевого органу виконавчої влади. 

Особи виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, відповідальні за ведення 
військового обліку, у визначені графіком звіряння строки відряджаються до відповідних 
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та 
проводять звіряння даних карток первинного обліку з обліковими документами призовників і 
військовозобов'язаних, які зберігаються в районних (міських) територіальних центрах 
комплектування та соціальної підтримки. 

Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового 
обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння облікових даних з даними районних 
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

33. У разі отримання розпорядження районного (міського) територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки щодо оповіщення призовників і 
військовозобов'язаних про їх явку на призовні дільниці (пункти попереднього збору) для 
оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до 
призовної дільниці, взяття на військовий облік, визначення призначення на воєнний час, 
призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних виконавчі органи сільських, 
селищних та міських рад: 

(абзац перший пункту 33 у редакції постанови 
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

відбирають картки первинного обліку зазначених у розпорядженні осіб; 
здійснюють оповіщення зазначених у розпорядженні призовників і військовозобов'язаних 

за місцем їх проживання під їх особистий підпис у картках первинного обліку. У разі 
відсутності призовників і військовозобов'язаних за місцем їх проживання доводять вимогу про 
виклик до відома власників будинків, у яких вони проживають; 

письмово повідомляють районному (міському) територіальному центру комплектування та 
соціальної підтримки про результати оповіщення та виконання вимог законодавства 
призовниками і військовозобов'язаними та власниками будинків; 

забезпечують контроль за прибуттям призовників і військовозобов'язаних за викликом 
районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки; 

звертаються до органів Національної поліції щодо громадян, які ухиляються від виконання 
військового обов'язку, для їх розшуку, затримання і доставки до районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

34. Витрати, пов'язані із забезпеченням бланками облікових документів, штампами і 
канцелярським приладдям, відрядженнями та наданням транспортних послуг для 
забезпечення оповіщення призовників і військовозобов'язаних, здійснюються за рахунок 
коштів місцевих бюджетів. 

35. Облік та зберігання документів військового обліку, штампів, книг і журналів військового 
обліку здійснюються відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах 
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої 
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влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1242 
(Офіційний вісник України, 2011 р., N 94, ст. 3433). 

36. Державні органи, підприємства, установи та організації ведуть персональний облік 
призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи (навчання), у тому числі на умовах 
трудового договору (контракту, угоди), строком більш як три місяці. 

(пункт 36 у редакції постанови Кабінету 
 Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

37. З метою ведення персонального обліку призовників і військовозобов'язаних на державні 
органи, підприємства, установи та організації покладається виконання таких заходів: 

перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових 
документів (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у 
призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу 
(навчання) призовників і військовозобов'язаних здійснюється тільки після взяття їх на 
військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної 
підтримки, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої 
розвідки; 

надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки повідомлень про зміну облікових даних призовників 
і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих 
з закладу освіти); 

оповіщення на вимогу районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до районних 
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і забезпечення їх 
своєчасного прибуття; 

забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і 
військовозобов'язаних згідно з вимогами, встановленими цим Порядком та іншими 
документами персонального обліку відповідно до законодавства; 

(абзац п'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

взаємодія з районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної 
підтримки щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і 
військовозобов'язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо 
оповіщення призовників і військовозобов'язаних; 

організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов'язаних із 
записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не 
рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими 
документами районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки, в яких вони перебувають на військовому обліку; 

у п'ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до особових карток 
призовників і військовозобов'язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання 
(перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання (у разі наявності) щомісяця до 5 
числа до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 
повідомлення про зміну облікових даних; 
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(абзац восьмий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до 
призовних дільниць (у разі їх наявності); 

(абзац дев'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

приймання під розписку від призовників і військовозобов'язаних їх військово-облікових 
документів для подання до районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки для звіряння з обліковими даними та оформлення бронювання 
військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час; 

(абзац десятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов'язаних за центральними 
і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, 
установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час; 

постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, 
установ та організацій, призовниками і військовозобов'язаними встановлених правил 
військового обліку та проведення відповідної роз'яснювальної роботи; 

(абзац дванадцятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

постійне інформування районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового 
обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом; 

ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку 
призовників і військовозабов'язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних 
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

38. Персональний облік призовників і військовозобов'язаних на підприємствах, в установах 
та організаціях ведеться згідно з типовою формою первинного обліку N П-2 "Особова картка 
працівника" (далі - особова картка), затвердженою спільним наказом Держкомстату та 
Міноборони від 25 грудня 2009 р. N 495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про 
військовий облік. 

Персональний облік призовників і військовозобов'язаних - державних службовців у 
центральних і місцевих органах виконавчої влади, інших державних органах ведеться згідно з 
формою Особової картки державного службовця, затвердженою наказом НАДС від 19 травня 
2020 р. N 77-20, у пункті 12 якої зазначаються відомості про військовий облік. 

(абзац другий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 р. N 1138) 

39. Розділ "Відомості про військовий облік" особової картки заповнюється відповідно до 
записів у військово-облікових документах. 

40. У підрозділах розділу "Відомості про військовий облік" особової картки рядового, 
сержантського та старшинського складу запасу зазначається: 

"група обліку" - остання літера військово-облікової спеціальності (від "А" до "Ч"). 
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"категорія обліку" - перша чи друга категорія, а також серія та номер військового квитка або 
тимчасового посвідчення; 

"склад" - склад військовозобов'язаних (рядовий, сержантський або старшинський); 
"військове звання" - військове звання, присвоєне військовозобов'язаному під час 

проходження ним військової служби або перебування у запасі; 
"військово-облікова спеціальність" - тризначне кодове (цифрове) позначення військово-

облікової спеціальності; 
"придатність до військової служби" - рішення військово-лікарських комісій щодо осіб, 

визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час; 
"найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки за місцем реєстрації" - найменування районного (міського) територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, в якому військовозобов'язаний перебуває на 
військовому обліку; 

"найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки за місцем фактичного проживання" - найменування районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на території 
відповідальності якого фактично проживає військовозобов'язаний із числа внутрішньо 
переміщених осіб; 

(абзац дев'ятий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

"перебування на спеціальному обліку" - номери переліку, пункту і розділу переліку, за 
якими оформлено бронювання. Для військовозобов'язаних, які мають мобілізаційні 
розпорядження, - номер команди. 

41. У розділі "Відомості про військовий облік" особової картки офіцерів запасу 
зазначається: 

розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серія та номер 
військового квитка або тимчасового посвідчення - у підрозділі "категорія обліку"; 

профіль підготовки (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, 
ветеринарний, оперативний, адміністративний, оперативно-технічний) - у підрозділі "склад"; 

(абзац третій пункту 41 у редакції постанови 
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності - у підрозділі 
"військово-облікова спеціальність"; 

найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки за місцем реєстрації - найменування районного (міського) територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, в якому офіцер запасу перебуває на військовому 
обліку; 

(пункт 41 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки за місцем фактичного проживання - найменування районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на території 
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відповідальності якого фактично проживає офіцер запасу із числа внутрішньо переміщених 
осіб; 

(пункт 41 доповнено новим абзацом шостим згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

перебування на спеціальному обліку - номер переліку, пункту і розділу переліку, за якими 
оформлено бронювання. Для офіцерів запасу, які мають мобілізаційні розпорядження, - номер 
команди. 

(пункт 41 доповнено новим абзацом сьомим згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74, 

у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом восьмим) 
Підрозділи "група обліку" та "придатність до військової служби" зазначеного розділу не 

заповнюються. 
42. У розділі "Відомості про військовий облік" особової картки призовників зазначається: 
слово "призовник" - у підрозділі "група обліку"; 
номер пункту (абзацу), частини та статті Закону України "Про військовий обов'язок і 

військову службу", за якими надається відстрочка від призову на строкову військову службу, 
і дата, до якої вона надається, - у підрозділі "перебування на спеціальному обліку". 

43. Військовозобов'язані протягом семи днів з дня досягнення граничного віку перебування 
в запасі направляються посадовими особами, відповідальними за ведення військового обліку, 
до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки (облікового органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) для виключення 
з військового обліку. На підставі відмітки територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (облікового органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) у 
військово-обліковому документі про виключення військовозобов'язаного з військового обліку 
в його особовій картці робиться відмітка "Виключений з військового обліку за віком". 

Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі та тимчасово не 
працюють, особисто прибувають до відповідного районного (міського) територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки (облікового органу СБУ, підрозділу Служби 
зовнішньої розвідки) для виключення з військового обліку. 

(пункт 43 у редакції постанови Кабінету 
 Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

44. Особові картки призовників і військовозобов'язаних зберігаються в алфавітному 
порядку в окремій картотеці за такими групами: 

перша група - особові картки військовозобов'язаних офіцерського складу; 
друга - особові картки військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського 

складу; 
третя - особові картки військовозобов'язаних - жінок; 
четверта група - особові картки призовників. 
Особові картки військовозобов'язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний 

час, виділяються окремо в кожній групі. 
Особові картки осіб, виключених з військового обліку за віком чи станом здоров'я, 

зберігаються у загальній картотеці. 
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Організація зберігання особових карток призовників і військовозобов'язаних у державних 
органах, на підприємствах, в установах та організаціях здійснюється відповідно до вимог 
законодавства. 

45. Звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов'язаних з їх 
військово-обліковими документами здійснюється відповідно до графіка, затвердженого 
керівниками відповідних державних органів, підприємств, установ та організацій. 

Під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів 
призовників і військовозобов'язаних. 

Державні органи, підприємства, установи та організації у п'ятиденний строк з дня подання 
відповідних документів вносять до особових карток призовників і військовозобов'язаних 
зміни облікових даних, виявлені під час їх звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до 
відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки повідомлення про зміну облікових даних (у разі наявності). 

(абзац третій пункту 45 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

Про призовників і військовозобов'язаних, які порушують встановлені правила військового 
обліку, державні органи, підприємства, установи та організації повідомляють відповідним 
районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки для 
притягнення їх до відповідальності згідно із законом. 

46. Звіряння даних особових карток призовників і військовозобов'язаних, які працюють 
(навчаються) на підприємствах, в установах та організаціях, з обліковими даними документів 
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 
здійснюється згідно з графіком звіряння, який затверджується розпорядженням голови 
відповідної районної держадміністрації або рішення міської ради. 

(абзац перший пункту 46 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

Особи, відповідальні за ведення військового обліку державних органів, підприємств, 
установ та організацій, у визначені графіком звіряння строки відряджаються до відповідних 
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та 
проводять звіряння даних особових карток призовників і військовозобов'язаних з їх 
обліковими документами у районних (міських) територіальних центрах комплектування та 
соціальної підтримки. 

Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового 
обліку та звіряння облікових даних з даними районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки. 

Звіряння даних особових карток призовників і військовозобов'язаних, які перебувають на 
військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки інших 
регіонів, здійснюється шляхом надсилання до таких територіальних центрів комплектування 
та соціальної підтримки двох примірників копій особових карток П-2 або особистих карток 
державних службовців (розділи, в яких зазначено їх військово-облікові ознаки), а також копій 
військово-облікових документів. Після здійснення звіряння з обліковими даними 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки один примірник копії 
особової картки П-2 або особистої картки державного службовця повертається до 
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підприємства з відміткою територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
"звірено ___ ____________ 20__ року", підписом посадової особи, яка здійснила звіряння, та 
гербовою печаткою. 

(пункт 46 доповнено абзацом згідно з постановою 
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

47. У разі отримання розпоряджень районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки (додаток 23) щодо оповіщення призовників і 
військовозобов'язаних про їх виклик до територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, 
приписки до призовної дільниці, взяття на військовий облік, призначення на воєнний час, 
призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних керівники державних 
органів, підприємств, установ та організацій зобов'язані: 

(абзац перший пункту 47 у редакції постанови 
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

видати наказ про оповіщення призовників і військовозобов'язаних та довести його до їх 
відома у частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки у визначені ним строки, та 
копію наказу надіслати у триденний строк до відповідного районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки; 

(абзац другий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників і 
військовозобов'язаних до районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки; 

письмово повідомити районним (міським) територіальним центрам комплектування та 
соціальної підтримки про осіб, які не виконали наказ керівника державного органу, 
підприємства, установи та організації та не прибули за викликом до районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

48. Призовники і військовозобов'язані, які працюють на морських і річкових суднах, 
беруться на військовий облік за місцезнаходженням портів приписки таких суден. 

Призовники і військовозобов'язані із числа плаваючого складу морського і річкового флоту, 
які мешкають на судні без реєстрації їх місця проживання, беруться на військовий облік у 
портах приписки суден чи населених пунктах за місцем дислокації служб персоналу, що 
обслуговують судна. 

Для взяття на військовий облік і зняття з військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних із числа плаваючого складу їх військово-облікові документи подаються 
до облікових органів за розпорядженням капітанів суден чи адміністрації пароплавств, 
управлінь і баз флоту, флотилій. 

У разі коли судна на період зимової навігації перебазовуються до інших портів, призовники 
і військовозобов'язані із числа плаваючого складу, які обслуговують судна, повинні 
залишатися на військовому обліку в службах персоналу відповідних пароплавств, управлінь і 
баз флоту, флотилій за місцезнаходженням портів приписки суден. 
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49. Призовники і військовозобов'язані, які працюють у польових геологічних і топографо-
геодезичних організаціях, пошукових, знімальних, гідрогеологічних, геофізичних, 
лісобудівних, землебудівних експедиціях і загонах, на лінійних будівельно-монтажних і 
спеціалізованих поїздах, шляхових машинних станціях, у пересувних механізованих і 
спеціалізованих колонах, тунельних, мостобудівних і плаваючих загонах та ділянках, 
будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних організаціях, управліннях механізації та 
підводно-технічних робіт, а також в інших прирівняних до таких організаціях, робота в яких 
пов'язана із постійним переміщенням, які не мають постійного місця проживання в пунктах 
проведення робіт, беруться на військовий облік службами персоналу за місцезнаходженням 
таких організацій. 

50. Заклади освіти, які здійснюють підготовку жінок за фахом, спорідненим з відповідними 
військово-обліковими спеціальностями, визначеними Кабінетом Міністрів України, за три 
місяці до випуску подають до районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки відповідний список (додаток 10). Списки долучаються до окремої 
справи та зберігаються в районному (міському) територіальному центру комплектування та 
соціальної підтримки протягом 30 років. 

(пункт 50 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

51. Міноборони через Генеральний штаб Збройних Сил з метою забезпечення 
функціонування системи військового обліку на підставі результатів аналізу звітних даних, 
проведених заходів та перевірок стану військового обліку розробляє та подає щороку до 1 
березня Кабінетові Міністрів України інформацію про стан військового обліку за минулий рік 
разом із планом перевірки стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в 
установах та організаціях. Крім того, визначаються завдання з методологічного, методичного 
і наукового забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації посадових осіб, 
відповідальних за організацію військового обліку, забезпечення функціонування системи 
військового обліку. Також розробляються та вносяться в установленому порядку відповідні 
проекти актів, спрямованих на врегулювання питань щодо ведення військового обліку. 

Генеральний штаб Збройних Сил проводить щороку до 1 березня аналіз стану військового 
обліку в Збройних Силах та за його результатами видає відповідний наказ. 

(пункт 51 доповнено абзацом згідно з постановою 
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

52. Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи на підставі звітів, 
результатів проведених заходів та перевірок стану військового обліку в минулому році 
відповідно до компетенції щороку затверджують до 1 лютого накази про стан військового 
обліку за минулий рік та завдання на наступний рік, а також плани перевірки стану військового 
обліку, завдання з методологічного, методичного і наукового забезпечення військового обліку 
та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також інші 
заходи із забезпечення функціонування системи військового обліку. 

Витяги з наказів подаються до 10 лютого до Генерального штабу Збройних Сил. 
53. Місцеві держадміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення 

зобов'язані: 
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повідомляти щомісяця до 5 числа районні (міські) територіальні центри комплектування та 
соціальної підтримки про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, 
зареєстрованих (ліквідованих) на території відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць (у разі наявності) (додаток 6); 

видавати щороку до 1 лютого розпорядження голів обласних, районних держадміністрацій, 
міських голів міст обласного значення про стан військового обліку на території відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць за минулий рік та завдання на наступний рік на 
підставі інформації обласних, районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки про стан військового обліку за минулий рік та пропозицій щодо його 
поліпшення в наступному році, результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та 
перевірок стану військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць за минулий рік, пропозицій щодо проведення перевірок стану військового обліку та 
звірок облікових даних на наступний рік. 

Розпорядженнями голів облдержадміністрацій визначаються завдання щодо методичного 
забезпечення військового обліку призовників і військовозобов'язаних та підвищення 
кваліфікації посадових осіб, забезпечення функціонування системи військового обліку 
призовників і військовозобов'язаних на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці та затверджуються плани проведення перевірок стану військового обліку. Зазначені 
розпорядження надсилаються щороку до 10 лютого до оперативних командувань відповідно 
до військово-адміністративного поділу території України, доводяться до відома 
райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та обласних 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

Розпорядженнями голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення 
визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних та підвищення кваліфікації посадових осіб, затверджуються плани 
проведення перевірок районними (міськими) територіальними центрами комплектування та 
соціальної підтримки стану військового обліку, плани звіряння облікових даних виконавчих 
органів сільських, селищних, міських рад, підприємств, установ та організацій на території 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць з обліковими даними районних 
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зазначені 
розпорядження надсилаються щороку до 20 січня до облдержадміністрацій, районних 
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та виконавчих 
органів сільських, селищних, міських рад, міст районного значення, підприємств, установ та 
організацій відповідно до адміністративно-територіального устрою, а відповідні 
розпорядження міських голів міст обласного значення - до облдержадміністрацій, районних 
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, підприємств, 
установ та організацій відповідно до адміністративно-територіального устрою. 

(пункт 53 у редакції постанови Кабінету 
 Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

54. Командування Сухопутних військ Збройних Сил на підставі результатів аналізу звітних 
даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку органами військового 
управління та обласними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки 
за минулий рік затверджують щороку до 10 лютого накази про стан військового обліку в 
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органах військового управління та обласних територіальних центрах комплектування та 
соціальної підтримки за минулий рік та завдання на наступний рік. Крім того, в наказах 
визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку та підвищення 
кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також щодо поліпшення 
стану ведення військового обліку в органах військового управління та обласних 
територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Витяги з наказів 
надсилаються до 20 лютого до Генерального штабу Збройних Сил та доводяться до відома 
оперативних командувань. 

(пункт 54 у редакції постанови Кабінету 
 Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

55. Оперативні командування: 
на підставі результатів аналізу звітних даних щодо перевірок стану військового обліку, 

проведених у минулому році заходів затверджують до 30 січня накази про стан військового 
обліку призовників і військовозобов'язаних за минулий рік та завдання на наступний рік. Крім 
того, визначаються завдання з методичного забезпечення військового обліку та підвищення 
кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, а 
також інші заходи щодо забезпечення функціонування системи військового обліку. Витяги з 
наказів надсилаються до 5 лютого до Командування Сухопутних військ, Генерального штабу 
Збройних Сил та доводяться до відома облдержадміністрацій; 

подають до 20 лютого для затвердження до Генерального штабу Збройних Сил плани 
перевірок стану військового обліку на території відповідальності. 

56. Районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки: 
організовують та ведуть військовий облік на відповідній території; 
здійснюють взяття, зняття або виключення з військового обліку призовників і 

військовозобов'язаних у випадках, передбачених законодавством; 
виявляють призовників і військовозобов'язаних, які проживають (перебувають) на 

відповідній території, проте не перебувають на військовому обліку; 
організовують оповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до районних 

(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для оформлення 
військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призовної 
дільниці, взяття на військовий облік, призначення на воєнний час, призову на військову 
службу або на збори військовозобов'язаних та забезпечують здійснення контролю за їх 
прибуттям; 

(абзац п'ятий пункту 56 у редакції постанови 
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

організовують та забезпечують зберігання облікової документації призовників і 
військовозобов'язаних та персональних даних, які містяться в них; 

інформують щороку до 1 січня відповідні районні держадміністрації або міські ради та 
вносять на їх розгляд пропозиції щодо поліпшення стану військового обліку на відповідній 
території; 

(абзац сьомий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 
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згідно з планами, затвердженими відповідними районними держадміністраціями або 
міськими радами, здійснюють контроль на відповідній території за станом військового обліку 
в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях (крім СБУ); 

(абзац восьмий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

здійснюють взяття на військовий облік військовозобов'язаних - жінок на підставі списків із 
закладів освіти; 

забезпечують громадян військово-обліковими документами та зберігання зданих або 
вилучених у призовників і військовозобов'язаних військово-облікових документів; 

надсилають запити до органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, 
з метою встановлення місцезнаходження призовників і військовозобов'язаних (додаток 11); 

ведуть провадження у справах про адміністративні правопорушення стосовно осіб, 
відповідальних за ведення військового обліку в державних органах, на підприємствах, в 
установах та організаціях, призовників і військовозобов'язаних, які порушують правила 
військового обліку; 

повідомляють органам досудового розслідування про факти, які свідчать про вчинення 
кримінального правопорушення громадянами, які ухиляються від військового обліку, призову 
на строкову військову службу, на військову службу за мобілізацією або від проходження 
навчальних (перевірочних) зборів (додаток 12); 

звертаються до органів Національної поліції для розшуку, затримання та доставки до 
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 
громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку (додаток 13); 

виконують архівно-довідкову роботу з питань військового обліку; 
виконують функції з ведення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних 

відповідно до покладених обов'язків. 
(пункт 56 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 
Персонально-якісний облік призовників і військовозобов'язаних ведеться районними 

(міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки шляхом 
обліку персональних та службових даних призовників і військовозобов'язаних, які 
узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках 
військовозобов'язаних та реєструються в Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних. 

(пункт 56 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74, 

у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - дев'ятнадцятий 
 вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять першим) 

Взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних у районних (міських) територіальних центрах комплектування та 
соціальної підтримки здійснюється за їх особистої присутності. При цьому взяття на 
військовий облік, зняття або виключення з нього здійснюється за умови наявності паспорта 
громадянина України та військово-облікових документів, визначених у пункті 16 цього 
Порядку. 
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Виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, 
оголошені померлими (які пропали безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється 
без їх особистої присутності. 

Про взяття призовників і військовозобов'язаних на військовий облік, зняття та виключення 
з нього в їх військово-облікових документах проставляються відповідні відмітки. 

У разі відсутності у призовників і військовозобов'язаних військово-облікових документів 
районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки беруть їх на 
військовий облік, знімають або виключають з нього лише після відновлення зазначених 
документів. 

561. Обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки здійснюють: 
постійну взаємодію з облдержадміністраціями щодо організації та ведення військового 

обліку призовників і військовозобов'язаних на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці; 

керівництво військовим обліком призовників і військовозобов'язаних на території 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, у тому числі в 
місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та органах, що 
забезпечують функціонування системи військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім 
СБУ); 

контроль та аналіз стану військово-облікової роботи в підпорядкованих районних (міських) 
територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, методичне супроводження 
заходів з військового обліку призовників і військовозобов'язаних та видання щороку наказів 
щодо стану військового обліку; 

інформування щороку до 20 січня відповідних облдержадміністрацій та надання пропозицій 
щодо поліпшення стану військового обліку на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці; 

проведення архівної роботи з питань проходження громадянами військової служби та 
надання інформації відповідно до вимог законодавства; 

забезпечення взаємодії щодо ведення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних 
відповідно до покладених обов'язків. 

На підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану 
військового обліку призовників і військовозобов'язаних районними (міськими) 
територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за минулий рік керівники 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки обласних територіальних 
центрів комплектування та соціальної підтримки затверджують щороку до 25 січня накази про 
стан військового обліку в районних (міських) територіальних центрах комплектування та 
соціальної підтримки за минулий рік та завдання на наступний рік. Крім того, в наказах 
визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку та підвищення 
кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, а також інші заходи щодо 
поліпшення стану ведення військового обліку в районних (міських) територіальних центрах 
комплектування та соціальної підтримки. Витяги з наказів до 1 лютого надсилаються до 
оперативних командувань. 
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(Порядок доповнено пунктом 561 згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

57. Дипломатичні та консульські представництва України: 
забезпечують прибуття до місця проживання на територію України громадян, які досягли 

повноліття і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, 
для проходження призовної комісії; 

сприяють поверненню військовозобов'язаних в Україну в разі проведення мобілізації та у 
воєнний час; 

повідомляють у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про 
призовників і військовозобов'язаних відповідним районним (міським) територіальним 
центрам комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування їх на військовому 
обліку; 

ведуть військовий облік призовників і військовозобов'язаних, які перебувають на 
тимчасовому консульському обліку, за списком (додаток 14). Список зберігається в 
консульський установі протягом п'яти років; 

проводять роз'яснювальну роботу із призовниками і військовозобов'язаними щодо 
виконання ними встановлених правил військового обліку; 

повідомляють відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та 
соціальної підтримки про призовників і військовозобов'язаних, які порушують встановлені 
правила військового обліку. 

58. Органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб: 
здійснюють реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і 

військовозобов'язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок 
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про 
зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання 
(додаток 15); 

надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) 
місця проживання призовників і військовозобов'язаних (додаток 16); 

повідомляють про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов'язаних 
на запити районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки (додаток 17); 

абзац п'ятий пункту 58 виключено 
(згідно з постановою Кабінету 

 Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 
надають районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної 

підтримки допомогу у прийнятті призовників і військовозобов'язаних на військовий облік, 
здійснення контролю за виконанням ними правил військового обліку та виявлення 
призовників і військовозобов'язаних, які порушують зазначені правила. Повідомлення про 
виявлення таких осіб надсилаються до районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки. 

59. Органи Національної поліції: 
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за зверненням районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки здійснюють досудове розслідування стосовно ухилення військовозобов'язаних від 
військового обліку (додаток 12); 

за зверненням органів місцевого самоврядування та районних (міських) територіальних 
центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюють розшук, затримання і доставку 
до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 
громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку (додатки 5, 13); 

за зверненням районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки здійснюють інформування щодо наявності судимості або перебування під 
слідством призовників і військовозобов'язаних, які приймаються на військову службу за 
контрактом. 

(пункт 59 доповнено абзацом згідно з постановою 
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

60. Органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють у семиденний строк 
районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, в яких 
перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов'язані, про державну 
реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну імені, смерті призовників і 
військовозобов'язаних, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а 
також про зміну прізвища, імені, по батькові та інших даних зазначених осіб (додаток 19). 

(пункт 60 у редакції постанови Кабінету 
 Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

61. Органи досудового розслідування повідомляють у семиденний строк районним 
(міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про призовників 
і військовозобов'язаних, щодо яких повідомлено про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення (додаток 20). 

62. Суди: 
повідомляють у семиденний строк районним (міським) територіальним центрам 

комплектування та соціальної підтримки про призовників, щодо яких кримінальні справи 
розглядаються судами, а також про вироки щодо призовників і військовозобов'язаних, які 
набрали законної сили; 

вилучають та надсилають до відповідних районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки військово-облікові документи призовників і 
військовозобов'язаних, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту. 

63. Медико-соціальні експертні комісії повідомляють у семиденний строк відповідним 
районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про 
призовників і військовозобов'язаних, яких визнано інвалідами (додаток 21). 

64. Керівники лікувальних закладів під час проведення призову громадян на строкову 
військову службу повідомляють у триденний строк відповідним районним (міським) 
територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про громадян призовного 
віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні (додаток 22). 

65. Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що 
здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків відповідно до розпоряджень 
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (додаток 
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23) та рішень виконавчих органів сільських, селищних та міських рад своєчасно подають 
необхідні відомості до зазначених органів про призовників і військовозобов'язаних, 
сповіщають їх про виклик до районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки шляхом вручення повісток (додаток 24) та забезпечують прибуття за 
викликом. 

651. Територіальні органи Держстату надають щороку до 1 грудня відповідним районним 
(міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки інформацію про 
державні органи, підприємства, установи та організації, які розташовані на території 
відповідного району (міста). 

(Порядок доповнено пунктом 651 згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

652. Територіальні органи ДМС надсилають у двотижневий строк до районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та органів місцевого 
самоврядування, що ведуть військовий облік, повідомлення про осіб віком від 17 до 60 років, 
які отримали громадянство України (додаток 18). 

(Порядок доповнено пунктом 652 згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

66. Командири військових частин інших військових формувань, а також керівники 
підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні інших військових 
формувань, надсилають у семиденний строк до районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки витяги з наказів про прийняття на військову службу 
призовників і військовозобов'язаних для виключення їх з військового обліку, вилучені 
військово-облікові документи, а також список таких осіб (додаток 25). 

67. Для зняття з військового обліку військовозобов'язаних, яких після проходження 
строкової військової служби прийнято на службу до органів Національної поліції, органів і 
підрозділів цивільного захисту, Держспецзв'язку та Державної кримінально-виконавчої 
служби, відповідні працівники зазначених органів вилучають у військовозобов'язаних 
військово-облікові документи, які надсилають у семиденний строк до районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування 
призовників і військовозобов'язаних на військовому обліку разом з витягами з наказів про 
прийняття на службу та списком (додаток 25). 

68. Районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у 
десятиденний строк з дня отримання військово-облікових документів, списків у двох 
екземплярах та витягів із наказів про прийняття на військову службу або службу до органів, 
визначених у пункті 67 цього Порядку, призовників чи військовозобов'язаних проставляють в 
їх військово-облікових документах та списках відмітки про виключення з військового обліку 
та надсилають військово-облікові документи з другими примірниками списків до органів, 
визначених у пункті 67 цього Порядку. 

69. Інші військові формування, органи Національної поліції, органи і підрозділи цивільного 
захисту, Держспецзв'язку та Державна кримінально-виконавча служба організовують облік та 
зберігання списків і військово-облікових документів. Посадові особи, винні у втраті 
військово-облікових документів призовників і військовозобов'язаних, несуть відповідальність 
згідно із законодавством. 
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70. Керівники органів, зазначених у пункті 67 цього Порядку, командири військових частин 
інших військових формувань повідомляють у семиденний строк відповідним районним 
(міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про звільнення 
військовозобов'язаних із служби, яким повертають під розписку особисті військово-облікові 
документи та видають довідки (додаток 26). 

71. Наявність військово-облікових документів, зданих призовниками і 
військовозобов'язаними на зберігання до відповідних державних органів, підприємств, 
установ та організацій перевіряється щороку комісіями, що утворюються згідно з наказами 
відповідних керівників, із складенням актів. 

72. У разі виявлення втрати військово-облікових документів посадовими особами, на 
зберігання яким їх здано призовниками і військовозобов'язаними, наказами керівників таких 
посадових осіб призначається службове розслідування. Винні посадові особи притягуються до 
відповідальності згідно із законодавством. Витяги з наказів про результати такого 
розслідування вручаються призовникам або військовозобов'язаним для подання до районних 
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем їх 
перебування на військовому обліку для відновлення військово-облікових документів. 

73. Штаби оперативних командувань щороку до 1 березня затверджують плани перевірки 
стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях 
(крім СБУ), який доводиться до відома відповідних керівників. Копії наказів надсилаються до 
10 березня до Генерального штабу Збройних Сил. 

Програма перевірки доводиться штабами оперативних командувань до відома державних 
органів, підприємств, установ та організацій не пізніше ніж за десять днів до її початку 
(додаток 27). 

(пункт 73 у редакції постанови Кабінету 
 Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

74. Генеральний штаб Збройних Сил проводить перевірку стану військового обліку в 
державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність на 
території України (крім СБУ). 

(абзац перший пункту 74 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

За результатами перевірки складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після її 
закінчення надсилаються керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій 
та органам військового управління для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством. 

Результати перевірки державних органів, підприємств, установ та організацій вносяться до 
журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (додаток 7). 

Командування Сухопутних військ Збройних Сил та оперативні командування з питань 
організації та ведення військового обліку перевіряються Генеральним штабом Збройних Сил 
один раз на три роки. За результатами перевірки складаються акти, які в чотирнадцятиденний 
строк після її закінчення надсилаються до Командування Сухопутних військ Збройних Сил та 
оперативних командувань для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. 
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75. Командування Сухопутних військ Збройних Сил здійснює загальне керівництво та 
контроль за роботою оперативних командувань, обласних та районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з питань організації та 
ведення військового обліку, а також вживає заходів реагування на виявлені правопорушення. 
Відповідно до плану, затвердженого Генеральним штабом Збройних Сил, Командування 
Сухопутних військ Збройних Сил не рідше одного разу на два роки проводить перевірку 
організації та ведення військового обліку в оперативних командуваннях, обласних та 
районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, які 
перебувають в їх підпорядкуванні. За результатами перевірки складаються акти, які в 
чотирнадцятиденний строк після її закінчення надсилаються до Генерального штабу Збройних 
Сил та оперативних командувань для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. 

76. Оперативні командування відповідно до затвердженого Генеральним штабом Збройних 
Сил плану проводять перевірку державних органів, підприємств, установ та організацій, що 
перебувають у межах зони відповідальності відповідно до військово-адміністративного поділу 
території України (крім СБУ). За результатами перевірки складаються акти, які в 
чотирнадцятиденний строк після її закінчення надсилаються керівникам державних органів, 
підприємств, установ та організацій, в яких проводилася перевірка, до Генерального штабу 
Збройних Сил та обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 
для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірки вносяться до 
журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

(абзац перший пункту 76 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

Оперативні командування відповідно до планів, затверджених Командуванням Сухопутних 
військ Збройних Сил, проводять щороку перевірку стану організації та ведення військового 
обліку не менш як у 30 відсотках обласних територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки (крім СБУ). За результатами перевірки складаються акти, які в 
чотирнадцятиденний строк після її закінчення надсилаються до Командування Сухопутних 
військ Збройних Сил та обласних територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки (крім СБУ) для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. 

(абзац другий пункту 76 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

77. Обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у взаємодії з 
облдержадміністраціями проводять відповідно до затверджених ними планів перевірку 
державних органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають на відповідній 
території (крім СБУ). 

(абзац перший пункту 77 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

За результатами перевірки складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після її 
закінчення надсилаються відповідним керівникам, до оперативних командувань та районних 
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для реагування та 
вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку 
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результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та 
звіряння облікових даних з даними районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки. 

Обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до 
планів, затверджених оперативними командуваннями, проводять щороку перевірку стану 
організації та ведення військового обліку не менш як у 30 відсотках районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За результатами перевірки 
складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після її закінчення надсилаються до штабів 
оперативних командувань та районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. 

78. Районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки 
відповідно до затверджених районними держадміністраціями, міськими радами планів 
щороку проводять перевірку виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, а також 
підприємств, установ та організацій, що перебувають на території їх відповідальності та в яких 
працюють військовозобов'язані, що заброньовані за ними, а також військовозобов'язані, які 
мають мобілізаційні розпорядження. Решта виконавчих органів сільських, селищних та 
міських рад, підприємств, установ та організацій перевіряються один раз на три роки. 
Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового 
обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних 
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (додаток 7) і 
журналу обліку перевірок стану військового обліку районного (міського) територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки (додаток 28), який після закінчення 
зберігається сім років. 

(пункт 78 із змінами, внесеними згідно з постановою 
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

79. Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи відповідно до 
затверджених ними планів проводять щороку перевірку стану військового обліку на 
підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління. 

За результатами перевірки складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після її 
закінчення надсилаються відповідним керівникам та районним (міським) територіальним 
центрам комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із 
законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок 
стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння облікових даних з 
даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

80. Облдержадміністрації відповідно до затверджених ними планів у взаємодії з обласними 
територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки проводять перевірку 
державних органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають на території їх 
відповідальності. 

За результатами перевірки складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після її 
закінчення надсилаються відповідним керівникам, до оперативних командувань та 
відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок 
об'єктів перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового 
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обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння облікових даних з даними районних 
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

81. Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад у взаємодії з районними (міськими) 
територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки відповідно до планів, 
затверджених розпорядженнями голів райдержадміністрацій або рішеннями виконавчих 
органів міських рад, проводять перевірку стану військового обліку в органах місцевого 
самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на 
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Органи місцевого 
самоврядування, підприємства, установи та організації, які здійснюють бронювання 
військовозобов'язаних та в яких працюють призначені в команди на воєнний час 
військовозобов'язані, перевіряються один раз на рік. Решта органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій перевіряється один раз на три роки. Результати перевірок 
вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

(пункт 81 із змінами, внесеними згідно з постановою 
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

82. Головами комісій з перевірки стану військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних державних органів, підприємств, установ та організацій, що 
розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, 
призначаються: 

комісії обласного рівня - заступник голови облдержадміністрації; 
комісії районного рівня - заступник голови райдержадміністрації; 
комісії міського рівня - заступник міського голови (у мм. Києві, Севастополі - заступник 

голови Київської, Севастопольської міськдержадміністрації відповідно). 
До складу комісій включаються в обов'язковому порядку представники: 
обласних, районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної 

підтримки; 
мобілізаційних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів з 

питань мобілізаційної роботи міських рад; 
органів (підрозділів) поліції; 
структурних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів 

міських рад з питань охорони здоров'я; 
структурних підрозділів обласних, районних держадміністрацій, виконавчих органів 

міських рад з питань освіти та науки; 
підприємств, установ і організацій інших галузей економіки за згодою. 
Голові комісії або його заступнику, що проводить перевірку стану військового обліку 

призовників і військовозобов'язаних, вручається підписаний відповідним керівником та 
завірений печаткою припис на право проведення перевірки стану військового обліку (додаток 
29) та затверджується план його роботи. 

(пункт 82 у редакції постанови Кабінету 
 Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 
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83. Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій перевіряють 
наявність приписів та документів, що засвідчують особу, у посадових осіб, які проводять 
перевірку, та допускають їх до роботи з визначеними документами. 

(пункт 83 із змінами, внесеними згідно з постановою 
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

84. Голови комісій, що проводять перевірку, на початку її проведення доводять до відома 
керівників державних органів, підприємств, установ та організацій плани роботи, а після 
завершення оголошують результати перевірки, які вносять до журналів обліку результатів 
перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння облікових 
даних з даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки. 

85. Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій, на яких проведено 
перевірку стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних, організовують та 
забезпечують усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи до усунення недоліків 
зазначені керівники інформують у визначені в акті (журналі обліку результатів перевірки та 
звіряння облікових даних з даними районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки) строки керівника органу, який проводив перевірку. 

(пункт 85 у редакції постанови Кабінету 
 Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

  
(У тексті додатків до Порядку слова "військовий комісаріат" і "військовий комісар" у всіх 
відмінках і формах числа замінено відповідно словами "територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки" і "керівник територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки" у відповідному відмінку і числі згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2022 року N 61) 

 
 

Додаток 1 
до Порядку 

ПРАВИЛА 
військового обліку призовників і військовозобов'язаних 

1. Призовники і військовозобов'язані повинні: 
перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) 

територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язані СБУ 
- у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ), за місцем роботи (навчання) на 
підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та 
міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського 
обліку в дипломатичних установах України; 

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

прибувати за викликом районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки (органів СБУ) на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в 
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отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях 
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (органів 
СБУ)), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення 
військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на 
підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на 
військову службу або на збори військовозобов'язаних; 

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення 
мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу керівника 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відповідних керівників СБУ 
або Служби зовнішньої розвідки; 

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з 
рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії 
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; 

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий 
обов'язок у запасі; 

особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки (органів СБУ) з паспортом громадянина України і 
військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу 
місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи 
на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в 
межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району; 

(абзац сьомий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на 
військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання 
(перебування), освіти, місця роботи і посади; 

негайно повідомляти районним (міським) територіальним центрам комплектування та 
соціальної підтримки (органам СБУ) за місцем військового обліку про втрату військово-
облікового документа; 

(абзац дев'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують право призовників на 
відстрочку від призову на строкову військову службу. 

2. У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку 
прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового 
призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України. 

3. Призовники і військовозобов'язані за порушення встановлених пунктами 1 і 2 цього 
додатка, а також за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу, 
про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, умисне псування військово-облікових 
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документів чи втрату їх з необережності, неявку за викликом до районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (органів СБУ) без поважних 
причин, за несвоєчасне повідомлення обліковому органу, де перебувають на військовому 
обліку, даних про зміну їх сімейного стану, стану здоров'я (після тривалого лікування хвороби 
та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності), адреси місця 
проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади притягуються до адміністративної 
відповідальності у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. 

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою 
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

4. Керівники та посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від їх 
підпорядкування та форми власності, а також власники будинків за порушення законодавства 
про військовий обов'язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію, за неподання до районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за 
прийняття на роботу призовників і військовозобов'язаних, які не перебувають на військовому 
обліку, незабезпечення сповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до 
районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 
перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, несвоєчасне подання 
документів, необхідних для ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, 
та неподання відомостей про призовників і військовозобов'язаних несуть відповідальність 
згідно із законом. 

5. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за 
мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть 
адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством. 

  
Додаток 2 

до Порядку 
__________________________________ 

 (найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну облікових даних 

1. Прізвище, ім'я та по батькові (військовий ідентифікаційний номер) 
__________________________________ 
__________________________________ 
2. Номер військово-облікової спеціальності __________________________________ 
3. Військове звання __________________________________ 
4. Дата народження __________________________________ 
5. Зміна облікових даних __________________________________ 
__________________________________ 
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__________________________________ 
__________________________________ 
6. Підстава для зміни облікових даних __________________________________ 
__________________________________ 
                                                                       (найменування документа, номер та дата видачі) 
7. Військовий квиток серія _____ N ___, виданий ___ _______ 20__ р. 
8. Перебування на військовому обліку __________________________________ 
                                                                                                                  (найменування 
районного (міського) 
__________________________________ 
                                                             територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки) 
9. Адреса місця проживання __________________________________ 
__________________________________ 
___________________________ 
     (найменування посади 
керівника) 

__________________ 
(підпис) 

________________ 
(ініціали та прізвище) 

  
Додаток 3 

до Порядку 
__________________________________ 

(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки) 

СПИСОК 
громадян ______ року народження, які підлягають приписці до призовних дільниць 

__________________________________ 
(найменування житлово-експлуатаційної організації, підприємства, установи, організації, 

власника будинку, органу місцевого самоврядування, навчального закладу) 
Станом на ____ _________ 20___ року 

Порядковий 
номер 

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

Місце роботи 
(навчання) та 
найменування 

посади 

Місце 
проживання 

Відмітка районного 
(міського) територіального 
центру комплектування та 
соціальної підтримки про 
зміни, що сталися після 1 

січня до закінчення строку 
приписки, та порядковий 

номер, за яким 
громадянина внесено до 

списку 
 

___________________________ 
(найменування посади керівника 

___________________ 
(підпис) 

________________ 
(ініціали та прізвище) 
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підприємства, установи, 
організації, 
голови виконавчого органу 
сільської 
(селищної, міської) ради 
___ ______________ 20__ р. 
М. П. 

 

____________ 
Примітка. 

  
Список складається в алфавітному порядку. До списків включаються всі 
юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років незалежно від 
громадянства, відбування покарання в місцях позбавлення волі за 
вироками суду, стану здоров'я, постійного чи тимчасового проживання 
(роботи, навчання). 
У районних (міських) територіальних центрах комплектування та 
соціальної підтримки списки реєструються, підшиваються в окрему справу 
і зберігаються протягом трьох років. 

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

  
Додаток 4 

до Порядку 
Корінець розписки N _______ 

Про прийом на зберігання військово-
облікового документа 
__________________________________ 
                            (прізвище, ім'я, по 
батькові) 
рік народження 
__________________________ 
військове звання 
_________________________ 
мета прийняття на зберігання військово-
облікового документа 
__________________________________ 
______________________    _____________ 
(прізвище і посада особи,                            
(підпис) 
яка прийняла на зберігання 
військово-обліковий документ) 

Розписка N ___________ 
Видана 
__________________________________ 
                                      (прізвище, ім'я, по 
батькові) 
______ року народження про те, що 
військово-обліковий документ, який йому 
належить, серія _____________, N 
_________________, прийнятий для 
зберігання з метою 
__________________________________ 
__________________________________ 
Розписка дійсна до 
___ __________ 20___ р. 
______________________           
_____________ 
(прізвище і посада особи,                                     
(підпис) 
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Розписка військовозобов'язаного 
(призовника) у зворотному отриманні 
військово-облікового документа 
________________ 
              (підпис) 
___ _________ 20__ р. 

яка прийняла на зберігання 
військово-обліковий документ) 
М. П. 

 

____________ 
Примітка. 

  
Бланки розписок формуються у блокноти обсягом не менш як 50 аркушів. 
Використані та повернуті призовниками і військовозобов'язаними 
розписки про вилучення військово-облікових документів зберігаються 
протягом року до наступного звіряння облікових даних. 
Розписки про вилучення військово-облікових документів у призовників і 
військовозобов'язаних на відповідальне зберігання військовими частинами 
та установами військових формувань, утворених відповідно до законів, 
крім Збройних Сил, а також органами Національної поліції, органами і 
підрозділами цивільного захисту, Держспецзв'язку та Державною 
кримінально-виконавчою службою, зберігаються до дати повернення 
військово-облікових документів призовникам та військовозобов'язаним під 
час їх звільнення з таких органів. 

 
 

  
Додаток 5 

до Порядку 
__________________________________ 

     (найменування посади керівника місцевого органу 
                               Національної поліції) 

ЗВЕРНЕННЯ 
щодо ухилення громадян від виконання військового обов'язку 

Відповідно до вимог Закону України "Про Національну поліцію" прошу Вас провести 
розшук, затримання і доставку до __________________________________ 
                                     (найменування районного (міського) територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки) 
громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку: 

 

Порядковий 
номер 

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

Адреса 
реєстрації 

місця 
проживання 

Дата 
народження 

Додаткова 
інформація* 

Примітка 
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_____________________________ 
(найменування посади керівника органу 
            місцевого самоврядування) 
___ ______________ 20__ р. 
М. П. 

____________ 
(підпис) 

___________________ 
(ініціали та прізвище) 

____________ 
* У разі наявності зазначається інформація про місце роботи, номери мобільних телефонів. 

 

  
Додаток 6 

до Порядку 
__________________________________ 

  (найменування районного (міського) територіального 
    центру комплектування та соціальної підтримки) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій 

на території __________________________________ 
(найменування адміністративно-територіальної одиниці) 

Порядковий 
номер 

Найменування 
підприємства, 

установи, 
організації 

Місцезнаходження 

Дата 
реєстрації, 
код згідно з 
ЄДРПОУ 

Дата 
ліквідації 

 

__________________________ 
(найменування посади керівника 
місцевої держадміністрації) 
_____ ______________ 20__ р. 
М. П. 

_______ 
(підпис) 

________________ 
(ініціали та прізвище) 

 

  
Додаток 7 

до Порядку 

ЖУРНАЛ 
обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і 

військовозобов'язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 

__________________________________ 
(найменування центрального або місцевого органу виконавчої влади, військової частини, 
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підприємства, установи, організації, навчального закладу, виконавчого органу сільської, 
селищної або 
міської ради) 

Дата 
перевірки 
(звірки) 

Найменування 
посади, прізвище та 
ініціали особи, яка 
провела перевірку 

(звіряння) 

Результати проведеної 
перевірки (звіряння), 
недоліки, висновки та 

пропозиції 

Рішення 
керівника 

Відмітка 
про 

усунення 
виявлених 
недоліків 

 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

  
Додаток 8 

до Порядку 
Придатний 
Обмежено придатний 
Непридатний 
(потрібне підкреслити) 

 
 

Команда N ___________ час прибуття __________ дільниця N _________ маршрут N 
____________ 
__________________________________ 

Дата проведення звіряння 
 

з районним (міським) 
територіальним центром 

комплектування та 
соціальної підтримки 

з картками реєстрації, 
домовими книгами 

з типовою формою 
первинного обліку N П-2 

"Особова картка працівника" 

 

КАРТКА ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ 
__________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові) 
___ ______ 20 
___ р. 
       (дата 
народження) 

__________________________ 
(категорія військового обов'язку) 

_________________________ 
(військово-облікова спеціальність) 

1. Реєстраційний номер картки платника податків __________________________________ 
2. Військовий ідентифікаційний номер __________________________________ 
3. Військове звання __________________________________ 
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4. Військовий квиток серія _____ N ___________ виданий ___ _______ 20___ р. 
__________________________________ 
                                                                (найменування органу, що видав військовий квиток) 
5. Освіта (цивільна, військова) __________________________________ 
6. Цивільна спеціальність __________________________________ 
7. Місце роботи (навчання) і посада __________________________________ 
8. Місце проживання (перебування) __________________________________ 
9. Власник будинку (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження) 
__________________________________ 
10. Склад сім'ї (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження) 
__________________________________ 
__________________________________ 
11. Стан здоров'я на ____ ___________ 20___ р. медичною комісією при 
__________________________________ визнаний ____________________________ 
      (найменування районного (міського) територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки) 
згідно із графою ____ статті _______ розкладу хвороб (наказ Міністра оборони від ___ 
_____________ 20__ р. N _____). 
Підлягає повторному медичному огляду ___ ___________ 20___ року. 
12. Відстрочка від призову на військову службу. Відповідно до рішення 
__________________ від ____ _____ 20___ р. (протокол N ___) надано відстрочку від 
призову на військову службу у зв'язку з _______________________________ до ___ _____ 
20___ року. 
          (підстава для надання відстрочки) 
13. З правилами військового обліку громадян України та відповідальністю за ухилення від 
виконання військового обов'язку ознайомлений 
___ _____________ 20___ р. __________________ 
                                                                                  (підпис) 
14. Результати оповіщення про виклик громадянина України для призову на військову 
службу. 

 

Указ Президента України про 
призов громадян на строкову 
військову службу (військову 

службу за мобілізацією) 

Підпис громадянина України щодо його оповіщення 
про виклик до районного (міського) територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки 

від ____ _________ 20 ___ р. N 
_____ 

про виклик мене особисто повідомлено 
о ___ год. ___ хв. ___ _____ 20___ р. _______ 
                                                                                      
(підпис) 

від ____ _________ 20 ___ р. N 
_____ 

про виклик мене особисто повідомлено 
о ___ год. ___ хв. ___ _____ 20___ р. _______ 
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(підпис) 

від ____ _________ 20 ___ р. N 
_____ 

про виклик мене особисто повідомлено 
о ___ год. ___ хв. ___ _____ 20___ р. _______ 
                                                                                      
(підпис) 

від ____ _________ 20 ___ р. N 
_____ 

про виклик мене особисто повідомлено 
о ___ год. ___ хв. ___ ____ 20___ р. ________ 
                                                                                      
(підпис) 

від ____ _________ 20 ___ р. N 
_____ 

про виклик мене особисто повідомлено 
о ___ год. ___ хв. ___ _____ 20___ р. _______ 
                                                                                      
(підпис) 

від ____ _________ 20 ___ р. N 
_____ 

про виклик мене особисто повідомлено 
о ___ год. ___ хв. ___ ____ 20___ р. ________ 
                                                                                      
(підпис) 

 

15. Відмітка про взяття, зняття (виключення) з військового обліку 
 

Взятий на військовий 
облік 

Вихідний номер 
та дата 

повідомлення про 
зміну облікових 

даних 

Знятий (виключений) з 
військового обліку 

Вихідний номер 
та дата 

повідомлення 
про зміну 

облікових даних 

___ _______ 20__ р. 
Прибув з _________ 

  
___ _____ 20__ р. 
__________________ 
            (куди вибув) 

  

___ ______ 20___ р. 
Прибув з _________ 

  
___ ____ 20___ р. 
__________________ 
            (куди вибув) 

  

___ ______ 20___ р. 
Прибув з _________ 

  
___ ____ 20___ р. 
__________________ 
            (куди вибув) 

  

___ ______ 20___ р. 
Прибув з _________ 

  
___ ______ 20___ р. 
__________________ 
            (куди вибув) 
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__________________________________ 
(найменування посади працівника, 
відповідального за ведення військового 
обліку громадян) 
___ ______________ 20___ р. 

________________ 
(підпис) 

__________________ 
(ініціали та прізвище) 

 

____________ 
Примітка. 

  
Картки первинного обліку виготовляються із цупкого картону форматом 
160 х 230 міліметрів. 

 

Додаток 9 
до Порядку 

                               ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова __________________________________ 

           (найменування сільської (селищної) або міської ради) 
__________          ________________________ 

        (підпис)                              (ініціали та прізвище) 
___ _______________ 20___ р. 

АКТ 
про знищення карток первинного обліку призовників і військовозобов'язаних 

Комісія у складі голови комісії __________________________________ та членів комісії 
                                                                                                              (прізвище та ініціали) 
__________________________________ склали цей акт, 
                                                                             (прізвище та ініціали) 
яким засвідчується знищення карток первинного обліку призовників і 
військовозобов'язаних, встановлений строк зберігання яких завершився. 

 

Порядковий 
номер 

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

Дата 
народження 

Військове 
звання 

Військовий 
ідентифікаційний 

номер 
Примітка 

Офіцери запасу 
Солдати, сержанти, старшини запасу 

Призовники 
Військовозобов'язані - жінки 

 

Голова комісії 
_________________ 

(найменування посади) 
______ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії 
_________________ 

(найменування посади) 
______ 
(підпис) 

_____________________ 
(ініціали та прізвище) 

___ __________ 20___ р. 
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Додаток 10 
до Порядку 

__________________________________ 
 (найменування районного (міського) територіального 

    центру комплектування та соціальної підтримки) 

СПИСОК 
                                              жінок _________________________, які мають фах, 
                                                                           (найменування навчального закладу) 
                                споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю 

 

Порядко
вий 

номер 

Прізви
ще, 

ім'я та 
по 

батько
ві 

Дата 
народже

ння 

Серія 
та 

номер 
паспо

рта 

Результати 
підготовки 

Результ
ати 

військо
во- 

лікарсь
кої 

комісії
* 

Серія та 
номер 

військо
вого 

квитка* 

Примі
тка спеціаль

ність 

номер 
військово-
облікової 
спеціальн

ості* 

 

___________________________ 
(найменування посади керівника 
навчального закладу) 
___ ______________ 20__ р. 
М. П. 

______ 
(підпис) 

_______________ 
(ініціали та прізвище) 

____________ 
* Графи заповнюються районним (міським) територіальним центром комплектування та 
соціальної підтримки. 

 

  
Додаток 11 
до Порядку 

__________________________________ 
(найменування посади керівника органу, що здійснює 

__________________________________ 
       реєстрацію місця проживання фізичних осіб) 

ЗАПИТ 
Відповідно до вимог частини другої статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і 
військову службу" прошу повідомити __________________________________ 
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                                  (найменування районного (міського) територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки) 
адресу реєстрації місця проживання таких громадян: 

 

Порядковий 
номер 

Прізвище, ім'я та по батькові 
Дата 

народження 
Примітка 

 

__________________________________ 
(керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки районного 
(міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки) 
_______________ 
   (військове звання) 
____ ______________ 20__ р. 
М. П. 

__________ 
(підпис) 

________________ 
(ініціали та прізвище) 

  
Додаток 12 
до Порядку 

Начальникові __________________________________ 
                   (найменування територіального органу Національної поліції) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про кримінальне правопорушення 

Відповідно до статті 60 Кримінального процесуального кодексу України повідомляємо про 
кримінальне правопорушення за статтею 337 Кримінального кодексу України, скоєне 
громадянином __________________________________, 20__ року народження, що 
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 
проживає за адресою: __________________________________. 
                                                                                            (поштова адреса реєстрації місця 
проживання) 
Ураховуючи викладене, відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу 
України просимо прийняти, зареєструвати зазначене повідомлення та поінформувати 
__________________ 
__________________________________ 
          (найменування районного (міського) територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки) 
про дату і реєстраційний номер кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових 
розслідувань. 
Додаток: матеріали справи, на ___ арк. 
__________________________________ 
(керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки районного 
(міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки) 
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_______________ 
   (військове звання) 
____ ______________ 20__ р. 
М. П. 

__________ 
(підпис) 

____________________ 
(ініціали та прізвище) 

  
Додаток 13 
до Порядку 

Начальникові __________________________________ 
                      (найменування територіального органу Національної поліції) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
щодо ухилення громадян від виконання військового обов'язку 

Відповідно до вимог Закону України "Про Національну поліцію" просимо провести 
розшук, затримання і доставку до __________________________________ 
__________________________________ 
           (найменування районного (міського) територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки) 
зазначених громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку: 

 
 

Порядковий 
номер 

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

Адреса 
реєстрації 

місця 
проживання 

Дата 
народження 

Додаткова 
інформація* 

Примітка 

 

__________________________________ 
(керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки районного 
(міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки) 
_______________ 
   (військове звання) 
___ ______________ 20__ р. 
М. П. 

___________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

____________ 
* У разі наявності зазначається інформація про місце роботи, номери мобільних телефонів. 

  
Додаток 14 
до Порядку 

__________________________________ 
 (найменування районного (міського) територіального 

    центру комплектування та соціальної підтримки) 
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СПИСОК 
призовників і військовозобов'язаних, які перебувають на тимчасовому консульському 

обліку 
__________________________________ 
(найменування консульської установи) 

Порядков
ий номер 

Прізвищ
е, ім'я, 

по 
батькові 

Дата 
народжен

ня 

Дата взяття 
на 

консульськ
ий облік 

Адреса 
останньо
го місця 
реєстраці

ї в 
Україні 

Найменуванн
я районного 
(міського) 

територіальн
ого центру 

комплектуван
ня та 

соціальної 
підтримки 

Дата зняття 
з 

консульсько
го обліку 

 
 

__________________________________ 
(найменування посади керівника 
консульської установи) 
___ ______________ 20__ р. 
М. П. 

_______ 
(підпис) 

______________ 
(ініціали та прізвище) 

  
Додаток 15 
до Порядку 

ВИМОГИ 
щодо реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і 

військовозобов'язаних 
1. Проведення перевірки наявності таких військово-облікових документів: посвідчення про 

приписку до призовної дільниці (для призовників), військового квитка або тимчасового 
посвідчення (для військовозобов'язаних). 

2. Проведення перевірки наявності відміток відповідного районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття (зняття) 
призовника або військовозобов'язаного на військовий облік за новим місцем проживання чи 
перебування. У разі відсутності такої відмітки призовник або військовозобов'язаний 
направляється до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки для взяття його на військовий облік або зняття з військового обліку. 

3. Дані про призовників і військовозобов'язаних, які зареєстрували своє місце проживання, 
зазначаються у повідомленні про місце перебування призовників і військовозобов'язаних від 
органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб. 

  
Додаток 16 
до Порядку 
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__________________________________ 
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і 

військовозобов'язаних 
Інформуємо про громадян, які зареєстрували місце свого проживання чи зняті з реєстрації 
місця проживання на території __________________________________ у період з ____ 
___________ 20___ р. по _____ __________ 20__ року. 
     (найменування адміністративно-територіальної одиниці) 

 

Поряд
ковий 
номер 

Прізв
ище, 
ім'я, 
по 

батьк
ові, 
дата 

народ
ження 

Категорія 
(призовник 

чи 
військовозо
бов'язаний) 

Серія 
та 

номер 
військо

вого 
квитка 
(тимча
сового 
посвід
чення)

* 

Війс
ьков

е 
зван
ня* 

Військ
ово-

обліков
а 

спеціал
ьність* 

Наймен
ування 

районно
го 

(міськог
о) 

територі
ального 
центру 

комплек
тування 

та 
соціальн

ої 
підтрим
ки, де 

перебув
ав на 

військов
ому 

обліку 

Місце 
прожи
вання 

Місц
е та 
дата 
реєст
рації 

Дата 
знятт

я з 
реєст
рації 

 

__________________________________ 
         (найменування посади керівника 
органу, що здійснює реєстрацію 
                                       місця проживання 
фізичних осіб) 
___ ______________ 20__ р. 
М. П. 

______________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали та прізвище) 
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____________ 
* Графи заповнюються тільки для військовозобов'язаних. 

 

  
Додаток 17 
до Порядку 

__________________________________ 
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов'язаних 

Відповідно до вимог частини другої статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і 
військову службу" та запиту від ___ __________ 20__ р. N ___ 
__________________________________ 
                                                                                                                 (найменування 
районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки) 
повідомляємо про таких громадян: 

 

Порядковий 
номер 

Прізвище, ім'я та 
по батькові 

Дата 
народження 

Адреса реєстрації 
місця проживання 

Примітка 

 

_________________________________ 
(найменування посади керівника 
органу, 
що здійснює реєстрацію 
місця проживання фізичних осіб) 
____ ______________ 20__ р. 
М. П. 

__________ 
(підпис) 

________________ 
(ініціали та прізвище) 

  
Додаток 18 
до Порядку 

__________________________________ 
 (найменування районного (міського) територіального 

      центру комплектування та соціальної підтримки) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік 
Відповідно до вимог частини другої статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і 
військову службу" повідомляємо адресу реєстрації місця проживання осіб, які отримали 
громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік: 
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Порядковий 
номер 

Прізвище, 
ім'я та по 
батькові 

Дата 
народження 

Дата набуття 
громадянства 

України 

Адреса реєстрації 
місця проживання 

Примітка 

 

__________________________________ 
(найменування посади керівника органу, 
що здійснює реєстрацію 
місця проживання фізичних осіб) 
___ ______________ 20__ р. 
М. П. 

________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

  
Додаток 19 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 6 лютого 2019 р. N 74) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про державну реєстрацію шлюбу (розірвання шлюбу), смерті, зміни імені, вилучення 

військово-облікових документів, пільгових посвідчень призовників і 
військовозобов'язаних, а також зміну прізвища, імені, по батькові та інших даних 

зазначених осіб 
Відповідно до вимог частини четвертої статті 38 Закону України "Про військовий 

обов'язок і військову службу" повідомляємо про зміну призовниками і 
військовозобов'язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію 
смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну 
інших даних: 

Порядков
ий номер 

Військов
е звання 
(категорі

я)* 

Серія та 
номер 

військовог
о квитка 

(тимчасов
ого 

посвідчен
ня) або 

посвідчен
ня про 

приписку 

Адреса 
місця 

проживан
ня 

Прізви
ще, ім'я 

та по 
батьков

і 

Дата 
народжен

ня 

Зміни, 
які 

відбули
ся 

Дата і 
номер 

актового 
запису 

про 
зміну 

цивільно
го стану 

 

         
_________________________________
_ 
                      (найменування посади 

______________
_ 
            (підпис) 

_________________________
_ 
                 (ініціали та 
прізвище) 
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керівника органу 
                          реєстрації актів 
цивільного стану) 

 

___ ____________ 20 __ р. 
М. П. 
____________ 

* Стосовно призовників зазначається - "призовник". 
(додаток 19 у редакції постанови Кабінету 
 Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

  
Додаток 20 
до Порядку 

__________________________________ 
 (найменування районного (міського) територіального 
       центру комплектування та соціальної підтримки) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру у вчиненні кримінального порушення 

Відповідно до вимог частини п'ятої статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і 
військову службу" повідомляємо, що слідчим __________________________________ 
                                                                                                            (найменування органу 
досудового розслідування) 
__________________________________ зареєстровано ___ ____________ 20__ р. 
                                             (прізвище та ініціали) 
за N __________ та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне 
провадження стосовно громадянина __________________________________ 
__________________________________ 
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові) 
______________________ _______ року народження за ознаками злочину, передбаченого 
статтею ____ Кримінального кодексу України. 
______________________ 
(найменування посади слідчого 
органу досудового розслідування) 

___________ 
(підпис) 

___________________ 
(ініціали та прізвище) 

  
Додаток 21 
до Порядку 

__________________________________ 
  (найменування районного (міського) територіального 
        центру комплектування та соціальної підтримки) 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про призовників і військовозобов'язаних, яких визнано інвалідами 

Відповідно до вимог частини сьомої статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і 
військову службу" повідомляємо про призовників і військовозобов'язаних, яких визнано 
інвалідами. 

 

Порядкови
й номер 

Військове 
звання 

(категорія)
* 

Серія та 
номер 

військового 
квитка 

(тимчасовог
о 

посвідчення
) або 

посвідчення 
про 

приписку 

Прізвищ
е, ім'я та 

по 
батькові 

Дата 
народженн

я 

Група 
інваліднос

ті 

Дата та 
номер 

довідки 
медико-

соціально
ї 

експертно
ї комісії 

 
 

___________________ 
(найменування посади 
керівника медико-соціальної 
експертної комісії) 
____ _____________ 20__ р. 
М. П. 

__________ 
(підпис) 

____________________ 
(ініціали та прізвище) 

____________ 
* Стосовно призовників зазначається - "призовник". 

  
Додаток 22 
до Порядку 

__________________________________ 
 (найменування районного (міського) територіального  

  центру комплектування та соціальної підтримки) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
                                             про громадян призовного віку, які перебувають 
                      на стаціонарному лікуванні в __________________________________ 
                                                                                                                     (найменування 
лікувального закладу) 
Відповідно до вимог частини восьмої статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і 
військову службу" повідомляємо про громадян призовного віку, які перебувають на 
стаціонарному лікуванні: 
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Порядковий 
номер 

Військове 
звання 

(категорія)* 

Серія та номер 
військового 

квитка 
(тимчасового 
посвідчення) 

або посвідчення 
про приписку 

Прізвище, 
ім'я та по 
батькові 

Дата 
народження 

Дата та 
номер історії 

хвороби 

 
 

________________________ 
(найменування посади керівника 
лікувального закладу) 
____ ______________ 20__ р. 
М. П. 

_________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

____________ 
* Стосовно призовників зазначається - "призовник". 

 

  
Додаток 23 
до Порядку 

________________________________ 
      (найменування виконавчого органу 

          сільської, селищної, міської ради, 
       житлово-експлуатаційної організації, 

    підприємства, установи та організації або 
      прізвище та ініціали власника будинку) 

________________________________ 
                                 (адреса) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N _____ 
1. На виконання Конституції України, Законів України "Про оборону України", "Про 
військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію": 
1) здійснити оповіщення таких призовників і військовозобов'язаних, які перебувають на 
військовому обліку в __________________________________ 
                                                                             (найменування виконавчого органу 
__________________________________, 
                                          сільської, селищної, міської ради, підприємства, установи та 
організації тощо) 
про їх виклик до __________________________________ 
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                                                                     (найменування районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки) 
та забезпечити їх прибуття ______ ___________ 20__ р. о ________ год. 
за адресою: __________________________________. 
(адреса призовної дільниці, пункту збору районного (міського) територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки) 
__________________________________ 
                              (прізвище, ім'я та по батькові призовників і військовозобов'язаних, що 
викликаються) 
__________________________________ 
__________________________________; 
2) про результати виконання розпорядження поінформувати до ____ _________ 20__ р.; 
3) звернення щодо призовників і військовозобов'язаних, які ухиляються від виконання 
військового обов'язку, подавати до органів Національної поліції для їх розшуку, 
затримання і доставки, а копії - до __________________________________. 
        (найменування районного (міського) територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки) 
__________________________________ 
 керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (районного 
(міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки) 
_______________ 
   (військове звання) 
____ ______________ 20__ р. 
М. П. 

__________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали та прізвище) 

 

(додаток 23 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

  
Додаток 24 
до Порядку 

Кому __________________________________, 
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові адресата) 
який проживає __________________________________ 
                                                          (адреса місця реєстрації або фактичного місця 
проживання (перебування) 

 
 

ПОВІСТКА N _________ 
Згідно із частиною десятою статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову 
службу" та частиною першою статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію" відповідно до розпорядження __________________________________ 
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                                  (найменування районного (міського) територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки) 
від ___ __________ 20____ р. N ___ Вам належить з'явитися до 
______________________________ 
__________________________________ 
                 (найменування районного (міського) територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки) 
Пропонуємо Вам прибути ____ _________ 20___ р. о _______ год. за адресою 
__________________________________. 
                 (адреса районного (міського) територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки) 
При собі мати паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про 
приписку до призовної дільниці (для призовників), обліково-послужну картку та 
мобілізаційне розпорядження (у разі наявності). 

 
 

_________________________ 
(найменування посади керівника 
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки районного (міського) 
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки, керівник органу місцевого 
самоврядування, житлово-
експлуатаційної організації, 
підприємства, установи та організації) 

____________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали та прізвище) 

_____ ______________ 20__ р. 
М. П. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Лінія відрізу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 
_ _ _ _ 

РОЗПИСКА 
Повістку на ім'я __________________________________ 
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові) 
про виклик __________________________________ 
                             (найменування районного (міського) територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки) 
на ___ год. _____ _________ 20__ р. одержав ____ __________ 20__ р. 
_____________________________ 
         (особистий підпис громадянина) 
У разі неприбуття до районного (міського) територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки без поважних причин Вас буде притягнуто до відповідальності 
згідно із законодавством. 
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(додаток 24 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

  
Додаток 25 
до Порядку 

СПИСОК 
                      призовників і військовозобов'язаних, які перебувають на військовому 
                      обліку в __________________________________, 
                            (найменування районного (міського) територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки) 
                       про прийом на військову службу до військових формувань, утворених 
                           відповідно до законів, крім Збройних Сил, або на службу до органів 
                               Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, 
                          Держспецзв'язку та Державної кримінально-виконавчої служби 
__________________________________ 
                                                                                             (найменування органу) 

 

Порядкови
й номер 

Прізвищ
е, ім'я, 

по 
батькові 

Рік 
народжен

ня 

Військов
е звання 

Номер 
військово-
облікової 

спеціальнос
ті 

Підстава 
для зняття 

(виключенн
я) з 

військового 
обліку (дата 

і номер 
наказу про 
прийняття 

на 
військову 
службу 

(прийняття 
до 

відповідних 
органів)* 

Відмітка 
про зняття 

(виключенн
я) з 

військового 
обліку 

 

__________________________________ 
(найменування посади командира 
військової частини, керівника підприємства, 
установи, організації, військових формувань, 
утворених відповідно до законів, крім Збройних 

______ 
(підпис) 

_______________ 
(ініціали та прізвище) 
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Сил, 
або органів Національної поліції, органів і 
підрозділів 
цивільного захисту, Держспецзв'язку та 
Державної 
кримінально-виконавчої служби) 
___ ______________ 20__ р. 
М. П. 
____________ 
* Служби персоналу Національної поліції подають окремо список на 
військовозобов'язаних, зарахованих до органів Національної поліції, і список 
військовозобов'язаних, зарахованих на посади начальницького складу МВС. 

 

(додаток 25 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

  
Додаток 26 
до Порядку 

ДОВІДКА 
на військовозобов'язаного, звільненого з військової служби у військовому формуванні, 

утвореному відповідно до законів, крім Збройних Сил, а також із служби в органах 
Національної поліції, органах і підрозділах цивільного захисту, Держспецзв'язку та 

Державної кримінально-виконавчої служби 
__________________________________ 
                                                                                            (найменування органу) 
Видана _____________________ запасу __________________________________ 
                            (військове звання)                                                                 (прізвище, ім'я, по 
батькові) 
________ року народження в тому, що він (вона) з ____ ________ 20__ р. перебував 
(перебувала) на військовій службі, службі в органах 
__________________________________. 
                                                                                                                                       
(найменування органу) 
Зобов'язаний (зобов'язана) прибути не пізніше ____ ________ 20__ р. до 
__________________________________. 
        (найменування районного (міського) територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки) 
Адреса реєстрації місця проживання __________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
(найменування посади командира військової 
частини, керівника підприємства, установи та 

______ 
(підпис) 

_______________ 
(ініціали та прізвище) 
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організації, військових формувань, утворених 
відповідно 
до законів, крім Збройних Сил, або органів 
Національної поліції, органів і підрозділів 
цивільного захисту, Держспецзв'язку та 
Державної 
кримінально-виконавчої служби) 
___ ______________ 20__ р. 
М. П. 

  
Додаток 27 
до Порядку 

ПИТАННЯ, 
які підлягають перевірці з організації та ведення військового обліку та забезпечення 

функціонування системи військового обліку 
(У тексті додатка слова "кадровий підрозділ" у всіх відмінках замінено словами "служба 
персоналу" у відповідному відмінку; слова "виконавчий комітет" у всіх відмінках і формах 
числа замінено словами "виконавчий орган" у відповідному відмінку і числі згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року N 74) 

 

1. Під час перевірки центральних органів виконавчої влади перевіряється: 
апарат центрального органу виконавчої влади з питань організації військового обліку у 

відповідній галузі (сфері управління) та результати контролю за його станом, стан 
методологічного, методичного та наукового забезпечення заходів військового обліку, 
організація та стан підвищення кваліфікації військово-облікового персоналу. Також 
перевіряється служба персоналу апарату центрального органу виконавчої влади з питань 
ведення військового обліку, а також два - три підприємства, установи та організації, що 
перебувають в його підпорядкуванні або у сфері його управління, з питань ведення 
військового обліку, а також документи, визначені у пункті 5 цього додатка. 

Крім документів, визначених у пункті 5 цього додатка, перевіряються: положення про 
структурні підрозділи центрального органу виконавчої влади, що забезпечують 
функціонування системи військового обліку у відповідній галузі, сфері управління, 
здійснюють організацію та ведення військового обліку, бронювання військовозобов'язаних на 
період мобілізації та на воєнний час. 

2. Під час перевірки центральних органів виконавчої влади, які забезпечують 
функціонування системи військового обліку, крім питань, визначених у пункті 1 цього 
додатка, перевіряється апарат центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення 
функціонування системи військового обліку, зокрема у частині нормативно-правового 
визначення порядку виконання відповідного функціонального завдання, результати контролю 
його виконання підпорядкованими органами. 

3. Під час перевірки місцевих органів виконавчої влади перевіряється: 
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апарат місцевого органу виконавчої влади з питань організації військового обліку на 
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та результати контролю за його 
станом; 

стан методичного забезпечення заходів військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, 
відповідальних за ведення військового обліку; 

служба персоналу апарату місцевого органу виконавчої влади з питань ведення військового 
обліку, а також два - три виконавчих органи сільських, селищних, міських рад або 
підприємства, установи та організації, які перебувають на території відповідальності, щодо 
ведення військового обліку. 

Крім документів, визначених у пункті 5 цього додатка, перевіряються: положення про 
структурні підрозділи місцевого органу виконавчої влади, що забезпечують функціонування 
системи військового обліку у відповідній галузі або сфері управління, здійснюють організацію 
та ведення військового обліку, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на 
воєнний час. 

4. Під час перевірки виконавчих органів сільських, селищних та міських рад перевіряється: 
порядок виконання заходів із взяття на військовий облік призовників і 

військовозобов'язаних, які прибули на постійне місце проживання до адміністративно-
територіальної одиниці України, що обслуговується виконавчим органом сільської, селищної, 
міської ради; 

порядок зняття з військового обліку призовників і військовозобов'язаних після їх вибуття в 
іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання; 

стан організації та результати роботи з виявлення призовників і військовозобов'язаних, які 
проживають на території, що обслуговується, і не перебувають на військовому обліку у 
виконавчому органі сільської, селищної чи міської ради, взяття їх на персонально-первинний 
облік та направлення до відповідних районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік; 

організація та забезпечення оповіщення на вимогу районного (міського) територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки призовників і військовозобов'язаних про їх 
виклик до такого органу і забезпечення їх своєчасного прибуття за викликом; 

стан організації взаємодії з відповідними районними (міськими) територіальними центрами 
комплектування та соціальної підтримки та військовими частинами з питань строків та 
способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов'язаних з 
обліковими даними таких органів, внесення відповідних змін та з питань проведення 
оповіщення призовників і військовозобов'язаних; 

стан дотримання встановлених строків внесення до карток первинного обліку призовників 
і військовозобов'язаних змін, які стосуються сімейного стану, місця їх проживання, освіти, 
місця роботи і посади, та повідомлення районного (міського) територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки про зміну облікових даних; 

не рідше ніж раз на рік - стан організації та результати звіряння облікових даних карток 
первинного обліку призовників і військовозобов'язаних, які перебувають на військовому 
обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках військових частин, 
підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на 
території відповідальності, а також з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), 
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іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з 
фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов'язаних шляхом 
подвірного обходу; 

стан організації та результати звіряння даних карток первинного обліку призовників, які 
перебувають на військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних та міських рад, 
з обліковими даними районного (міського) територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (проводиться після приписки громадян до призовних дільниць і перед 
призовом їх на строкову військову службу, а також за рішенням керівника територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки районного (міського) територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки); 

своєчасність та повнота складання і надсилання до районного (міського) територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки списку громадян, які підлягають приписці до 
призовної дільниці; 

правильність приймання від призовників і військовозобов'язаних їх військово-облікових 
документів для подання до районного (міського) територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки для звірення з картками первинного обліку та оформлення бронювання 
військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час; 

стан організації та результати контролю за виконанням громадянами, посадовими особами 
військових частин, підприємств, установ та організацій, які перебувають на території 
відповідальності виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, встановлених 
правил військового обліку, та проведенням відповідної роз'яснювальної роботи. Організація 
та стан взаємодії з органами Національної поліції щодо розшуку, затримання і доставки до 
відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку; 

стан та зміст інформування районного (міського) територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки про всіх громадян, посадових осіб та власників будинків, які 
порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із 
законом; 

своєчасність повідомлення районного (міського) територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що 
належать до сфери їх управління; 

стан ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку 
призовників і військовозобов'язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

Крім документів, визначених у пункті 5 цього додатка, перевіряються: картотека карток 
первинного обліку, акти про їх знищення; звернення до органів Національної поліції щодо 
розшуку, затримання та доставки до районного (міського) територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки громадян, які ухиляються від виконання військового 
обов'язку. 

5. Під час перевірки військових частин, підприємств, установ та організацій перевіряється: 
правильність призначення осіб, відповідальних за ведення військового обліку; 
рівень забезпечення повноти, достовірності та якості обліку всіх призовників і 

військовозобов'язаних згідно з вимогами, встановленими Міноборони та Держстатом; 



 

85 

стан підтримання постійної взаємодії з відповідними районними (міськими) 
територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки з питань строків та 
способів звіряння даних особових карток призовників і військовозобов'язаних з обліковими 
даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 
в яких вони перебувають на військовому обліку, внесення відповідних змін до них та 
організації проведення оповіщення призовників і військовозобов'язаних; 

стан організації періодичного звіряння особових карток призовників і 
військовозобов'язаних із записами у посвідченнях про приписку до призовної дільниці, у 
військових квитках та тимчасових посвідченнях; 

своєчасність внесення до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, 
місця проживання, освіти, місця роботи і посади призовників і військовозобов'язаних, та 
повідомлення районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки про зміну облікових даних; 

своєчасність оформлення документів для бронювання військовозобов'язаних за 
підприємствами, установами та організаціями та навчальними закладами на період мобілізації 
та на воєнний час; 

стан здійснення постійного контролю за дотриманням призовниками і 
військовозобов'язаними правил військового обліку, проведенням роз'яснювальної роботи 
серед громадян про виконання обов'язків щодо військового обліку; 

повідомлення районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки про призовників і військовозобов'язаних, які порушили вимоги законодавства щодо 
виконання військового обов'язку, для притягнення винних до відповідальності згідно із 
законом; 

ведення журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

Крім того, перевіряються такі документи: накази керівників про призначення 
відповідальних осіб за ведення військового обліку та їх посадові інструкції; штатний розпис; 
накази керівників про прийняття та звільнення з роботи призовників і військовозобов'язаних; 
керівні документи; розпорядчі документи щодо організації питань, які підлягають перевірці; 
картотека карток П2 (особових карток державних службовців); документи службового 
листування з районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної 
підтримки; планувальні та звітні документи за минулий та поточний роки; документи з 
опрацювання пропозицій до переліку посад і професій, що підлягають бронюванню; перелік 
посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та 
на воєнний час; відомості про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з 
переліками посад і професій, та військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню; 
посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний 
час, відомості щодо їх видачі; журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку 
призовників і військовозобов'язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; розписки про отримання 
військово-облікових документів; списки військовозобов'язаних і призовників, відомості про 
нарахування та отримання заробітної плати працівниками та інші документи. 
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(абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

6. Під час перевірки навчальних закладів, крім питань, визначених у пункті 5 цього додатка, 
додатково перевіряється: 

своєчасність видачі призовникам довідок, що підтверджують їх право на відстрочку від 
призову на строкову військову службу, для подання їх до районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки; 

своєчасність повідомлення відповідних районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки про зміну форми навчання, зарахування 
(відрахування) поновлення з навчального закладу; 

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

своєчасність подання до районного (міського) територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки та повнота складання списку жінок, які мають фах з відповідною 
військово-обліковою спеціальністю, придатні до проходження військової служби за станом 
здоров'я, віком та сімейним станом, для взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних - 
жінок. 

7. Під час перевірки військових частин, утворених відповідно до законів військових 
формувань, крім Збройних Сил, а також органів Національної поліції, органів і підрозділів 
цивільного захисту, Держспецзв'язку та Державної кримінально-виконавчої служби, крім 
питань, визначених у пункті 5 цього додатка, додатково перевіряється: 

своєчасність направлення до районних (міських) територіальних центрів комплектування 
та соціальної підтримки іменних списків та військово-облікових документів призовників і 
військовозобов'язаних для їх зняття (виключення) з військового обліку; 

наявність військово-облікових документів у призовників і військовозобов'язаних, зданих 
на зберігання до служби персоналу. 

  
Додаток 28 
до Порядку 

ЖУРНАЛ 
обліку перевірок стану військового обліку 

__________________________________ 
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки) 

Дата 
проведення 
перевірки 

Посада, 
прізвище та 

ініціали особи, 
яка проводила 

перевірку 

Результати проведеної 
перевірки, недоліки та 

висновки 

Рішення 
керівника 

територіального 
центру 

комплектування 
та соціальної 

підтримки 

Відмітка 
про 

усунення 
недоліків 
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Додаток 29 
до Порядку 

ПРИПИС 
на виконання завдання 

__________________________________ 
                                                                                           (найменування посади) 
__________________________________ 
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові) 
відряджається до __________________________________ 
                                                                  (найменування центрального або місцевого органу 
виконавчої 
__________________________________ 
                                  влади, іншого державного органу, виконавчого органу сільської, 
селищної або 
__________________________________ 
                                   міської ради, органу військового управління, військової частини, 
підприємства, 
__________________________________ 
                                                                   установи, організації або навчального закладу) 
з метою __________________________________ 
Підстава для проведення перевірки __________________________________ 
__________________________________ 
                                                  (найменування органу, що надав доручення, його дата і 
номер) 
___________________________ 
(найменування посади керівника 
органу, який проводить перевірку) 
___ ______________ 20__ р. 
М. П. 

______ 
(підпис) 

_______________ 
(ініціали та прізвище) 

 

(додаток 29 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74) 

  
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 грудня 2016 р. N 921 

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 р. N 377 "Про затвердження 
Положення про військовій облік військовозобов'язаних і призовників" (Офіційний вісник 
України, 2008 р., N 45, ст. 1490). 
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2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1994 р. N 550 "Про внесення змін 
до Положення про військовій облік військовозобов'язаних і призовників" (Офіційний вісник 
України, 2008 р., N 46, ст. 1508). 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. N 1593 "Про внесення 
змін до Положення про військовій облік військовозобов'язаних і призовників". 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1292 "Про доповнення 
пункту 4 Положення про військовій облік військовозобов'язаних і призовників". 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 718 "Про внесення змін 
до Положення про військовій облік військовозобов'язаних і призовників". 

____________ 
 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022 
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022  
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ 
Закон введено в дію з дня опублікування - 12 травня 1992 року 

(згідно з Постановою Верховної Ради України 
 від 25 березня 1992 року N 2233-XII) 
Із змінами і доповненнями, внесеними 

Законами України 
від 19 червня 1992 року N 2485-XII, 
від 21 жовтня 1993 року N 3545-XII, 
від 21 жовтня 1993 року N 3546-XII, 

від 19 листопада 1993 року N 3625-XII, 
від 13 жовтня 1994 року N 200/94-ВР, 
від 22 грудня 1994 року N 325/94-ВР, 
від 17 жовтня 1995 року N 387/95-ВР, 
від 19 квітня 1996 року N 129/96-ВР, 
від 4 червня 1997 року N 309/97-ВР, 
від 11 грудня 1998 року N 312-XIV, 
від 13 травня 1999 року N 651-XIV, 
від 18 червня 1999 року N 766-XIV 

 (Законом України від 18 червня 1999 року N 766-XIV 
цей Закон викладено в новій редакції), 
 від 21 грудня 1999 року N 1325-XIV, 

від 20 квітня 2000 року N 1669-III, 
від 21 грудня 2000 року N 2171-III, 

 від 28 листопада 2002 року N 312-IV, 
 від 28 листопада 2002 року N 313-IV, 

 від 6 лютого 2003 року N 487-IV, 
 від 3 квітня 2003 року N 662-IV, 
від 15 травня 2003 року N 744-IV, 

від 11 вересня 2003 року N 1158-IV, 
 від 18 вересня 2003 року N 1179-IV, 
від 15 червня 2004 року N 1763-IV, 
 від 3 березня 2005 року N 2454-IV, 

 від 17 березня 2005 року N 2490-IV, 
 від 2 червня 2005 року N 2636-IV, 
 від 15 грудня 2005 року N 3200-IV, 
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 від 4 квітня 2006 року N 3597-IV 
(Законом України від 4 квітня 2006 року N 3597-IV 

 цей Закон викладено у новій редакції), 
 від 3 листопада 2006 року N 328-V, 
 від 11 травня 2007 року N 1014-V, 
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI 

(зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI, 
 діють по 31 грудня 2008 року, 

зміни, внесені пунктом 75 розділу II Закону України 
від 28 грудня 2007 року N 107-VI, 

визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), 
 згідно з Рішенням Конституційного Суду України 

від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008), 
від 11 квітня 2008 року N 267-VI, 
 від 3 червня 2008 року N 309-VI, 

від 5 березня 2009 року N 1073-VI, 
від 14 квітня 2009 року N 1254-VI, 
від 14 квітня 2009 року N 1255-VI, 
від 16 квітня 2009 року N 1276-VI, 
від 21 січня 2010 року N 1834-VI, 
від 21 січня 2010 року N 1835-VI, 
 від 13 січня 2011 року N 2926-VI, 

 від 12 травня 2011 року N 3353-VI, 
 від 19 травня 2011 року N 3409-VI, 
 від 18 жовтня 2011 року N 3919-VI, 
 від 10 січня 2012 року N 4296-VI, 
 від 7 лютого 2012 року N 4352-VI, 
 від 13 квітня 2012 року N 4652-VI, 
 від 17 травня 2012 року N 4711-VI, 
 від 4 липня 2012 року N 5040-VI, 
 від 5 липня 2012 року N 5088-VI, 

 від 18 вересня 2012 року N 5286-VI, 
 від 18 вересня 2012 року N 5288-VI, 
 від 2 жовтня 2012 року N 5404-VI, 
 від 16 жовтня 2012 року N 5460-VI, 
 від 14 травня 2013 року N 224-VII, 
 від 4 липня 2013 року N 406-VII, 

 від 19 вересня 2013 року N 589-VII 
(зміни, внесені пунктами 1 - 6, абзацами першим - чотирнадцятим, вісімнадцятим та 

 дев'ятнадцятим пункту 7, пунктом 8 розділу І Закону України від 19 вересня 2013 року N 
589-VII, 

 набирають чинності з 16 квітня 2014 року, враховуючи зміни, внесені 
 Законом України від 27 березня 2014 року N 1169-VII), 
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від 17 березня 2014 року N 1127-VII, 
 від 27 березня 2014 року N 1169-VII, 

від 9 квітня 2014 року N 1194-VII, 
від 6 травня 2014 року N 1242-VII, 
від 20 травня 2014 року N 1275-VII 

(зміни, внесені абзацами третім та четвертим підпункту 8 пункту 8 розділу I  
Закону України від 20 травня 2014 року N 1275-VII, набирають чинності з 1 січня 2015 року), 

від 4 липня 2014 року N 1589-VII, 
 від 22 липня 2014 року N 1604-VII, 
 від 25 липня 2014 року N 1614-VII, 
 від 12 серпня 2014 року N 1634-VII, 

від 15 січня 2015 року N 116-VIII, 
від 18 березня 2015 року N 259-VIII, 
від 19 березня 2015 року N 265-VIII, 
від 19 березня 2015 року N 267-VIII, 

від 7 квітня 2015 року N 277-VIII, 
від 14 травня 2015 року N 433-VIII, 
від 1 липня 2015 року N 567-VIII, 
від 2 липня 2015 року N 580-VIII, 

від 6 жовтня 2015 року N 711-VIII, 
від 6 жовтня 2015 року N 716-VIII, 
від 23 грудня 2015 року N 901-VIII, 

від 18 лютого 2016 року N 1008-VIII, 
від 18 жовтня 2016 року N 1680-VIII, 
від 6 грудня 2016 року N 1769-VIII, 
від 6 грудня 2016 року N 1774-VIII, 

від 16 березня 2017 року N 1951-VIII, 
від 23 березня 2017 року N 1975-VIII, 
від 5 вересня 2017 року N 2145-VIII, 
від 5 грудня 2017 року N 2225-VIII, 
від 6 грудня 2017 року N 2226-VIII, 
від 5 квітня 2018 року N 2397-VIII, 
від 19 квітня 2018 року N 2409-VIII, 
від 7 червня 2018 року N 2449-VIII, 
від 6 вересня 2018 року N 2522-VIII, 
від 6 вересня 2018 року N 2523-VIII, 
від 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII, 
від 6 червня 2019 року N 2745-VIII, 

від 3 жовтня 2019 року N 161-IX, 
від 17 жовтня 2019 року N 205-IX 

(враховуючи зміни, внесені Законом України 
 від 4 червня 2020 року N 680-IX), 
від 31 жовтня 2019 року N 263-IX, 
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від 14 січня 2020 року N 440-IX, 
від 4 березня 2020 року N 524-IX, 
від 4 червня 2020 року N 680-IX, 

від 16 червня 2020 року N 697-IX, 
від 17 червня 2020 року N 720-IX, 

від 5 листопада 2020 року N 989-IX, 
від 3 грудня 2020 року N 1054-IX, 
від 28 січня 2021 року N 1150-IX 

(зміни, внесені підпунктом 29 пункту 5 розділу VI Закону України 
  від 28 січня 2021 року N 1150-IX, набирають чинності з 24 листопада 2021 року), 

від 30 березня 2021 року N 1357-IX, 
від 27 квітня 2021 року N 1417-IX, 
від 16 липня 2021 року N 1702-IX 

(який вводиться в дію з 1 січня 2022 року), 
від 5 листопада 2021 року N 1871-IX, 
від 30 листопада 2021 року N 1915-IX 
(враховуючи зміни, внесені Законом 

 України від 15 березня 2022 року N 2131-IX), 
від 27 січня 2022 року N 2024-IX, 

від 3 березня 2022 року N 2107-IX, 
від 15 березня 2022 року N 2122-IX, 

від 1 квітня 2022 року N 2169-IX 
(З 1 січня 2030 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені абзацом другим 
підпункту 5 пункту 4 розділу XII Закону України від 5 вересня 2017 року N 2145-VIII) 

 

(Установлено, що норми і положення частини першої статті 21 цього Закону 
застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, 
виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів 
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, згідно із Законом 
України від 8 липня 2010 року N 2456-VI, враховуючи зміни, внесені Законом України від 
28.12.2014 р. N 79-VIII, згідно із Законом України від 28 грудня 2014 року N 80-VIII) 
(Установлено, що норми і положення окремих статей цього Закону застосовуються у 
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних 
фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального 
страхування України, згідно із Законом України від 25 грудня 2015 року N 928-VIII) 
(Установлено, що норми і положення окремих статей цього Закону застосовуються у 
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних 
фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів, згідно із Законом України від 21 
грудня 2016 року N 1801-VIII) 
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(Установлено, що норми і положення частини дванадцятої статті 29 цього Закону 
застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з 
урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів, згідно із 
Законом України від 7 грудня 2017 року N 2246-VIII) 

 
 

(Установлено, що норми частини дванадцятої статті 29 цього Закону застосовуються у 
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних 
фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів, згідно із Законом України від 23 
листопада 2018 року N 2629-VIII) 

 
 

(Установлено, що норми частини дванадцятої статті 29 цього Закону застосовуються у 
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних 
фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів, згідно із Законом України від 14 
листопада 2019 року N 294-IX) 

 
 

(Установлено, що норми частини дванадцятої статті 29 цього Закону застосовуються у 
порядку та розмірах, що встановлені Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних 
фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів, згідно із Законом України від 15 
грудня 2020 року N 1082-IX) 

 
 

(У тексті Закону слово "інвалід" у всіх відмінках і числах замінено словами "особа з 
інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 2 жовтня 2018 
року N 2581-VIII) 

 
 

(У тексті Закону слова "навчальний заклад" та "вищий навчальний заклад" в усіх відмінках 
і числах замінено відповідно словами "заклад освіти" та "заклад вищої освіти" у 
відповідному відмінку і числі, а слова "професійно-технічні навчальні заклади" в усіх 
відмінках - словами "заклади професійної (професійно-технічної) освіти" у відповідному 
відмінку згідно із Законом України від 3 жовтня 2019 року N 161-IX) 

 
 

(У тексті Закону слова "районний (міський) військовий комісаріат" у всіх відмінках та 
числах замінено словами "відповідний районний (міський) територіальний центр 
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комплектування та соціальної підтримки" у відповідному відмінку та числі згідно із 
Законом України від 30 березня 2021 року N 1357-IX) 

 
 

Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України 
у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності 
та територіальної цілісності України, а також визначає загальні засади проходження в 
Україні військової служби. 

(преамбула у редакції Закону України 
 від 06.10.2015 р. N 716-VIII) 

Глава I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Військовий обов'язок 
1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним 

обов'язком громадян України. 
2. Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту 

Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів 
спеціального призначення (далі - Збройні Сили України та інші військові формування), посади 
в яких комплектуються військовослужбовцями. 

(частина друга статті 1 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

3. Військовий обов'язок включає: 
підготовку громадян до військової служби; 
приписку до призовних дільниць; 
прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу; 
проходження військової служби; 
виконання військового обов'язку в запасі; 
проходження служби у військовому резерві; 
дотримання правил військового обліку. 
4. Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов'язку 

альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом 
України "Про альтернативну (невійськову) службу". 

5. Від виконання військового обов'язку громадяни України звільняються на підставах, 
визначених цим Законом. 

6. Військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які 
перебувають в Україні. 

У випадках, передбачених законом, іноземці та особи без громадянства, які на законних 
підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за 
контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України. 
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(частину шосту статті 1 доповнено абзацом другим 
 згідно із Законом України від 06.10.2015 р. N 716-VIII) 

7. Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні органи, 
органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові 
формування, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм 
власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні (об'єднані районні), 
міські (районні у містах, об'єднані міські) територіальні центри комплектування та соціальної 
підтримки, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - територіальні центри 
комплектування та соціальної підтримки). 

(частина сьома статті 1 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

8. Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

(частина восьма статті 1 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

9. Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії: 
допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць; 
призовники - особи, приписані до призовних дільниць; 
військовослужбовці - особи, які проходять військову службу; 
військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил 

України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із 
забезпечення оборони держави; 

резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, 
інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий 
період. 

(абзац шостий частини дев'ятої статті 1 у редакції 
 Закону України від 17.03.2014 р. N 1127-VII, 

із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 19.03.2015 р. N 265-VIII, 

у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 
До категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які 

відповідно до закону проходять військову службу у Збройних Силах України. 
(частину дев'яту статті 1 доповнено абзацом сьомим 

 згідно із Законом України від 06.10.2015 р. N 716-VIII) 
10. Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі 

Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України чи 
проходять службу у військовому резерві, зобов'язані: 

(абзац перший частини десятої статті 1 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 17.03.2014 р. N 1127-VII, 
у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

прибувати за викликом районного (об'єднаного районного), міського (районного у місті, 
об'єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі 
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- відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), 
Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного 
підрозділу Служби зовнішньої розвідки України для оформлення військово-облікових 
документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових 
посвідчень військовозобов'язаних), приписки, проходження медичного огляду, направлення 
на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову 
на військову службу або на збори військовозобов'язаних та резервістів; 

(абзац другий частини десятої статті 1 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з 
рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії 
відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки, закладів охорони здоров'я Служби безпеки України, а у Службі зовнішньої 
розвідки України - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської 
комісії Служби зовнішньої розвідки України; 

(абзац третій частини десятої статті 1 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий 
обов'язок у запасі; 

виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством. 
Резервісти зобов'язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у 

військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини. 
(частину десяту статті 1 доповнено абзацом шостим 

 згідно із Законом України від 17.03.2014 р. N 1127-VII) 
11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-

обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони 
України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться 
на військовий облік військовозобов'язаних. 

(частина одинадцята статті 1 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову 
службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У 
мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві 
тільки в добровільному порядку (за контрактом). 

(частина дванадцята статті 1 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1834-VI) 

Жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком 
випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також 
заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку (за 
контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження 
служби у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі та дотримання правил 
військового обліку. 
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(частину дванадцяту статті 1 доповнено абзацом другим 
 згідно із Законом України від 06.09.2018 р. N 2523-VIII) 

Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі 
1. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній 

діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України (за винятком 
випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов'язаній із обороною 
України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби 
зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за 
спеціальністю, а також до стажу державної служби. 

(частина перша статті 2 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 

2. Проходження військової служби здійснюється: 
громадянами України - у добровільному порядку (за контрактом) або за призовом; 
іноземцями та особами без громадянства - у добровільному порядку (за контрактом) на 

посадах, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і 
старшинського складу Збройних Сил України. 

3. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу, 
є військовослужбовцями. 

4. Порядок проходження військової служби, права та обов'язки військовослужбовців 
визначаються цим та іншими законами, відповідними положеннями про проходження 
військової служби, що затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-
правовими актами. 

5. Військова служба в Україні організовується з дотриманням конституційної вимоги про 
відокремлення церкви і релігійних організацій від держави. 

6. Види військової служби: 
строкова військова служба; 
військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період; 
військова служба за контрактом осіб рядового складу; 
військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу; 
військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також 

закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової 
підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі - вищі 
військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти); 

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу; 
військова служба за призовом осіб офіцерського складу; 
військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. 

(частину шосту статті 2 доповнено абзацом дев'ятим 
 згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

7. Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України 
у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-
облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. 

8. Виконання військового обов'язку в запасі полягає в дотриманні військовозобов'язаними 
порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення 
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знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов'язків військової служби в особливий 
період. 

9. Громадяни України можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил 
України або інших військових формувань. Порядок відбору та прийняття на службу у 
військовому резерві, строки, умови та порядок її проходження, а також підстави та порядок 
звільнення із служби визначаються цим Законом, відповідними положеннями про 
проходження громадянами України служби у військовому резерві, що затверджуються 
Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами. 

(частина дев'ята статті 2 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

10. На військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період у 
визначеному цим Законом порядку для оперативного доукомплектування Збройних Сил 
України та інших військових формувань призиваються громадяни України, які уклали 
контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового 
оперативного резерву. 

(статтю 2 доповнено новою частиною десятою 
 згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX, 

у зв'язку з цим частини десяту - тринадцяту вважати 
 відповідно частинами одинадцятою - чотирнадцятою) 

11. Структура військового резерву людських ресурсів встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. 

12. Кожен громадянин України, вперше вступаючи на військову службу до Збройних Сил 
України, інших військових формувань, особисто складає Військову присягу на вірність 
Українському народу і скріплює її власноручним підписом. Іноземець або особа без 
громадянства, який (яка) вперше приймається на військову службу до Збройних Сил України, 
бере офіційне зобов'язання неухильно додержуватися Конституції та законів України, 
сумлінно виконувати обов'язки військової служби. 

(частина дванадцята статті 2 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

13. Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для 
підготовки до військової служби, особи, які призиваються або приймаються на військову 
службу, приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов'язані, призначені 
для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями та іншими 
спеціальностями в Службі безпеки України під час проведення мобілізації, проходять 
обов'язковий медичний огляд. Порядок проходження медичного огляду затверджується 
відповідно Міністерством оборони України, центральними органами виконавчої влади, які 
відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, Службою безпеки 
України, Службою зовнішньої розвідки України за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
здоров'я. 

Перелік військово-облікових спеціальностей затверджується Міністерством оборони 
України, а інших спеціальностей в Службі безпеки України - Головою Служби безпеки 
України. 
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(частина тринадцята статті 2 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

14. Виконання військового обов'язку в особливий період здійснюється з особливостями, 
визначеними цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 

(стаття 2 із змінами, внесеними згідно із 
Законами України від 21.01.2010 р. N 1834-VI, 

від 12.05.2011 р. N 3353-VI, 
від 02.10.2012 р. N 5404-VI, 

від 17.03.2014 р. N 1127-VII, 
від 27.03.2014 р. N 1169-VII, 
від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 
від 12.08.2014 р. N 1634-VII, 
від 19.03.2015 р. N 265-VIII, 

у редакції Закону України 
 від 06.10.2015 р. N 716-VIII) 

Стаття 3. Правова основа військового обов'язку, військової служби, служби у 
військовому резерві 

(назва статті 3 у редакції Закону 
 України від 17.03.2014 р. N 1127-VII) 

1. Правовою основою військового обов'язку і військової служби є Конституція України, цей 
Закон, Закон України "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про 
мобілізаційну підготовку і мобілізацію", інші закони України, а також прийняті відповідно до 
них укази Президента України та інші нормативно-правові акти щодо забезпечення 
обороноздатності держави, виконання військового обов'язку, проходження військової служби, 
служби у військовому резерві та статусу військовослужбовців, а також міжнародні договори 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

(частина перша статті 3 у редакції 
 Закону України від 17.03.2014 р. N 1127-VII) 

Стаття 4. Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших 
військових формувань 

1. Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються 
військовослужбовцями шляхом: 

призову громадян України на військову службу; 
прийняття громадян України на військову службу за контрактом. 
2. Збройні Сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами, 

які мають судимість за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної 
безпеки України, передбаченого статтею 1111 Кримінального кодексу України, якщо така 
судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. 

(статтю 4 доповнено частиною другою згідно із 
 Законом України від 03.03.2022 р. N 2107-IX, 
у зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати 

 відповідно частинами третьою - шостою) 
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3. Посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і 
старшинського складу Збройних Сил України, можуть заповнюватися іноземцями та особами 
без громадянства шляхом прийняття таких осіб на військову службу за контрактом. 

4. Порядок комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань 
військовослужбовцями встановлюється цим Законом та прийнятими відповідно до нього 
нормативно-правовими актами. 

5. Для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань 
військовослужбовцями на особливий період, а в разі прийняття у випадках та порядку, 
визначених законом, відповідного рішення Президента України - і в мирний час проводиться 
планомірна військова підготовка і забезпечується перебування в запасі та військовому резерві 
необхідної кількості військовонавчених громадян. 

6. Генеральний штаб Збройних Сил України проводить розподіл призовників за станом 
здоров'я та рівнем освіти пропорційно між Збройними Силами України та іншими військовими 
формуваннями. 

(стаття 4 із змінами, внесеними згідно із 
Законом України від 17.03.2014 р. N 1127-VII, 

у редакції Закону України 
 від 06.10.2015 р. N 716-VIII) 

Стаття 5. Склад військовослужбовців, резервістів і військовозобов'язаних. Військові 
звання 

(назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 12.08.2014 р. N 1634-VII) 

1. Військовослужбовці, резервісти та військовозобов'язані поділяються на рядовий склад, 
сержантський і старшинський склад та офіцерський склад. 

(частина перша статті 5 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1634-VII) 

2. Встановлюються такі військові звання: 
Армійські Корабельні 

Рядовий склад 
рекрут рекрут 
солдат матрос 
старший солдат старший матрос 

Сержантський і старшинський склад 
Молодший сержантський і старшинський склад 

молодший сержант старшина 2 статті 
сержант старшина 1 статті 

Старший сержантський і старшинський склад 
старший сержант головний старшина 
головний сержант головний корабельний старшина 
штаб-сержант штаб-старшина 

Вищий сержантський і старшинський склад 
майстер-сержант майстер-старшина 
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старший майстер-сержант старший майстер-старшина 
головний майстер-сержант головний майстер-старшина 

Офіцерський склад 
Молодший офіцерський склад 

молодший лейтенант молодший лейтенант 
лейтенант лейтенант 
старший лейтенант старший лейтенант 
капітан капітан-лейтенант 

Старший офіцерський склад 
майор капітан 3 рангу 
підполковник капітан 2 рангу 
полковник капітан 1 рангу 

Вищий офіцерський склад 
бригадний генерал коммодор 
генерал-майор контр-адмірал 
генерал-лейтенант віце-адмірал 
генерал адмірал 

 
 

(частина друга статті 5 у редакції 
 Закону України від 04.06.2020 р. N 680-IX) 

3. До військових звань осіб офіцерського складу юридичної, медичної та капеланської 
служб Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають відповідну освіту та 
займають відповідну штатну посаду, додаються слова "юстиції", "медичної служби", 
"капеланської служби". 

(частина третя статті 5 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 18.10.2011 р. N 3919-VI, 

 від 17.05.2012 р. N 4711-VI, 
 від 18.09.2012 р. N 5288-VI, 

у редакції Законів України 
 від 04.06.2020 р. N 680-IX, 
від 30.11.2021 р. N 1915-IX, 

враховуючи зміни, внесені Законом 
 України від 15.03.2022 р. N 2131-IX) 

4. До військових звань громадян України, які перебувають у запасі чи у відставці або 
проходять службу у військовому резерві, додаються слова відповідно "запасу", "у відставці" 
або "резерву". 

(частина четверта статті 5 у редакції 
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI) 

5. Присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військовому 
званні військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, переатестація осіб, які 
мають спеціальні звання або класні чини, для присвоєння військових звань здійснюються в 
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порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, положеннями про проходження 
військової служби, положеннями про проходження громадянами України служби у 
військовому резерві. Військові звання присвоюються довічно. 

(частина п'ята статті 5 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 19.09.2013 р. N 589-VII, 

 від 12.08.2014 р. N 1634-VII, 
від 15.01.2015 р. N 116-VIII, 

у редакції Закону України 
 від 06.10.2015 р. N 716-VIII) 

Стаття 6. Військові посади 
1. Військові посади (штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями) і 

відповідні їм військові звання передбачаються у штатах (штатних розписах) військових 
частин, кораблів, органів військового управління, установ, організацій, вищих військових 
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. 

2. Перелік посад, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом, затверджується 
Президентом України, а посад інших військовослужбовців - Міністерством оборони України, 
Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки України. 

(частина друга статті 6 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

3. Перелік посад, які не можуть бути заміщені іноземцями чи особами без громадянства, 
визначається Генеральним штабом Збройних Сил України. 

4. Окремі військові посади в мирний час можуть заміщатися (на умовах строкового 
трудового договору) цивільними особами в порядку, встановленому Міністерством оборони 
України. Порядок заміщення військових посад цивільними особами в Службі безпеки України 
та Службі зовнішньої розвідки України встановлюється їх керівниками. 

(частина четверта статті 6 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

5. Військові посади, передбачені штатами воєнного часу, при переведенні Збройних Сил 
України, інших військових формувань на організацію і штати воєнного часу підлягають 
заміщенню резервістами або іншими військовозобов'язаними в порядку, визначеному 
Генеральним штабом Збройних Сил України, а в Службі безпеки України та Службі 
зовнішньої розвідки України - в порядку, визначеному їх керівниками. 

(частина п'ята статті 6 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

6. Співвідношення чисельності офіцерського складу за військовими званнями та граничні 
строки перебування осіб офіцерського складу на посадах у Збройних Силах України та інших 
військових формуваннях встановлюються відповідно Міністерством оборони України, 
іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють 
керівництво військовими формуваннями. 

7. Порядок призначення на військові посади встановлюється Конституцією України, 
законами України, положеннями про проходження військової служби, про проходження 
громадянами України служби у військовому резерві. 
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8. Військові посади в підрозділах Збройних Сил України, які направляються до інших 
держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі 
національних контингентів або національного персоналу відповідно до міжнародних 
договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, 
заміщаються військовослужбовцями з числа громадян України, які проходять військову 
службу за контрактом. 

9. Порядок проходження військової служби військовослужбовцями, які не обіймають 
військових посад, установлюється положеннями про проходження військової служби. 

10. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань можуть 
бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних 
та комунальних закладів освіти для виконання завдань в інтересах оборони держави та її 
безпеки із залишенням на військовій службі. Перелік посад, що заміщуються 
військовослужбовцями у таких державних органах, на підприємствах, в установах, 
організаціях, а також державних та комунальних закладів освіти, затверджується Президентом 
України. 

11. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань відповідно 
до міжнародних договорів України можуть бути направлені для проходження військової 
служби на посадах у багатонаціональних органах військового управління, закордонних 
дипломатичних установах України та міжнародних організаціях. Такі військовослужбовці 
утримуються за рахунок відповідно Міністерства оборони України, інших військових 
формувань у межах затвердженої законом чисельності. Порядок направлення та строки 
перебування військовослужбовців на зазначених посадах встановлюються Міністерством 
оборони України та іншими військовими формуваннями. 

12. Військові посадові особи - це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, 
пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 
обов'язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків згідно із 
законодавством. 

13. Військовослужбовці у порядку, встановленому положеннями про проходження 
військової служби, можуть бути направлені для подальшого проходження військової служби 
з одного військового формування до іншого з виключенням із списків особового складу 
формування, з якого вибули, та включенням до списків особового складу формування, до 
якого прибули. 

(стаття 6 із змінами, внесеними згідно із 
Законами України від 14.04.2009 р. N 1255-VI, 

від 21.01.2010 р. N 1834-VI, 
від 12.05.2011 р. N 3353-VI, 
від 17.05.2012 р. N 4711-VI, 
від 18.09.2012 р. N 5286-VI, 

від 12.08.2014 р. N 1634-VII, 
у редакції Закону України 

 від 06.10.2015 р. N 716-VIII) 

Стаття 7. Військова форма одягу і знаки розрізнення військовослужбовців 
1. Для військовослужбовців установлюються військова форма одягу та знаки розрізнення. 
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2. Військовозобов'язані під час проходження зборів забезпечуються військовою формою 
одягу. Резервісти забезпечуються військовою формою одягу згідно із встановленими нормами. 
Для зазначених осіб встановлюються передбачені для військовослужбовців знаки розрізнення. 

3. Військова форма одягу - комплект одноманітних за конструкцією та регламентованих за 
зовнішнім виглядом предметів одягу, взуття та окремих видів спорядження, встановлений для 
військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань. 

4. Знаки розрізнення військовослужбовців - знаки (погони, нарукавні та нагрудні знаки, 
знаки на спину; знаки на головних уборах, зокрема кокарди, емблеми, орнаменти; гаптування; 
канти і лампаси; ґудзики з символікою) на форменому одязі, призначені для позначення 
військових звань, посад, приналежності до держави, військового формування, виду Збройних 
Сил України, роду військ, служб, військових частин (підрозділів). 

5. Зразки військової форми одягу та загальні вимоги до знаків розрізнення 
військовослужбовців розробляються та затверджуються Міністерством оборони України. 

6. Зразки спеціального одягу, взуття та спорядження військовослужбовців, засоби 
індивідуального захисту та інші предмети речового майна військовослужбовців 
розробляються відповідними центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму 
підпорядкуванні військові формування, Службою безпеки України, Управлінням державної 
охорони України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального 
зв'язку та захисту інформації України та затверджуються Міністерством оборони України. 

(частина шоста статті 7 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.12.2017 р. N 2225-VIII) 

7. Правила носіння військової форми одягу та зразки знаків розрізнення розробляються та 
затверджуються відповідними центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму 
підпорядкуванні військові формування, Службою безпеки України, Управлінням державної 
охорони України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального 
зв'язку та захисту інформації України. 

(частина сьома статті 7 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.12.2017 р. N 2225-VIII) 

8. Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців особами, які 
не мають на це права, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом. 

(стаття 7 із змінами, внесеними згідно із 
Законом України від 21.01.2010 р. N 1834-VI, 

у редакції Закону України 
 від 01.07.2015 р. N 567-VIII) 

Глава II 
ПІДГОТОВКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 

Стаття 8. Підготовка до військової служби 
1. Підготовка громадян України до військової служби включає патріотичне виховання, 

допризовну підготовку, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, 
підготовку у військових оркестрах, військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-
фізичною підготовкою, підготовку до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові 
навчальні підрозділи закладів вищої освіти, військову підготовку у закладах вищої освіти за 
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програмою підготовки офіцерів запасу, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, 
підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови. 

2. Відповідальність за організацію та проведення підготовки громадян України до 
військової служби в межах повноважень покладається на Міністерство оборони України, інші 
центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 
державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, органи Товариства сприяння 
обороні України. До цієї роботи можуть залучатись інші об'єднання громадян відповідно до їх 
статутів. 

3. Порядок організації та проведення допризовної підготовки та підготовки призовників з 
військово-технічних спеціальностей визначається Положенням про допризовну підготовку та 
Положенням про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, які 
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

4. Контроль за організацією і проведенням допризовної підготовки та підготовки 
призовників з військово-технічних спеціальностей, програмним і методичним забезпеченням 
цієї підготовки здійснюється Міністерством оборони України та іншими центральними 
органами виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого 
самоврядування. 

Стаття 9. Допризовна підготовка 
1. Допризовна підготовка включається до Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, що реалізується у закладах середньої освіти III ступеня (або структурних 
підрозділах інших закладів освіти), що забезпечують профільну середню освіту; закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти, якщо певний рівень освіти здобувається на основі 
базової середньої освіти та проводиться за програмами, погодженими з Міністерством 
оборони України. 

(частина перша статті 9 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 15.01.2015 р. N 116-VIII, 

від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

Стаття 10. Підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей 
1. Підготовка з військово-технічних спеціальностей проводиться таким чином: 
призовників - учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються в 

них за професіями, спорідненими з військово-обліковими спеціальностями, - безпосередньо в 
цих закладах; 

призовників, які працюють, і тих, хто тимчасово не працює, а також учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються в них за професіями, не 
спорідненими з військово-обліковими спеціальностями, - у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та у закладах 
освіти Товариства сприяння обороні України. 

2. До навчання залучаються призовники, які досягли 17-річного віку, придатні за станом 
здоров'я до військової служби та підлягають призову на строкову військову службу після 
закінчення навчання. 
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3. Кількість призовників, які підлягають підготовці з військово-технічних спеціальностей, 
та перелік цих спеціальностей визначаються Міністерством оборони України разом з іншими 
заінтересованими центральними органами виконавчої влади і затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. 

Стаття 11. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів 
запасу 

1. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу 
проводиться у вищих військових нзавчальних закладах та у військових навчальних 
підрозділах закладів вищої освіти. 

2. Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах 
проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не 
нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими 
якостями. 

(частина друга статті 11 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII) 

3. Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки 
офіцерів запасу визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони 
України, погодженим з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки. 

(частина третя статті 11 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII) 

4. Військова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу включається до 
навчальних планів закладу вищої освіти як окрема навчальна дисципліна. Програми військової 
підготовки розробляються згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик офіцерів запасу 
за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Порядок розроблення та затвердження 
кваліфікаційних характеристик офіцерів запасу та програм військової підготовки офіцерів 
запасу визначається Міністерством оборони України. 

5. Громадянам України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, 
пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали 
встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, присвоюється відповідне первинне 
військове звання офіцера запасу. У разі потреби вони за наказом Міністра оборони України 
підлягають призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу. 

(частина п'ята статті 11 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 05.03.2009 р. N 1073-VI, 

від 15.01.2015 р. N 116-VIII) 
6. Громадяни України, які не атестовані для присвоєння військового звання офіцерського 

складу після закінчення закладу вищої освіти і не пройшли строкової військової служби, 
підлягають призову на строкову військову службу з урахуванням, за можливості, фаху, який 
вони здобули у закладі вищої освіти, або за спорідненими військово-обліковими 
спеціальностями. 

7. Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка 
громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими 
спеціальностями визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України 
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Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади в 
галузі освіти і науки. 

(частина сьома статті 11 у редакції 
 Закону України від 12.05.2011 р. N 3353-VI) 

8. Перелік закладів вищої освіти, на базі яких здійснюється військова підготовка громадян 
України за програмою підготовки офіцерів запасу, визначається Кабінетом Міністрів України 
за поданням Міністерства оборони України, погодженим з відповідними центральними 
органами виконавчої влади. Військові навчальні підрозділи є структурними підрозділами 
таких закладів вищої освіти. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію військових 
навчальних підрозділів приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства 
оборони України, погодженим із центральними органами виконавчої влади, яким 
підпорядковані заклади вищої освіти. 

(частина восьма статті 11 у редакції 
 Закону України від 10.01.2012 р. N 4296-VI) 

9. Порядок заміщення вакантних посад командування і науково-педагогічних працівників 
військового навчального підрозділу закладу вищої освіти для підготовки офіцерів запасу 
визначається Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і 
науки. 

(частина дев'ята статті 11 у редакції 
 Закону України від 15.01.2015 р. N 116-VIII) 

10. Під час навчальних зборів (стажування), передбачених програмами підготовки офіцерів 
запасу, на громадян України, які проходять таку підготовку, поширюються права та обов'язки, 
встановлені актами законодавства для військовозобов'язаних, призваних на збори. 

11. Контроль за організацією військової підготовки громадян України за програмою 
підготовки офіцерів запасу здійснює Міністерство оборони України. 

(статтю 11 доповнено частиною одинадцятою 
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII) 

Стаття 12. Підготовка до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові 
навчальні підрозділи закладів вищої освіти 

1. Громадяни України, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних 
закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, можуть проходити 
попередню підготовку в закладах загальної середньої освіти III ступеня, військових ліцеях, 
ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, у військових оркестрах, закладах освіти 
громадських організацій, на підготовчих курсах при вищих військових навчальних закладах 
або військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. 

(частина перша статті 12 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

2. Фізична підготовка допризовників та призовників організовується у закладах вищої, 
фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої та позашкільної 
освіти, спортивних товариствах і клубах за програмою курсу фізичної культури центральними 
органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах освіти, фізичної 
культури та спорту. 
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(частина друга статті 12 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 16.10.2012 р. N 5460-VI, 

від 06.06.2019 р. N 2745-VIII) 
3. Лікувально-оздоровча робота з громадянами України, які готуються до вступу у вищі 

військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, 
організовується за місцем їх проживання (перебування) відповідними закладами охорони 
здоров'я. 

4. Медичні огляди громадян України 15 - 17-річного віку проводяться щороку лікарями-
спеціалістами, які залучаються до медичного огляду призовників. У разі потреби громадянам 
призначається необхідне лікування з проведенням оздоровчих заходів. 

5. Органи управління освітою забезпечують освітню підготовку допризовної та призовної 
молоді, за необхідності організовують додаткові заняття для вивчення державної мови 
громадянами, які не володіють або недостатньо володіють нею. 

Стаття 13. Права та обов'язки громадян України, які проходять підготовку до 
військової служби 

1. За громадянами України, які проходять підготовку з військово-технічних спеціальностей 
з відривом від виробництва, на весь час підготовки, включаючи час проїзду до місця 
підготовки та у зворотному напрямку, зберігаються місце роботи, а також займана посада та 
середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування і 
форм власності. 

2. Витрати, пов'язані з наймом житла на період навчання зазначених у частині першій цієї 
статті громадян України, оплатою вартості проїзду до місця навчання (зборів) і назад та 
виплатою середнього заробітку за основним місцем роботи, здійснюються за рахунок коштів 
Міністерства оборони України та інших військових формувань у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 

3. Відвідування громадянами України, направленими відповідними районними (міськими) 
територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки для проходження занять 
з підготовки до військової служби та інших заходів, що стосуються підготовки допризовників 
та призовників, обов'язкове. 

Глава III 
ПРИПИСКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ПРИЗОВНИХ ДІЛЬНИЦЬ, ПРИЗОВ І 

ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ 

Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць 
1. Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою 

взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до 
військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня 
фізичної підготовки, вивчення особистих якостей. 

2. Для проведення приписки громадян України у районах (містах) утворюються призовні 
дільниці. 

3. До призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються допризовники, 
яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться відповідними районними 
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(міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за місцем 
проживання. 

4. Не підлягають приписці до призовних дільниць громадяни України, які відбувають 
покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи 
медичного характеру. 

5. Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти 
незалежно від підпорядкування і форми власності щороку у строки та в порядку, встановлені 
Кабінетом Міністрів України, зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списки громадян України, 
які підлягають приписці до призовних дільниць. 

(частина п'ята статті 14 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

6. Для приписки до призовної дільниці громадяни України зобов'язані особисто прибути до 
відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки в строк, зазначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких 
установлюється Міністерством оборони України. 

7. Для проведення приписки громадян України до призовних дільниць у відповідних 
районних (міських) центрах комплектування та соціальної підтримки утворюються комісії з 
питань приписки у такому складі: 

(абзац перший частини сьомої статті 14 
 у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

голова комісії - керівник відповідного районного (міського) територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки; 

(абзац другий частини сьомої статті 14 
 у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

члени комісії: 
представник районного (міського) органу управління освітою; 
представник уповноваженого підрозділу органу Національної поліції, який проводить 

роботу з неповнолітніми; 
(абзац п'ятий частини сьомої статті 14 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 23.12.2015 р. N 901-VIII) 
лікар, який організовує роботу медичного персоналу з медичного огляду громадян України, 

які підлягають приписці; 
психолог відповідного державного (комунального) закладу, розташованого на території 

району (міста); 
(абзац сьомий частини сьомої статті 14 

 у редакції Закону України від 19.09.2013 р. N 589-VII) 
секретар комісії. 
8. Персональний склад районної (міської) комісії з питань приписки, порядок її проведення 

затверджуються щороку головою районної державної адміністрації (виконавчого органу 
міської ради). 

9. На районні (міські) комісії з питань приписки покладаються: 
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організація і проведення медичного огляду допризовників, які викликаються на комісію, 
визначення їх придатності для військової служби; 

виявлення і попередній відбір кандидатів для направлення до вступу на навчання у вищих 
військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти; 

направлення призовників, придатних за медичними та іншими показниками, для 
проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей; 

направлення для медичного огляду до призовної комісії Автономної Республіки Крим, 
обласних або Київської міської призовних комісій призовників, яких визнано непридатними 
до військової служби за станом здоров'я, та таких, що виявили незгоду з результатами 
медичного, огляду; 

прикріплення до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання громадян 
України, яких визнано під час приписки тимчасово непридатними до військової служби за 
станом здоров'я, та таких, що потребують обстеження або медичного нагляду. Відвідування 
лікувально-профілактичних закладів згідно з рішенням комісії з питань приписки для 
громадян-допризовників обов'язкове; 

прикріплення до відповідних закладів освіти громадян України, які мають низьку освітню 
підготовку або не володіють чи недостатньо володіють державною мовою; 

організація роботи з вивчення особистості призовників, їх морально-ділових якостей та 
сімейного стану; 

зняття з військового обліку призовників та взяття на військовий облік військовозобов'язаних 
громадян, яких: 

- за станом здоров'я визнано непридатними до військової служби в мирний час, обмежено 
придатними у воєнний час; 

- раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт 
за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від 
відбування покарання; 

(абзац одинадцятий частини дев'ятої статті 14 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 17.06.2020 р. N 720-IX) 

виключення з військового обліку громадян, яких: 
- за станом здоров'я визнано непридатними до військової служби з виключенням з 

військового обліку; 
- раніше було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину. 
10. За результатами медичного огляду громадянина України і з урахуванням рівня його 

освітньої підготовки, особистих якостей, роду діяльності та спеціальності комісія з питань 
приписки може прийняти одне з таких рішень: 

придатний для військової служби та попередньо призначений до служби у Збройних Силах 
України чи іншому військовому формуванні; 

тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування; 
підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та проведення повторного 

медичного огляду (із зазначенням дати проведення); 
непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, 

підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних; 
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непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, підлягає 
виключенню з військового обліку; 

підлягає взяттю на військовий облік військовозобов'язаних як такий, що був раніше 
засуджений до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт за вчинення 
кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування 
покарання; 

(абзац сьомий частини десятої статті 14 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 17.06.2020 р. N 720-IX) 

підлягає виключенню з військового обліку як такий, що був раніше засуджений до 
позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

11. Громадянам України, приписаним до призовних дільниць, видаються посвідчення про 
приписку, роз'яснюються права та обов'язки, правила військового обліку та відповідальність 
за порушення цих правил. 

Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу 
1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я 

громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 
18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або 
відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку). 

(частина перша статті 15 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII) 

(з 01.01.2030 р. до частини першої статті 15 будуть внесені зміни, передбачені абзацом 
другим підпункту 5 пункту 4 розділу XII Закону України від 05.09.2017 р. N 2145-VIII) 

2. Громадяни призовного віку в добровільному порядку можуть бути прийняті на військову 
службу за контрактом на умовах, передбачених частиною першою статті 20 цього Закону, та 
в порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби громадянами 
України. 

3. Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними 
призовної комісії та відправлення їх до військових частин. 

4. Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову 
службу здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими 
органами міських рад) у взаємодії з відповідними районними (міськими) територіальними 
центрами комплектування та соціальної підтримки. 

5. Порядок організації підготовки та проведення призову громадян України на строкову 
військову службу визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету 
Міністрів України. 

6. Строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу 
визначаються Указом Президента України. Такий указ публікується в засобах масової 
інформації не пізніш як за місяць до закінчення року, що передує року призову (призовів) 
громадян України на строкову військову службу, крім указу про призов (призови) громадян 
України на строкову військову службу в особливий період, який публікується не пізніш як за 
місяць до початку проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову 
службу. 
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(частина шоста статті 15 у редакції 
 Закону України від 18.02.2016 р. N 1008-VIII) 

7. Чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та 
обсяги видатків для проведення чергового призову визначаються Кабінетом Міністрів 
України. 

8. Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового 
призову: 

призовники, яким надійшла повістка відповідного районного (міського) територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки на прибуття до призовної дільниці для 
проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці; 

у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку 
зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного 
чергового призову, визначеного Указом Президента України; 

призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до 
відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки за новим місцем проживання для взяття на військовий облік; 

керівники підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від 
підпорядкування та форм власності на вимогу територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до 
призовних дільниць. 

(абзац п'ятий частини восьмої статті 15 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

9. У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян 
призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами 
випадків, які передбачають: 

переведення на роботу в іншу місцевість; 
переїзд на нове місце проживання; 
прийняття до закладу освіти і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання; 
направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення закладу освіти. 
10. У разі неявки призовника без поважних причин за викликом відповідного районного 

(міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки на призовну 
комісію він несе відповідальність, установлену законом. 

11. Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, 
установлений територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, які 
підтверджені відповідними документами, визнаються: 

(абзац перший частини одинадцятої статті 15 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили 
його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк; 

смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) 
або близького родича його дружини. 
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Стаття 16. Призовні комісії 
1. Для проведення призову громадян України на строкову військову службу в районах 

(містах) утворюються призовні комісії у такому складі: 
голова комісії - заступник голови районної державної адміністрації (виконавчого органу 

міської ради); 
члени комісії: 
керівник відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки; 
(абзац четвертий частини першої статті 16 

 у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 
заступник керівника районного (міського) органу управління освітою; 
заступник начальника районного (міського) органу Національної поліції; 

(абзац шостий частини першої статті 16 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 23.12.2015 р. N 901-VIII) 

лікар, який організовує роботу медичного персоналу щодо медичного огляду призовників; 
психолог відповідного державного (комунального) закладу, розташованого на території 

району (міста); 
(абзац восьмий частини першої статті 16 

 у редакції Закону України від 19.09.2013 р. N 589-VII) 
представники Збройних Сил України та інших військових формувань, громадських 

організацій, підприємств, установ і організацій за попереднім узгодженням з головою комісії; 
секретар комісії. 
2. Персональний склад районної (міської) призовної комісії, графік засідань призовної 

комісії, порядок проведення та забезпечення заходів з організації призову громадян України 
на строкову військову службу затверджуються головою районної державної адміністрації 
(виконавчого органу міської ради). 

3. На районні (міські) призовні комісії покладається: 
організація медичного огляду призовників та призов громадян України на строкову 

військову службу з призначенням їх для служби у Збройних Силах України чи іншому 
військовому формуванні; 

надання призовникам відстрочки від призову на строкову військову службу на підставах, 
передбачених статтею 17 цього Закону; 

звільнення призовників від призову на строкову військову службу на підставах, 
передбачених статтею 18 цього Закону, взяття їх на облік військовозобов'язаних або 
виключення з військового обліку; 

направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних 
закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження 
випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому 
направленні; 

направлення до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання (перебування) 
громадян, яких визнано тимчасово непридатними до військової служби; 

організація роботи з вивчення особистостей призовників, їх морально-ділових якостей та 
сімейного стану; 
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направлення до відповідних правоохоронних органів матеріалів на призовників, які 
ухиляються від призову на строкову військову службу; 

абзац дев'ятий частини третьої статті 16 виключено 
(згідно із Законом України 

 від 19.09.2013 р. N 589-VII) 
внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам 

України відстрочок від призову на строкову військову службу у випадках, не передбачених 
цим Законом. 

4. У разі втрати (зміни) підстав щодо надання призовникам відстрочки від призову на 
строкову військову службу, передбачених цим Законом, призовна комісія може скасувати 
(змінити) раніше прийняте нею рішення. 

5. Рішення призовної комісії може бути оскаржено громадянином України до призовної 
комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому законом. 

6. Для керівництва і контролю за діяльністю районних (міських) призовних комісій в 
Автономній Республіці Крим, областях та місті Києві утворюються відповідно призовна 
комісія Автономної Республіки Крим, обласні та Київська міська призовні комісії. 
Персональний склад призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 
міської призовних комісій, порядок проведення та забезпечення роботи з організації призову 
затверджуються відповідно Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим та головами 
обласних, Київської міської державних адміністрацій. 

7. На призовну комісію Автономної Республіки Крим, обласні та Київську міську призовні 
комісії покладаються: 

керівництво діяльністю районних (міських) призовних комісій; 
організація медичного огляду громадян України, які визнані районними (міськими) 

комісіями з питань приписки або районними (міськими) призовними комісіями непридатними 
або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, та громадян України, 
які заявили про незгоду з результатами медичного огляду чи рішеннями районних (міських) 
комісій з питань приписки або районних (міських) призовних комісій, а також громадян, які 
призвані на строкову військову службу безпосередньо перед їх відправленням у військові 
частини; 

перевірка підстав щодо надання відстрочки або звільнення громадян України від призову на 
строкову військову службу; 

контроль за обґрунтованим призначенням призовників для служби у Збройних Силах 
України чи іншому військовому формуванні з урахуванням їх освіти, досвіду, здібностей, 
інтересів та особистих можливостей; 

розгляд скарг громадян на рішення та дії районних (міських) призовних комісій. 
8. Призовна комісія Автономної Республіки Крим, обласні, Київська міська призовні комісії 

мають право переглядати та змінювати рішення відповідних районних (міських) призовних 
комісій та рішень районних (міських) комісій з питань приписки стосовно громадян України, 
визнаних непридатними до військової служби за станом здоров'я. 

9. Рішення призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської міської 
призовних комісій може бути оскаржено до суду в порядку, передбаченому законом. 
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Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу 
1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням 

районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, 
станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. 

(частина перша статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 27.03.2014 р. N 1169-VII, 

від 15.01.2015 р. N 116-VIII) 
2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх 

бажанням надається призовникам, які мають;. 
1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку 

непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких 
перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони 
не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до 
законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, 
встановленому законодавством; 

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних 
рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не 
мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства 
їх утримувати; 

3) дитину (дітей) віком до 18 років, яку (яких) виховують самостійно; 
(пункт 3 частини другої статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII, 
у редакції Закону України від 01.04.2022 р. N 2169-IX) 

4) дитину віком до трьох років; 
(пункт 4 частини другої статті 17 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 19.09.2013 р. N 589-VII, 
у редакції Закону України від 01.04.2022 р. N 2169-IX) 

5) двох і більше дітей; 
6) пункт 6 частини другої статті 17 виключено 

(пункт 6 частини другої статті 17 у редакції 
 Закону України від 02.10.2018 р. N 2581-VIII, 

виключено згідно із Законом 
 України від 15.03.2022 р. N 2122-IX) 

7) пункт 7 частини другої статті 17 виключено 
(пункт 7 частини другої статті 17 у редакції 

 Закону України від 02.10.2018 р. N 2581-VIII, 
виключено згідно із Законом 

 України від 15.03.2022 р. N 2122-IX) 
8) вагітну дружину. 
3. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за 

власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
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(частина третя статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1634-VII) 

4. Частину четверту статті 17 виключено 
(згідно із Законом України 

 від 15.01.2015 р. N 116-VIII) 
5. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, 

відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на 
час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них. 

(частина п'ята статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII) 

6. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику 
відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи 
на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може 
суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен 
утримувати. 

7. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до 
одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово 
непридатними до військової служби. 

8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період 
навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються: 

у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) 
освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку 
відстрочка втрачає силу; 

(частину восьму статті 17 доповнено новим абзацом 
 другим згідно із Законом України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII, 

у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий 
 вважати відповідно абзацами третім - шостим, 

абзац другий частини восьмої статті 17 у 
 редакції Закону України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час 
здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за програмами ступеневої системи освіти; 

(абзац третій частини восьмої статті 17 у 
 редакції Закону України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі 
під час здобуття наступного ступеня освіти; 

(абзац четвертий частини восьмої статті 17 у 
 редакції Закону України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання; 
(абзац п'ятий частини восьмої статті 17 у 

 редакції Закону України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 
в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва. 
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Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, 
які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих 
військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. 
Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що 
триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного 
військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після 
завершення підготовки. 

(частину восьму статті 17 доповнено абзацом сьомим 
 згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

9. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також 
мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у 
закладах освіти інших держав. 

10. Частину 10 статті 17 виключено 
(згідно із Законом України 

 від 05.09.2017 р. N 2145-VIII) 
11. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної 

відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої 
освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають. 

(частина одинадцята статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.09.2017 р. N 2145-VIII) 

12. У разі переведення призовників, які навчаються у закладах вищої чи фахової передвищої 
освіти з денною формою навчання, для навчання в інший заклад вищої чи фахової передвищої 
освіти із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову 
службу не втрачається. 

(частина дванадцята статті 17 у редакції 
 Законів України від 15.01.2015 р. N 116-VIII, 

від 06.06.2019 р. N 2745-VIII) 
13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної 

діяльності надається таким громадянам призовного віку: 
педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади 

загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період 
їх роботи за спеціальністю; 

(абзац другий частини тринадцятої статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 14.05.2015 р. N 433-VIII, 

у редакції Закону України 
 від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період 
їх роботи за фахом у сільській місцевості; 

священнослужителям, які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти і займають 
посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення), зареєстрованого у 
встановленому порядку, - на час виконання обов'язків священнослужителя; 

(абзац четвертий частини тринадцятої статті 17 
 у редакції Закону України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 
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сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень; 
особам, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук)/доктора мистецтв або доктора 

наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями 
знань (науки)/мистецтв, за якими присуджено науковий/освітньо-творчий ступінь, - на весь 
період їх роботи за цією спеціальністю; 

(абзац шостий частини тринадцятої статті 17 
 у редакції Закону України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

резервістам - на весь період служби у військовому резерві; 
поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та 

працівникам Державного бюро розслідувань - на весь період їх служби; 
(абзац восьмий частини тринадцятої статті 17 із змінами, 

 внесеними згідно із Законами України від 02.07.2015 р. N 580-VIII, 
від 05.11.2020 р. N 989-IX, 

у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 
(частина тринадцята статті 17 із змінами, внесеними 

згідно із Законами України від 07.02.2012 р. N 4352-VI, 
від 06.05.2014 р. N 1242-VII, 

у редакції Закону України 
 від 15.01.2015 р. N 116-VIII) 

співробітникам Служби судової охорони - на весь період їх служби. 
(частину тринадцяту статті 17 доповнено абзацом дев'ятим 

 згідно із Законом України від 27.04.2021 р. N 1417-IX) 
14. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким 

повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких 
кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення. 

(частина чотирнадцята статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 13.04.2012 р. N 4652-VI) 

15. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову 
службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної 
Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних 
(міських) призовних комісій. 

16. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, 
зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у відповідні районні (міські) територіальні центри 
комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують їх право на 
відстрочку. 

17. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову 
військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення 
від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не 
призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути 
призвані під час здійснення чергового призову. 

Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу 
1. Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України: 
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які визнані особами з інвалідністю або за станом здоров'я непридатними до військової 
служби в мирний час; 

(абзац другий частини першої статті 18 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 15.03.2022 р. N 2122-IX) 

які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного; 
(абзац третій частини першої статті 18 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII) 
які виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого 

контрактів; 
(частину першу статті 18 доповнено новим абзацом 

 четвертим згідно із Законом України від 27.03.2014 р. N 1169-VII, 
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий 

 вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим, 
абзац четвертий частини першої статті 18 

 у редакції Закону України від 20.05.2014 р. N 1275-VII) 
батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, 

померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів 
військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, 
можуть його не використовувати; 

які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років; 
(частину першу статті 18 доповнено новим абзацом 

 шостим згідно із Законом України від 15.03.2022 р. N 2122-IX) 
які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі 

вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала 
тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що 
підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони 
здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не 
встановлено інвалідність; 

(частину першу статті 18 доповнено новим абзацом 
 сьомим згідно із Законом України від 15.03.2022 р. N 2122-IX) 

які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також 
батьками своїми чи дружини (чоловіком), які за висновком медико-соціальної експертної 
комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного 
догляду; 

(частину першу статті 18 доповнено новим абзацом 
 восьмим згідно із Законом України від 15.03.2022 р. N 2122-IX) 

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи 
батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи; 

(частину першу статті 18 доповнено новим абзацом 
 дев'ятим згідно із Законом України від 15.03.2022 р. N 2122-IX) 
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які здійснюють опіку над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; зайняті 
постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; зайняті постійним доглядом за особою 
з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії 
або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, 
у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; 

(частину першу статті 18 доповнено новим абзацом 
 десятим згідно із Законом України від 15.03.2022 р. N 2122-IX, 

у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати 
 відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим) 

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах; 
які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, 

обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;  
(абзац дванадцятий частини першої статті 18 із змінами, внесеними 

 згідно із Законами України від 15.01.2015 р. N 116-VIII, 
від 17.06.2020 р. N 720-IX) 

яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання 
офіцерського (начальницького) складу. 

Стаття 19. Загальні умови укладення контракту на проходження військової служби 
1. Військовослужбовці, які проходять кадрову або строкову військову службу, військову 

службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом 
осіб із числа резервістів в особливий період, військову службу за призовом осіб офіцерського 
складу, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову 
загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язані, а 
також жінки, які не перебувають на військовому обліку, укладають контракт про проходження 
військової служби за контрактом з додержанням умов, передбачених статтею 20 цього Закону. 

(частина перша статті 19 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 05.03.2009 р. N 1073-VI, 

 від 12.08.2014 р. N 1634-VII, 
від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

2. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, у разі закінчення 
строку контракту можуть укласти новий контракт на проходження військової служби. 

3. У разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший укладений з 
ним контракт припиняється, а з таким військовослужбовцем укладається новий контракт для 
проходження відповідного виду військової служби на строк, визначений частиною другою 
статті 23 цього Закону. 

(статтю 19 доповнено новою частиною третьою 
 згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1634-VII, 

у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою) 
4. Форма, порядок і правила укладення контракту, припинення (розірвання) контракту та 

наслідки припинення (розірвання) контракту визначаються положеннями про проходження 
військової служби громадянами України та нормативно-правовими актами Міністерства 
оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону 
здійснюють керівництво військовими формуваннями, якщо інше не передбачено законом. 
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(частина четверта статті 19 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 

Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом 
1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-

психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби: 
особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за 

призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період, резервісти, військовозобов'язані, які не мають військових 
звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, особи віком від 18 років, які 
мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, та не досягли 
граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб 
рядового складу; 

(абзац другий частини першої статті 20 у редакції 
 Закону України від 05.03.2009 р. N 1073-VI, 

 із змінами, внесеними згідно із 
 Законами України від 17.03.2014 р. N 1127-VII, 

від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 
 у редакції Законів України 

 від 12.08.2014 р. N 1634-VII, 
від 06.09.2018 р. N 2523-VIII, 

із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за 
призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за 
контрактом, резервісти, військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського 
складу, особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну 
середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову 
службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу; 

(частину першу статті 20 доповнено новим абзацом 
 третім згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1634-VII, 

у зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати 
 відповідно абзацами четвертим - дев'ятим, 

абзац третій частини першої статті 20 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII, 

у редакції Закону України 
від 06.09.2018 р. N 2523-VIII, 

із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

особи, які мають повну загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту віком від 
17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової 
служби, та не мають військових звань офіцерського складу, - на військову службу (навчання) 
курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів 
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закладів вищої освіти, у тому числі тих, що здійснюють підготовку осіб на посади 
сержантського та старшинського складу; 

(абзац четвертий частини першої статті 20 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 12.05.2011 р. N 3353-VI, 

 у редакції Закону України 
 від 19.05.2011 р. N 3409-VI, 

із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 17.03.2014 р. N 1127-VII, 

у редакції Закону України 
 від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 

військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні 
підрозділи закладів вищої освіти та яким присвоєно військове звання офіцерського складу, - 
на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу; 

(абзац п'ятий частини першої статті 20 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 17.03.2014 р. N 1127-VII, 

від 15.01.2015 р. N 116-VIII) 
військовослужбовці, резервісти, військовозобов'язані, які не мають військових звань 

офіцерського складу, громадяни призовного віку, особи, які здобули вищу освіту за ступенем 
не нижче бакалавра, віком від 20 до 30 років та які успішно завершили курс військової 
підготовки офіцерського складу у вищому військовому навчальному закладі або військовому 
навчальному підрозділі закладу вищої освіти, - на військову службу за контрактом осіб 
офіцерського складу; 

(частину першу статті 20 доповнено новим абзацом 
 шостим згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX, 

у зв'язку з цим абзаци шостий - десятий 
 вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим) 

особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за 
контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, 
військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які здобули вищу 
освіту за ступенем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки 
за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять 
службу у військовому резерві, з одночасним присвоєнням первинного військового звання 
офіцерського складу - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу; 

(абзац сьомий частини першої статті 20 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 17.03.2014 р. N 1127-VII, 

  у редакції Законів України від 12.08.2014 р. N 1634-VII, 
від 03.10.2019 р. N 161-IX, 

із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, - на 
військову службу за контрактом осіб офіцерського складу; 

особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, - на військову 
службу за контрактом осіб офіцерського складу; 
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особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, службу у 
військовому резерві та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, 
військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, - на військову 
службу за контрактом осіб офіцерського складу; 

(абзац десятий частини першої статті 20 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 17.03.2014 р. N 1127-VII, 

від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 
від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого, вищого 
начальницького складу або класні чини та не досягли граничного віку перебування на 
військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним 
присвоєнням військових звань у порядку переатестації відповідно до частини п'ятої статті 5 
цього Закону. 

(частину першу статті 20 доповнено абзацом одинадцятим 
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII, 
абзац одинадцятий частини першої статті 20 у редакції 

 Закону України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 
2. На військову службу за контрактом осіб офіцерського складу у Службу безпеки України, 

розвідувальні органи України, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації 
України та Управління державної охорони України приймаються також громадяни України, 
які здобули вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової 
діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського 
складу, із числа військовослужбовців строкової служби, які прослужили не менше шести 
місяців, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу 
за контрактом, військовозобов'язаних, а також жінок, які не досягли граничного віку 
перебування на військовій службі військовослужбовців офіцерського складу. 

(частина друга статті 20 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 09.04.2014 р. N 1194-VII, 

від 06.09.2018 р. N 2523-VIII, 
від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

3. Особи не можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, якщо час, що 
залишився їм до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, є меншим за 
строк, визначений частиною другою статті 23 цього Закону, крім випадків, передбачених 
частинами третьою і п'ятою зазначеної статті. 

(статтю 20 доповнено новою частиною третьою 
 згідно із Законом України від 06.09.2018 р. N 2523-VIII, 

у зв'язку з цим частини третю - сьому 
 вважати відповідно частинами четвертою - восьмою) 

4. Громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання 
особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк 
військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною третьою статті 23 
цього Закону. 
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(статтю 20 доповнено новою частиною четвертою 
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII, 

у зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати 
 відповідно частинами п'ятою - сьомою) 

5. Для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Служби 
зовнішньої розвідки України) на військову службу за контрактом на строк військової служби 
в календарному обчисленні, встановлений частиною другою статті 23 цього Закону, можуть 
бути прийняті громадяни України з числа військовослужбовців, які проходять 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, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку 
перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними 
до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, 
контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до 
встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності 
(крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших 
захворювань, визначених Міністерством оборони України та іншими центральними органами 
виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими 
формуваннями). 

(абзац перший частини п'ятої статті 20 із змінами, 
 внесеними згідно із Законами України від 16.06.2020 р. N 697-IX, 

від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 
Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначається 

Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які 
відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями. 

(статтю 20 доповнено новою частиною п'ятою 
 згідно із Законом України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII, 

у зв'язку з цим частини п'ята - сьома 
 вважати відповідно частинами шостою - восьмою) 

6. Військові посадові особи не можуть перебувати з близькими особами у відносинах прямої 
організаційної та правової залежності підлеглої особи від її начальника, у тому числі через 
вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на службу, звільнення із служби, 
застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за 
їх виконанням. 

(статтю 20 доповнено частиною шостою 
 згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI) 

7. Стосовно кандидатів на зайняття військових посад, пов'язаних з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, за їх письмовою 
згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про 
запобігання корупції". 

(абзац перший частини сьомої статті 20 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 23.03.2017 р. N 1975-VIII) 
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(статтю 20 доповнено частиною сьомою 
 згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI) 

Для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань 
військовослужбовцями кандидати на зайняття військових посад, пов'язаних з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, приймаються на 
такі посади у разі: 

(частину сьому статті 20 доповнено абзацом другим 
 згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1634-VII) 

виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, - до отримання 
результатів спеціальної перевірки; 

(частину сьому статті 20 доповнено абзацом третім 
 згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1634-VII) 

оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму 
воєнного стану, рішення про призов на військову службу за призовом осіб із числа резервістів 
в особливий період - без проведення спеціальної перевірки. 

(частину сьому статті 20 доповнено абзацом четвертим 
 згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1634-VII, 

абзац четвертий частини сьомої статті 20 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

8. Військові посадові особи, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів вищих 
військових навчальних закладів, курсантів закладів вищої освіти, які мають у своєму складі 
військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, 
військовослужбовців 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, а також військових посадових осіб з числа 
військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової 
служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців 
молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, 
зобов'язані подавати щороку до 1 квітня декларацію особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку та на умовах, встановлених 
Законом України "Про запобігання корупції". 

(абзац перший частини восьмої статті 20 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Звільнення осіб від подання щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, передбачене абзацом першим цієї частини, 
не поширюється на військовослужбовців, які проходять військову службу у територіальних 
центрах комплектування та соціальної підтримки. 

(абзац перший частини восьмої статті 20 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1634-VII, 

замінено абзацами першим та другим згідно із 
 Законом України від 23.03.2017 р. N 1975-VIII, 

у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім, 
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абзац другий частини восьмої статті 20 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

На військових посадових осіб поширюється дія Закону України "Про запобігання 
корупції". 

(абзац третій частини восьмої статті 20 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 23.03.2017 р. N 1975-VIII, 

від 04.03.2020 р. N 524-IX) 
(статтю 20 доповнено частиною восьмою 

 згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI) 
Примітка. Термін "близькі особи" вживається у значенні, наведеному в Законі України 

"Про запобігання корупції". 
(статтю 20 доповнено приміткою 

 згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI, 
примітка статті 20 із змінами, внесеними згідно із 

 Законом України від 23.03.2017 р. N 1975-VIII) 

Стаття 201. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
1. Військові посадові особи зобов'язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції". 
(Закон доповнено статтею 201 згідно із 

 Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI, 
стаття 201 із змінами, внесеними згідно із 

 Законом України від 23.03.2017 р. N 1975-VIII, 
у редакції Закону України від 04.03.2020 р. N 524-IX) 

Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або 
прийняттям на військову службу 

1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на 
військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів, 
встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року. 

(частина перша статті 21 у редакції 
 Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI) 

(зміни, внесені підпунктом 1 пункту 75 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-
VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з 
Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)  

(установлено, що норми і положення частини першої статті 21 застосовуються у порядку та 
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових 
ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового 
державного соціального страхування, згідно із Законом України від 08.07.2010 р. N 2456-VI, 
враховуючи зміни, внесені Законом України від 28.12.2014 р. N 79-VIII, згідно із Законом 
України від 28.12.2014 р. N 80-VIII) 
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(установлено, що норми і положення частини першої статті 21 застосовуються у порядку 
та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових 
ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування 
України, згідно із Законом України від 25.12.2015 р. N 928-VIII) 

(частина перша статті 21 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.12.2016 р. N 1774-VIII) 

2. Громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, 
призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються 
відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та 
соціальної підтримки, Центральним управлінням або регіональним органом Служби безпеки 
України, відповідним підрозділом Служби зовнішньої розвідки України на медичний огляд 
(медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від 
роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному 
закладі охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої 
заробітної плати. 

(частина друга статті 21 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

3. Перевезення громадян України, пов'язані з призовом на військову службу, до місця 
служби та їх харчування в дорозі здійснюються за рахунок коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших 
центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво 
відповідними військовими формуваннями, до яких направляються військовослужбовці. 

4. Перевезення громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, до місця служби 
здійснюються за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання 
Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно 
до закону здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями, в яких 
проходять військову службу військовослужбовці. 

Глава III1. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ТА 
ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 

Стаття 211. Прийняття на військову службу до Збройних Сил України іноземців та осіб 
без громадянства 

1. Іноземці та особи без громадянства можуть бути прийняті на військову службу до 
Збройних Сил України за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського 
складу. 

2. На військову службу за контрактом приймаються раніше не судимі іноземці та особи без 
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і відповідають таким вимогам 
проходження військової служби: 

мають вік, передбачений статтею 22 цього Закону; 
придатні до військової служби за станом здоров'я; 
пройшли професійно-психологічний відбір; 
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мають достатній рівень фізичної підготовки. 
3. Для прийняття на військову службу іноземці та особи без громадянства звертаються до 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання. 
(частина третя статті 211 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 
4. Процедура прийому та професійно-психологічного відбору, форма, порядок і правила 

укладення контракту, припинення (розірвання) контракту та наслідки його припинення 
(розірвання), порядок присвоєння військових звань іноземцям та особам без громадянства 
визначаються положенням про проходження військової служби у Збройних Силах України 
іноземцями та особами без громадянства, якщо інше не передбачено законом. 

Стаття 212. Особливості проходження військової служби іноземцями та особами без 
громадянства 

1. Для прийнятих на військову службу за контрактом іноземців та осіб без громадянства 
встановлюється випробувальний строк два місяці. 

(частина перша статті 212 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 

2. Доступ іноземців та осіб без громадянства до державної таємниці здійснюється 
відповідно до Закону України "Про державну таємницю". 

3. Отримання іноземцями та особами без громадянства офіцерських військових звань 
Збройних Сил України можливе лише після отримання громадянства України у 
встановленому законом порядку. 

Стаття 213. Грошове забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які проходять 
військову службу у Збройних Силах України 

1. Розмір грошового забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які проходять 
військову службу у Збройних Силах України, визначається на рівні, встановленому для 
військовослужбовців - громадян України, які проходять службу за контрактом. 

Стаття 214. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або 
часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без 

громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України 
1. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати 

працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які 
проходять військову службу у Збройних Силах України (далі - одноразова грошова допомога), 
- це гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають 
право на її отримання. 

2. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі: 
1) загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов'язків військової служби 

або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, або 
смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової 
служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, 
пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби; 



 

129 

(пункт 1 частини другої статті 214 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.09.2018 р. N 2522-VIII) 

2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або 
внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження 
військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після 
звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов'язаних з проходженням військової служби; 

(пункт 2 частини другої статті 214 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.09.2018 р. N 2522-VIII) 

3) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок поранення 
(контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової 
служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової 
служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок 
причин, зазначених у цьому підпункті; 

4) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в період проходження ним 
військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової 
служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж 
через три місяці після її звільнення з військової служби чи після закінчення тримісячного 
строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період 
проходження військової служби; 

5) отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), 
захворювання під час виконання ним обов'язків військової служби, що призвело до часткової 
втрати працездатності без встановлення йому інвалідності. 

(пункт 5 частини другої статті 214 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.09.2018 р. N 2522-VIII) 

3. Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов'язки військової служби, за 
умов, визначених цим Законом. 

4. Право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі 
(смерті) військовослужбовця мають члени сім'ї, батьки загиблого (померлого) 
військовослужбовця. Члени сім'ї та батьки загиблого (померлого) військовослужбовця 
визначаються відповідно до Сімейного кодексу України. 

5. На іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проходять військову 
службу у Збройних Силах України за контрактом, поширюються умови та порядок виплати 
одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати 
працездатності без встановлення інвалідності, передбачені для військовослужбовців - 
громадян України та членів їх сімей. 

(частина п'ята статті 214 у редакції 
 Закону України від 19.04.2018 р. N 2409-VIII) 

(Закон доповнено главою III1 згідно із 
 Законом України від 06.10.2015 р. N 716-VIII) 
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Глава IV 
ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 

Стаття 22. Граничний вік перебування на військовій службі 
1. Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється: 
1) для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, 

які проходять військову службу за контрактом, - до 45 років; 
2) для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять 

військову службу за контрактом, - до 50 років; 
3) для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять 

військову службу за контрактом, - до 55 років; 
4) для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років; 
5) для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), 

підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років; 
6) для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років; 
7) для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з 

числа осіб: 
рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського 

складу - до 60 років; 
вищого офіцерського складу - до 65 років. 

(частина перша статті 22 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 

у редакції Закону України 
 від 17.10.2019 р. N 205-IX, 

враховуючи зміни, внесені Законом 
 України від 04.06.2020 р. N 680-IX) 

2. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають 
високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані 
військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової 
служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік 
перебування на військовій службі, встановлений частиною першою цієї статті, на строк до 5 
років у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби 
громадянами України. 

(частина друга статті 22 у редакції 
 Закону України від 11.05.2007 р. N 1014-V) 

Стаття 23. Строки військової служби 
1. Строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються: 
для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в 

Збройних Силах України та інших військових формуваннях, - до 18 місяців; 
для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти 

магістра, - до 12 місяців; 
(абзац третій частини першої статті 23 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 06.10.2015 р. N 711-VIII, 
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у редакції Закону України 
 від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

(частина перша статті 23 у редакції 
 Закону України від 15.01.2015 р. N 116-VIII) 

2. Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та 
призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному 
обчисленні: 

для осіб рядового складу - 3 роки; 
для осіб сержантського і старшинського складу - від 3 до 5 років; 
для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти - час навчання у вищому військовому навчальному закладі або 
військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти; 

для осіб офіцерського складу з числа; 
(абзац п'ятий частини другої статті 23 у редакції 

 Закону України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 
військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні 

підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової 
служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи: 

(частину другу статті 23 доповнено новим абзацом 
 шостим згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

спеціальностями льотного складу авіації - 10 років; 
(частину другу статті 23 доповнено новим абзацом 

 сьомим згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 
іншими спеціальностями - 5 років; 

(частину другу статті 23 доповнено новим абзацом 
 восьмим згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX, 

у зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий 
 вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим) 

громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу 
військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування 
осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, - від 2 до 5 
років; 

(абзац дев'ятий частини другої статті 23 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

інших громадян - від 1 до 5 років. 
(абзац десятий частини другої статті 23 із змінами, внесеними 

 згідно із Законами України від 15.01.2015 р. N 116-VIII, 
від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

(частина друга статті 23 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 
 у редакції Закону України від 12.08.2014 р. N 1634-VII) 

3. Для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту 
оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про 
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демобілізацію та призначаються на посади, строки військової служби в календарному 
обчисленні встановлюються відповідно до частини другої цієї статті. 

Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової 
служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду 
вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого 
періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення 
мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію, строк 
військової служби в календарному обчисленні встановлюється шість місяців. Строк 
проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за 
новими контрактами на шість місяців або на строки, визначені частиною четвертою цієї статті. 
У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких 
контрактів припиняється достроково. 

(частина третя статті 23 із змінами, внесеними згідно із 
Законами України від 12.08.2014 р. N 1634-VII, 

від 06.10.2015 р. N 711-VIII, 
у редакції Закону України 

 від 06.12.2016 р. N 1769-VIII) 
4. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до 

досягнення граничного віку перебування на військовій службі: 
для осіб рядового складу - на 3 роки; 

(абзац другий частини четвертої статті 23 у 
 редакції Закону України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

для осіб сержантського і старшинського складу - на строк від 3 до 5 років; 
(абзац третій частини четвертої статті 23 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII, 
у редакції Закону України 

 від 03.10.2019 р. N 161-IX) 
для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років. 
Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням 

строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк 
від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій 
службі. 

(частина четверта статті 23 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 12.05.2011 р. N 3353-VI, 

 у редакції Закону України 
 від 18.10.2011 р. N 3919-VI) 

Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк 
проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 
до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій 
службі. 

(частину четверту статті 23 доповнено абзацом шостим 
 згідно із Законом України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 
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5. Особам офіцерського складу, яким до досягнення граничного віку перебування на 
кадровій військовій службі залишилося менше 5 років, при переході на військову службу за 
контрактом тривалість дії першого контракту визначається строком, який залишився до 
досягнення ними встановленого граничного віку перебування на військовій службі. 

6. Військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа 
військовослужбовців строкової військової служби та громадян призовного віку, які не 
проходили строкову військову службу, в разі розірвання контракту направляються для 
проходження строкової військової служби, якщо вони не вислужили встановлені строки 
строкової військової служби, за винятком випадків, передбачених підпунктами "б", "г", "ґ" чи 
"ж" пункту 1 частини п'ятої статті 26 цього Закону. 

(частина шоста статті 23 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 

7. Для громадян України, які призвані на військову службу, встановлюються такі строки 
військової служби в календарному обчисленні: 

для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, - до 18 місяців; 
(абзац другий частини сьомої статті 23 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 06.12.2016 р. N 1769-VIII) 
для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, 

на особливий період, - до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про 
демобілізацію; 

(частина сьома статті 23 у редакції 
 Закону України від 12.08.2014 р. N 1634-VII) 

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період, - на строки, визначені рішенням Верховного 
Головнокомандувача Збройних Сил України. 

(частину сьому статті 23 доповнено абзацом восьмим 
 згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

8. До строку військової служби не зараховується час відбування військовослужбовцями 
покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні. 

(статтю 23 доповнено частиною восьмою 
 згідно із Законом України від 19.09.2013 р. N 589-VII) 

9. Під час дії особливого періоду: 
(абзац перший частини дев'ятої статті 23 

 у редакції Закону України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 
1) для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, встановлений цією 

статтею, військова служба продовжується понад встановлені строки: 
у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання 

воєнного часу) - до термінів, визначених рішенням Президента України, крім випадків, 
визначених пунктами "б", "в", "г" частини другої, пунктами "б", "в", "г", "ґ", "д", "е" частини 
третьої статті 26 цього Закону; 

(абзац другий пункту 1 частини дев'ятої статті 23 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 
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з моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу) - до оголошення демобілізації, 
крім випадків, визначених пунктами "б", "в", "г" частини другої, пунктами "б", "в", "г", "ґ", "д", 
"е" частини третьої статті 26 цього Закону; 

(абзац третій пункту 1 частини дев'ятої статті 23 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 

2) для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту 
продовжується понад встановлені строки: 

з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається 
рішенням Президента України, крім випадків, визначених пунктом 3 частини п'ятої статті 26 
цього Закону; 

(абзац другий пункту 2 частини дев'ятої статті 23 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 

з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації, крім випадків, 
визначених пунктом 3 частини п'ятої статті 26 цього Закону; 

(абзац третій пункту 2 частини дев'ятої статті 23 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 

(пункт 2 частини дев'ятої статті 23 у редакції 
Законів України від 06.10.2015 р. N 711-VIII, 

від 06.12.2016 р. N 1769-VIII) 
(статтю 23 доповнено частиною дев'ятою 

 згідно із Законом України від 19.09.2013 р. N 589-VII, 
частина дев'ята статті 23 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 
у редакції Закону України 

 від 18.03.2015 р. N 259-VIII) 
3) в особливий період (крім проведення мобілізації та введення воєнного стану) для 

військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та строк контракту яких 
закінчився, військова служба може бути продовжена за новими контрактами на строки, 
визначені частиною четвертою цієї статті, крім випадків, визначених абзацом другим частини 
третьої цієї статті. 

(частину дев'яту статті 23 доповнено пунктом 3 
 згідно із Законом України від 06.12.2016 р. N 1769-VIII) 

10. Для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Служби 
зовнішньої розвідки України) військовослужбовцям військової служби за контрактом з числа 
громадян України, які під час проходження військової служби були визнані військово-
лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками 
захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків 
військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати 
працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, 
розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони 
України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону 
здійснюють керівництво військовими формуваннями), за їх зверненням може бути 
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продовжено військову службу до закінчення строку контракту з можливістю укладення нового 
контракту, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. 

(абзац перший частини десятої статті 23 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 697-IX) 

Порядок продовження військової служби (дії контракту) таким військовослужбовцям 
визначається відповідними положеннями про проходження громадянами України військової 
служби та іншими нормативно-правовими актами Міністерства оборони України, інших 
центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво 
військовими формуваннями, якщо інше не передбачено законом. 

Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначається 
Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які 
відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями. 

(статтю 23 доповнено частиною десятою згідно із 
 Законом України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 

Стаття 24. Початок, призупинення і закінчення проходження військової служби. Час та 
місце виконання обов'язків військової служби 

(назва статті 24 у редакції Закону 
 України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

1. Початком проходження військової служби вважається: 
1) день відправлення у військову частину з обласного збірного пункту - для громадян, 

призваних на строкову військову службу; 
(пункт 1 частини першої статті 24 із змінами, внесеними 

згідно із Законами України від 19.09.2013 р. N 589-VII, 
 від 27.03.2014 р. N 1169-VII, 
від 20.05.2014 р. N 1275-VII) 

2) день зарахування до списків особового складу військової частини (військового 
навчального закладу, установи тощо) - для громадян, прийнятих на військову службу за 
контрактом, у тому числі військовозобов'язаних, які проходять збори, та резервістів під час 
мобілізації; 

(пункт 2 частини першої статті 24 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 27.03.2014 р. N 1169-VII) 

3) день призначення на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, 
військового навчального підрозділу закладу вищої освіти - для громадян, які не проходили 
військову службу, та військовозобов'язаних; 

4) день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки або день прибуття до 
Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного 
підрозділу Служби зовнішньої розвідки України - для громадян, призваних на військову 
службу під час мобілізації, на особливий період та на військову службу за призовом осіб 
офіцерського складу; 

(частину першу статті 24 доповнено пунктом 4 
 згідно із Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 
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пункт 4 частини першої статті 24 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

5) день зарахування до списків особового складу військової частини - для громадян України, 
які проходять службу у військовому резерві за контрактом, зараховані під час такої служби до 
військового оперативного резерву та призиваються на військову службу за призовом осіб із 
числа резервістів в особливий період; 

(частину першу статті 24 доповнено пунктом 5 
 згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

6) день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки - для громадян України, які 
зараховані до військового оперативного резерву після їх звільнення з військової служби та 
призиваються на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. 

(частину першу статті 24 доповнено пунктом 6 
 згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

2. Військова служба призупиняється для військовослужбовців, які самовільно залишили 
військові частини або місця служби, дезертирували із Збройних Сил України та інших 
військових формувань або добровільно здалися в полон, якщо інше не визначено 
законодавством. 

Початком призупинення військової служби є день внесення відповідних відомостей до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви, повідомлення командира 
(начальника) військової частини про вчинене кримінальне правопорушення, поданих 
відповідно до частини четвертої статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. 

Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються з посад та 
вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов'язків військової служби. Контракт про 
проходження військової служби, а також виплата грошового та здійснення продовольчого, 
речового, інших видів забезпечення таким військовослужбовцям призупиняються. 

Час призупинення військової служби військовослужбовцям не зараховується до строку 
військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за 
вислугу років і призначення пенсії. На них не поширюються пільги та соціальні гарантії, 
встановлені законодавством для військовослужбовців. 

Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, не входять до чисельності 
Збройних Сил України та інших військових формувань. 

Військовослужбовці, військову службу яким призупинено та стосовно яких обвинувальні 
вироки суду набрали законної сили, підлягають звільненню з військової служби відповідно до 
пункту "г" частини другої, пункту "г" частини третьої, підпункту "д" пункту 1, підпункту "в" 
пункту 2 частини четвертої, підпунктів "е" пунктів 1 і 2, підпункту "в" пункту 3 частини п'ятої 
та підпункту "е" пункту 1, підпункту "д" пункту 2, підпункту "в" пункту 3 частини шостої 
статті 26 цього Закону, крім військовослужбовців, яким вироком суду визначено міру 
покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у 
дисциплінарному батальйоні. 

Військовослужбовці, яким призначено кримінальне покарання у вигляді штрафу, яких 
звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтями 47, 48, 49 
Кримінального кодексу України, а також яких звільнено від відбування покарання на підставі 
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амністії, підлягають звільненню з військової служби відповідно до підпункту "ґ" пункту 1 
частини четвертої, підпунктів "д" пунктів 1 та 2 частини п'ятої та підпункту "д" пункту 1, 
підпункту "ґ" пункту 2 частини шостої статті 26 цього Закону. 

Для військовослужбовців, стосовно яких судом винесено виправдувальний вирок, що 
набрав законної сили, або стосовно яких закрито кримінальне провадження відповідно до 
пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, 
військова служба та дія контракту продовжується. У такому разі строк призупинення 
військової служби зараховується до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і 
призначення пенсії, а також до строку вислуги років для присвоєння чергового військового 
звання, та поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для 
військовослужбовців. 

За весь час необґрунтованого призупинення військової служби таким військовослужбовцям 
виплачується недоотримане грошове та здійснюються недоотримане продовольче, речове та 
інші види забезпечення. 

Порядок призупинення та продовження військової служби визначається положеннями про 
проходження військової служби. 

(статтю 24 доповнено новою частиною другою 
 згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX, 

у зв'язку з цим частини другу і третю 
 вважати відповідно частинами третьою і четвертою) 

3. Закінченням проходження військової служби вважається день виключення 
військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального 
закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової 
служби громадянами України. 

Із списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи 
тощо) військовослужбовець не виключається та контракт не припиняється (не розривається) у 
разі: 

(частину третю статті 24 доповнено абзацом 
згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

перебування на лікуванні; 
(частину третю статті 24 доповнено абзацом 

згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 
захоплення в полон або заручником, а також інтернування у нейтральну державу; 

(частину третю статті 24 доповнено абзацом 
згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

безвісної відсутності - до визнання його в установленому порядку безвісно відсутнім або 
оголошення померлим; 

(частину третю статті 24 доповнено абзацом 
згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

настання інших випадків, визначених законодавством. 
(частину третю статті 24 доповнено абзацом 

згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 
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Загиблий (померлий) військовослужбовець виключається із списків особового складу 
військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) з наступного після 
загибелі (смерті) дня, військовослужбовець, визнаний у встановленому законом порядку 
безвісно відсутнім або оголошений померлим, - з дня набрання законної сили рішенням суду. 

(частину третю статті 24 доповнено абзацом 
згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

4. Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов'язки військової служби: 
1) на території військової частини або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого 

(навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять); 
2) на шляху прямування на службу або зі служби, під час службових поїздок, повернення до 

місця служби; 
3) поза військовою частиною, якщо перебування там відповідає обов'язкам 

військовослужбовця або його було направлено туди за наказом відповідного командира 
(начальника); 

4) під час виконання державних обов'язків, у тому числі у випадках, якщо ці обов'язки не 
були пов'язані з військовою службою; 

5) під час виконання обов'язку з урятування людського життя, охорони державної власності, 
підтримання військової дисципліни та охорони правопорядку. 

Стаття 25. Підготовка громадян України для проходження військової служби на 
посадах осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу 

(назва із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 12.05.2011 р. N 3353-VI) 

1. Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб 
офіцерського складу проводиться у вищих військових навчальних закладах та військових 
навчальних підрозділах закладів вищої освіти. У них здійснюється навчання курсантів, 
слухачів, студентів, ад'юнктів і докторантів. 

Підготовка громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом, може 
здійснюватися у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), 
військових частинах шляхом навчання на спеціальних курсах підготовки. Порядок та умови 
направлення, проходження військової служби громадянами України під час такої підготовки 
визначаються положеннями про проходження військової служби громадянами України. 

(частину першу статті 25 доповнено абзацом другим 
 згідно із Законом України від 12.05.2011 р. N 3353-VI, 

абзац другий частини першої статті 25 у редакції 
 Закону України від 12.08.2014 р. N 1634-VII) 

2. Порядок проведення підготовки громадян України для проходження військової служби 
на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу 
встановлюється Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої 
влади, яким підпорядковані ці заклади освіти, спільно з центральним органом виконавчої 
влади у сфері освіти і науки. 

(частина друга статті 25 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 12.05.2011 р. N 3353-VI) 
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3. Зарахування громадян України до вищих військових навчальних закладів та військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти проводиться на добровільних засадах відповідно 
до особистих заяв після успішного складення вступних іспитів та відповідних випробувань. 

4. Громадяни України, які в установленому порядку зараховані до вищих військових 
навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти для здобуття 
певних освітніх рівнів і не мають звань офіцерського складу, вважаються курсантами, а ті, що 
мають такі звання, - слухачами. 

(частина четверта статті 25 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

5. З громадянами України - курсантами вищого військового навчального закладу, 
військового навчального підрозділу закладу вищої освіти укладається контракт про 
проходження військової служби (навчання) на строки, передбачені абзацом четвертим 
частини другої статті 23 цього Закону. Контракт про проходження військової служби на 
посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення 
навчання укладається між громадянином та державою, від імені якої виступає уповноважений 
орган військового управління Збройних Сил України або іншого військового формування, для 
потреб якого він проходить підготовку, на строк, передбачений абзацами третім і шостим 
частини другої статті 23 цього Закону. 

(частина п'ята статті 25 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 12.05.2011 р. N 3353-VI, 

від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 
6. Установлення правових відносин між курсантами, яким не виповнилося 18 років, і 

державою здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України. Порядок 
проходження ними військової служби (навчання) встановлюється положеннями про 
проходження військової служби громадянами України та іншими нормативно-правовими 
актами України. 

7. Курсанти з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, 
після зарахування до вищого військового навчального закладу або військового навчального 
підрозділу закладу вищої освіти укладають новий контракт про проходження військової 
служби (навчання) на строки, передбачені абзацом четвертим частини другої статті 23 цього 
Закону. 

8. Курсантам, які не мали військового звання до зарахування до вищого військового 
навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, 
присвоюється військове звання рядового складу. За військовослужбовцями та 
військовозобов'язаними зберігаються військові звання, які вони отримали під час 
проходження військової служби. 

9. Військові звання випускникам вищих військових навчальних закладів та військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти присвоюються в порядку, встановленому 
положеннями про проходження військової служби громадянами України. 

10. Курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати 
навчання або через недисциплінованість, систематичне невиконання умов контракту 
військовослужбовцем, невиконання освітньої програми (індивідуального навчального плану - 
за його наявності) та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах 
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осіб офіцерського складу після закінчення закладу вищої освіти, а також особи офіцерського 
складу, які звільняються з військової служби протягом п'яти років (десяти років - для осіб 
офіцерського складу, які оволоділи спеціальностями льотного складу авіації) після закінчення 
вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу 
вищої освіти відповідно до підпунктів "д", "е", "є", "з", "и" пункту 1 та підпунктів "д", "е", "є", 
"ж", "з" пункту 2 частини п'ятої статті 26 цього Закону, відшкодовують Міністерству оборони 
України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці заклади 
освіти, витрати, пов'язані з їх утриманням у закладі вищої освіти, відповідно до порядку і умов, 
встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування 
витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку. 

(частина десята статті 25 у редакції 
 Закону України від 11.04.2008 р. N 267-VI, 

 із змінами, внесеними згідно із 
Законами України від 14.05.2013 р. N 224-VII, 

від 05.04.2018 р. N 2397-VIII, 
від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

11. Курсанти чоловічої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів та 
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (за винятком випадків, передбачених 
підпунктами "б", "г", "ґ" чи "ж" пункту 1 та підпунктами "б", "г" чи "ґ" пункту 2 частини п'ятої 
статті 26 цього Закону), направляються у військові частини для подальшого проходження 
військової служби, якщо вони не вислужили встановленого строку строкової військової 
служби. При цьому у строк військової служби військовослужбовцям зараховується тривалість: 

(абзац перший частини одинадцятої статті 25 із змінами, 
 внесеними згідно із Законами України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII, 

від 03.10.2019 р. N 161-IX) 
строкової військової служби до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові 

навчальні підрозділи закладів вищої освіти; 
військової служби за контрактом до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові 

навчальні підрозділи закладів вищої освіти; 
військової служби під час навчання у вищих військових навчальних закладах та військових 

навчальних підрозділах закладів освіти із розрахунку два місяці служби (навчання) за 
контрактом - за один місяць строкової військової служби. 

12. Курсанти чоловічої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів та 
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти відповідно до підпунктів "б", "г", "ґ" 
чи "ж" пункту 1 частини п'ятої статті 26 цього Закону, направляються у відповідні районні 
(міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання 
для взяття на військовий облік. 

(частина дванадцята статті 25 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 

13. Курсанти жіночої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів та 
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, звільняються з військової служби, 
якщо вони: 

не мають військово-облікової спеціальності, - без взяття на військовий облік; 
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мають військово-облікову спеціальність, - з направленням у відповідні районні (міські) 
територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання для 
взяття на військовий облік. 

Стаття 26. Звільнення з військової служби 
1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється: 
а) у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за 

станом здоров'я придатні до військової служби; 
б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі та у 

військовому резерві або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом 
здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку. 

2. Військовослужбовці строкової військової служби звільняються із служби на підставах: 
а) у зв'язку із закінченням встановлених строків військової служби - у строки, визначені 

Указом Президента України; 
б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність до військової служби; 
в) за сімейними обставинами - у разі виникнення у них права на відстрочку чи звільнення 

внаслідок зміни сімейних обставин. Військовослужбовці, які мають право на звільнення зі 
служби за цією підставою, можуть його не використовувати; 

г) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 
покарання у виді позбавлення волі. 

3. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського 
складу, звільняються із служби на підставах: 

а) у зв'язку із закінченням встановлених строків військової служби; 
б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність або обмежену придатність до військової служби; 
в) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України; 
г) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; 
ґ) у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку; 
д) у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу 

військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років; 
е) у зв'язку з припиненням громадянства України. 
4. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на 

особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, 
звільняються з військової служби на підставах: 

(абзац перший частини четвертої статті 26 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

1) під час дії особливого періоду (крім періоду дії воєнного стану): 
а) у строки, визначені Указом Президента України (у строки, визначені рішенням 

Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, - для військовослужбовців, які 
проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період); 
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(підпункт "а" пункту 1 частини четвертої статті 26 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 
непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час, за 
винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України 
військової служби; 

в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 
г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не 

висловили бажання продовжувати військову службу): 
військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років; 
виховання матір'ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, 

дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері); 
утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II 

групи; 
необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також 

батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної 
комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного 
догляду; 

наявність дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи 
батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи; 

необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; 
необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи; необхідність 
здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за 
висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії 
закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які 
можуть здійснювати такий догляд; 

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років; 
виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років; 
виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової 

системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, 
цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV 
ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною 
комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність; 

(абзаци четвертий - восьмий підпункту "г" пункту 1 
частини четвертої статті 26 замінено сімома абзацами 

 згідно із Законом України від 15.03.2022 р. N 2122-IX) 
ґ) через службову невідповідність; 
д) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; 
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е) у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку; 
2) під час воєнного стану: 
а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 
б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку; 
в) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; 
г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не 

висловили бажання продовжувати військову службу): 
у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років; 
у зв'язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, 

тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала 
тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що 
підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони 
здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не 
встановлено інвалідність; 

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), 
дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним 
медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної 
комісії закладу охорони здоров'я; 

у зв'язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх 
батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи; 

у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом 
недієздатною; 

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи; 
у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи 

або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-
консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, у разі 
відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; 

військовослужбовці-жінки - у зв'язку з вагітністю; 
військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду 
тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею 
шестирічного віку; 

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 
18 років; 

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. 
(пункт 2 частини четвертої статті 26 доповнено підпунктом "г" 

 згідно із Законом України від 15.03.2022 р. N 2122-IX, 
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підпункт "г" пункту 2 частини четвертої статті 26 
 у редакції Закону України від 01.04.2022 р. N 2169-IX) 

5. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову 
службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах: 

1) у мирний час: 
а) у зв'язку із закінченням строку контракту; 
б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність до військової служби або обмежену придатність до військової служби, за 
винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України 
військової служби; 

в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 
г) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі 

неможливості їх використання на службі; 
ґ) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України; 
д) через службову невідповідність; 
е) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи 
позбавлення права займати певні посади; 

є) у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку; 
ж) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням 

військовослужбовця); 
з) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем; 
и) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця 

притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 
правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування; 

і) у зв'язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування 
близькій особі; 

ї) у зв'язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не 
відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади; 

й) у зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою 
статті 1 Закону України "Про очищення влади"; 

к) у зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та 
небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які 
проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом 
другим частини третьої статті 23 цього Закону; 

л) у зв'язку з припиненням громадянства України; 
м) як такі, що не пройшли встановлений випробувальний строк, визначений частиною 

першою статті 212 цього Закону; 
н) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів 

військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших 
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передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, 
необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; 

(пункт 1 частини п'ятої статті 26 доповнено підпунктом "н" 
 згідно із Законом України від 31.10.2019 р. N 263-IX) 

о) у зв'язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності; 
(пункт 1 частини п'ятої статті 26 доповнено підпунктом "о" 

 згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1915-IX, 
враховуючи зміни, внесені Законом 

 України від 15.03.2022 р. N 2131-IX) 
2) під час дії особливого періоду (крім періодів з моменту оголошення мобілізації - протягом 

строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення 
воєнного стану - до оголошення демобілізації): 

а) у зв'язку із закінченням строку контракту; 
б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час, за 
винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України 
військової служби; 

в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 
г) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі 

неможливості їх використання на службі; 
ґ) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не 

висловили бажання продовжувати військову службу): 
військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років; 
виховання матір'ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, 

дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері); 
утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II 

групи; 
необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також 

батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної 
комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного 
догляду; 

наявність дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи 
батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи; 

необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; 
необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи; необхідність 
здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за 
висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії 
закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які 
можуть здійснювати такий догляд; 

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років; 
виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років; 
виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової 

системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
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онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, 
цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV 
ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною 
комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність; 

(абзаци четвертий - восьмий підпункту "ґ" пункту 2 
частини п'ятої статті 26 замінено сімома абзацами 

 згідно із Законом України від 15.03.2022 р. N 2122-IX) 
військовослужбовці-жінки - у зв'язку з вагітністю; 

(підпункт "ґ" пункту 2 частини п'ятої статті 26 доповнено абзацом 
 одинадцятим згідно із Законом України від 01.04.2022 р. N 2169-IX) 

д) через службову невідповідність; 
е) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи 
позбавлення права займати певні посади; 

є) у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку; 
ж) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем; 
з) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця 

притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 
правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування; 

и) у зв'язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування 
близькій особі; 

і) у зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою 
статті 1 Закону України "Про очищення влади"; 

ї) як такі, що не пройшли встановлений випробувальний строк, визначений частиною 
першою статті 212 цього Закону; 

й) які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення 
рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за 
контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час 
особливого періоду. 

Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі 
служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, 
визначені центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють 
керівництво військовими формуваннями, але не пізніше трьох місяців з дня набуття такого 
права, а тих, хто на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах 
оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні 
воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а 
також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
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стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій 
проти України, - протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань; 

к) які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені 
строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які 
вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, якщо вони не висловили 
бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду. 

Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі 
служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, 
визначені в абзаці другому підпункту "й" цього пункту цієї частини; 

л) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів 
військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших 
передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, 
необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; 

(пункт 2 частини п'ятої статті 26 доповнено підпунктом "л" 
 згідно із Законом України від 31.10.2019 р. N 263-IX) 

м) у зв'язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської 
діяльності; 

(пункт 2 частини п'ятої статті 26 доповнено підпунктом "м" 
 згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1915-IX, 

враховуючи зміни, внесені Законом 
 України від 15.03.2022 р. N 2131-IX) 

3) з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається 
рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану - до оголошення 
демобілізації: 

а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 
б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку; 
в) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; 
г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не 

висловили бажання продовжувати військову службу): 
у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років; 
у зв'язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, 

тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала 
тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що 
підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони 
здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не 
встановлено інвалідність; 

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), 
дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним 
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медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної 
комісії закладу охорони здоров'я; 

у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом 
недієздатною; 

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи; 
у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи 

або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-
консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, у разі 
відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; 

військовослужбовці-жінки - у зв'язку з вагітністю; 
військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду 
тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею 
шестирічного віку; 

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 
18 років; 

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. 
(пункт 3 частини п'ятої статті 26 доповнено підпунктом "г" 

 згідно із Законом України від 01.04.2022 р. N 2169-IX) 
6. Військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової 

служби на підставах: 
1) у мирний час: 
а) за власним бажанням; 
б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність або обмежену придатність до військової служби; 
в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 
г) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі 

неможливості їх використання на службі; 
ґ) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України; 
д) через службову невідповідність; 
е) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи 
позбавлення права займати певні посади; 

є) у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку; 
ж) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця 

притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 
правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування; 

з) у зв'язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування 
близькій особі; 
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и) у зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою 
статті 1 Закону України "Про очищення влади"; 

і) у зв'язку із припиненням громадянства України; 
ї) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів 

військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших 
передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, 
необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; 

(пункт 1 частини шостої статті 26 доповнено підпунктом "ї" 
 згідно із Законом України від 31.10.2019 р. N 263-IX) 

2) під час дії особливого періоду (крім періодів з моменту оголошення мобілізації - протягом 
строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення 
воєнного стану - до оголошення демобілізації): 

а) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 
непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час; 

б) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 
в) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі 

неможливості їх використання на службі; 
г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не 

висловили бажання продовжувати військову службу): 
військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років; 
виховання матір'ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, 

дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері); 
утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II 

групи; 
необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також 

батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної 
комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного 
догляду; 

наявність дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи 
батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи; 

необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; 
необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи; необхідність 
здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або особою, яка за висновком 
медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони 
здоров'я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати 
такий догляд; 

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років; 
виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років; 
виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової 

системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні, захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, 
цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV 
ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує 
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паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною 
комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність; 

(абзаци четвертий - восьмий підпункту "г" пункту 2 
частини шостої статті 26 замінено сімома абзацами 

 згідно із Законом України від 15.03.2022 р. N 2122-IX) 
військовослужбовці-жінки - у зв'язку з вагітністю; 

(підпункт "г" пункту 2 частини шостої статті 26 доповнено абзацом 
 одинадцятим згідно із Законом України від 01.04.2022 р. N 2169-IX) 

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком 
до 18 років; 

(підпункт "г" пункту 2 частини шостої статті 26 доповнено абзацом 
 дванадцятим згідно із Законом України від 01.04.2022 р. N 2169-IX) 

ґ) через службову невідповідність; 
д) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи 
позбавлення права займати певні посади; 

е) у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку; 
є) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця 

притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 
правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування; 

ж) у зв'язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування 
близькій особі; 

з) у зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою 
статті 1 Закону України "Про очищення влади"; 

и) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів 
військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших 
передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, 
необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; 

(пункт 2 частини шостої статті 26 доповнено підпунктом "и" 
 згідно із Законом України від 31.10.2019 р. N 263-IX) 

3) з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається 
рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану - до оголошення 
демобілізації: 

а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 
б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку; 
в) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі. 



 

151 

Примітка. Терміни "пряме підпорядкування", "близька особа" вживаються у значенні, 
наведеному в Законі України "Про запобігання корупції". 

7. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється в порядку, 
передбаченому положеннями про проходження військової служби громадянами України. 

8. У разі потреби військовослужбовці строкової військової служби та військової служби за 
призовом осіб офіцерського складу, які вислужили встановлені строки, можуть бути 
відповідно до Указу Президента України затримані на службі на строк до шести місяців. 

9. Військовослужбовці, звільнені із строкової військової служби в запас або у відставку, 
забезпечуються відповідним обмундируванням за переліком, установленим Міністерством 
оборони України, проїзними документами до місця проживання, харчуванням на час 
перебування в дорозі, грошовою допомогою в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. Військовослужбовці строкової військової служби за їх бажанням можуть бути 
звільнені в запас у власному цивільному одязі. 

10. Військовослужбовці, які набули права на пенсію за вислугу років, а також ті, що є 
ветеранами війни або учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і до 
досягнення встановленого граничного віку їх перебування на військовій службі залишилося 
п'ять і менше років, на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби з підстав, 
передбачених підпунктами "в" пунктів 1 частин п'ятої та шостої цієї статті. 

11. Особи, звільнені з військової служби, зобов'язані у п'ятиденний строк прибути до 
відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки (військовозобов'язані Служби безпеки України - до Центрального управління або 
регіональних органів Служби безпеки України, військовозобов'язані Служби зовнішньої 
розвідки України - до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) для 
взяття на військовий облік. 

(частина одинадцята статті 26 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX) 

(стаття 26 із змінами, внесеними згідно із 
 Законами України від 17.05.2012 р. N 4711-VI, 

від 14.05.2013 р. N 224-VII, 
від 19.09.2013 р. N 589-VII, 

від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 
від 04.07.2014 р. N 1589-VII, 
від 25.07.2014 р. N 1614-VII, 
від 12.08.2014 р. N 1634-VII, 
від 15.01.2015 р. N 116-VIII, 
 від 18.03.2015 р. N 259-VIII, 
від 07.04.2015 р. N 277-VIII, 
від 06.10.2015 р. N 711-VIII, 

від 18.10.2016 р. N 1680-VIII, 
від 06.12.2016 р. N 1769-VIII, 
від 23.03.2017 р. N 1975-VIII, 
від 06.12.2017 р. N 2226-VIII, 
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у редакції Закону України 
 від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 

Глава V 
 ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ У ВІЙСЬКОВОМУ РЕЗЕРВІ. ВИКОНАННЯ 

ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ'ЯЗКУ В ЗАПАСІ 
(назва глави V у редакції Закону 

 України від 17.03.2014 р. N 1127-VII) 

Стаття 261. Проходження служби у військовому резерві 
1. Громадяни України (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час 

мобілізації) в добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві 
Збройних Сил України та інших військових формувань. Для цього вони мають пройти 
професійно-психологічний відбір, за станом здоров'я бути придатними до служби у 
військовому резерві та відповідати встановленим вимогам проходження служби у військовому 
резерві. 

Для потреб комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань можуть 
бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових 
формувань громадяни України, які не досягли граничного віку перебування на військовій 
службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за 
станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних 
під час виконання обов'язків військової служби, у тому числі під час участі в 
антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, що призвело до 
встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності 
(крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших 
захворювань, визначених Міністерством оборони України та іншими центральними органами 
виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими 
формуваннями). 

(частину першу статті 261 доповнено абзацом другим 
 згідно із Законом України від 27.01.2022 р. N 2024-IX) 

Перелік посад, що можуть бути заміщені такими особами, визначається Міністерством 
оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до 
закону здійснюють керівництво військовими формуваннями. 

(частину першу статті 261 доповнено абзацом третім 
 згідно із Законом України від 27.01.2022 р. N 2024-IX) 

2. З особою, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, укладається 
контракт про проходження служби у військовому резерві відповідно Збройних Сил України 
або інших військових формувань. 

3. Резервісти, які проходять службу у військовому резерві, у разі закінчення строку 
контракту можуть укласти новий контракт про проходження служби у військовому резерві. 

4. Особливості проходження служби у військовому резерві, в тому числі виконання 
резервістами обов'язків служби у військовому резерві, визначаються цим Законом та 
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відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому 
резерві. 

5. Резервісти не належать до зайнятого населення в Україні і мають право відповідно до 
законодавства про зайнятість населення бути визнаними безробітними та зареєстрованими у 
державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до 
підходящої роботи. 

6. Служба у військовому резерві запроваджується з метою планомірної підготовки 
резервістів для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань 
особовим складом у мирний час та в особливий період шляхом набуття та підтримання на 
належному рівні вмінь і навичок за військово-обліковою спеціальністю. 

(частина шоста статті 261 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

7. Програми підготовки резервістів Збройних Сил України, порядок та обсяги підготовки 
за військово-обліковими спеціальностями, час та строки проведення підготовки 
визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України, а в інших військових 
формуваннях - їх керівниками за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил 
України. 

8. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з проходженням служби у 
військовому резерві, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті 
України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів 
виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими 
формуваннями. Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення 
військовозобов'язаних і резервістів визначаються Кабінетом Міністрів України, 
Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які 
відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями. 

(главу V доповнено статтею 261 згідно із 
 Законом України від 17.03.2014 р. N 1127-VII) 

Стаття 262. Проходження служби у військовому резерві в особливий період 
1. В особливий період на службу у військовому оперативному резерві в обов'язковому 

порядку зараховуються особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-
психологічними характеристиками і станом здоров'я придатні до служби у військовому 
резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві. 

(частина перша статті 262 у редакції 
 Закону України від 06.12.2016 р. N 1769-VIII, 

із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 16.07.2021 р. N 1702-IX, 

який вводиться в дію з 01.01.2022 р.) 
2. Контракт про проходження громадянином України служби у військовому резерві 

Збройних Сил України або інших військових формувань не може бути припиненим 
(розірваним) в особливий період, а громадянин, який його уклав та зарахований до 
військового оперативного резерву, продовжує службу у військовому резерві Збройних Сил 
України або інших військових формувань на умовах, визначених законодавством, до 
завершення особливого періоду. 
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(частина друга статті 262 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 16.07.2021 р. N 1702-IX, 

який вводиться в дію з 01.01.2022 р.) 
3. Після завершення особливого періоду громадяни, які проходили службу у військовому 

оперативному резерві, мають право в добровільному порядку укласти контракт про 
проходження служби у військовому резерві на умовах, визначених цим Законом. 

(частина третя статті 262 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 30.03.2021 р. N 1357-IX, 

від 16.07.2021 р. N 1702-IX, 
який вводиться в дію з 01.01.2022 р.) 

(Закон доповнено статтею 262 згідно із 
 Законом України від 19.03.2015 р. N 265-VIII) 

Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу 
1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються 

громадяни України, які придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в 
мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони 
перебувають на військовому обліку в відповідних районних (міських) територіальних 
центрах комплектування та соціальної підтримки та відповідних органах інших військових 
формувань. 

2. Запас військовозобов'язаних поділяється на першу і другу категорії. 
3. До запасу першої категорії належать військовозобов'язані, які проходили військову 

службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність. 
4. До запасу другої категорії належать військовозобов'язані, які не здобули військово-

облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової 
служби. 

(частина четверта статті 27 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.09.2018 р. N 2523-VIII) 

5. Військовозобов'язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час 
перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності 
переводяться до запасу першої категорії. 

(частина п'ята статті 27 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.09.2018 р. N 2523-VIII) 

(стаття 27 із змінами, внесеними згідно із 
Законом України від 21.01.2010 р. N 1834-VI, 

у редакції Закону України 
 від 17.03.2014 р. N 1127-VII) 

Стаття 28. Розряди запасу та граничний вік перебування військовозобов'язаних у 
запасі 

1. Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно 
від віку військовозобов'язаних. 

2. Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, 
сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком: 
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1) перший розряд - до 35 років; 
2) другий розряд - до 60 років. 

(пункт 2 частини другої статті 28 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 22.07.2014 р. N 1604-VII) 

(частина друга статті 28 у редакції 
 Закону України від 27.03.2014 р. N 1169-VII) 

3. Особи офіцерського складу, які перебувають у запасі, поділяються на розряди за віком: 
1) перший розряд: 
молодший офіцерський склад - до 45 років; 
старший офіцерський склад: 
майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до 50 років; 
полковник (капітан 1 рангу) - до 55 років; 
вищий офіцерський склад - до 60 років; 
2) другий розряд: 
молодший та старший офіцерський склад - до 60 років; 
вищий офіцерський склад - до 65 років. 

(пункт 2 частини третьої статті 28 у редакції 
 Закону України від 22.07.2014 р. N 1604-VII) 

(частина третя статті 28 у редакції 
 Закону України від 27.03.2014 р. N 1169-VII) 

4. Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в 
запасі та у військовому резерві. 

5. Частину п'яту статті 28 виключено 
(частина п'ята статті 28 у редакції 

 Закону України від 27.03.2014 р. N 1169-VII, 
виключено згідно із Законом 

 України від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 

Стаття 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами 
1. Військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. 

Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому 
положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Про 
початок та закінчення зборів військовозобов'язаних та резервістів видається відповідний 
наказ командира військової частини. 

(частина перша статті 29 у редакції 
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI) 

Чисельність військовозобов'язаних, які підлягають призову на навчальні збори, щорічно 
визначається Міністерством оборони України в межах бюджетних асигнувань на оборону. 

(частину першу статті 29 доповнено абзацом другим 
 згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1835-VI) 

Чисельність військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку в 
Службі безпеки України та підлягають призову на навчальні збори, щорічно визначається 
Службою безпеки України в межах бюджетних асигнувань, виділених Службі. 
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(частину першу статті 29 доповнено абзацом третім 
 згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Чисельність військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку в 
Службі зовнішньої розвідки України та підлягають призову на навчальні збори, визначається 
Службою зовнішньої розвідки України в межах бюджетних асигнувань, виділених Службі. 

(частину першу статті 29 доповнено абзацом четвертим 
 згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

2. Права та обов'язки військовозобов'язаних під час проходження зборів та резервістів під 
час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві встановлюються цим Законом, 
іншими нормативно-правовими актами. На військовозобов'язаних та резервістів 
поширюється дія статутів Збройних Сил України. 

(частина друга статті 29 у редакції 
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI) 

3. Військовозобов'язані (крім резервістів) можуть бути призвані районними (міськими) 
територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки один раз на три роки на 
навчальні збори строком до трьох місяців. 

(частина третя статті 29 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1834-VI, 

у редакції Законів України 
 від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 

від 30.03.2021 р. N 1357-IX, 
від 16.07.2021 р. N 1702-IX, 

який вводиться в дію з 01.01.2022 р.) 
4. Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов'язаних та резервістів 

визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України та органами управління іншими 
військовими формуваннями відповідно до цього Закону. 

(частина четверта статті 29 у редакції 
Законів України від 21.01.2010 р. N 1834-VI, 

від 21.01.2010 р. N 1835-VI, 
із змінами, внесеними згідно із 

 Законом України від 17.03.2014 р. N 1127-VII) 
5. Військовозобов'язані та резервісти у період між навчальними зборами можуть 

залучатися за планом Генерального штабу Збройних Сил України та органів управління 
іншими військовими формуваннями за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил 
України до перевірочних зборів строком до п'яти днів як без відриву від виробництва, так і з 
відривом. 

(частина п'ята статті 29 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1834-VI, 
у редакції Законів України від 21.01.2010 р. N 1835-VI, 

від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 
6. Частину шосту статті 29 виключено 

(частина шоста статті 29 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1834-VI, 
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у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX, 
виключена згідно із Законом 

 України від 16.07.2021 р. N 1702-IX, 
який вводиться в дію з 01.01.2022 р.) 

7. Загальний строк виконання обов'язків служби у військовому резерві не може 
перевищувати трьох місяців на рік, якщо інше не визначено законом. 

(частина сьома статті 29 у редакції 
 Закону України від 17.03.2014 р. N 1127-VII) 

8. У разі прийняття Президентом України схваленого Верховною Радою України рішення 
про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також 
оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації 
військовозобов'язані можуть призиватися на спеціальні збори на строк не більше двох 
місяців. 

9. Військовозобов'язані та резервісти, яким надійшла повістка відповідного районного 
(міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Центрального 
управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу 
Служби зовнішньої розвідки України) на прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути 
в пункт і в строк, зазначені у повістці. 

Керівники підприємств, установ, організацій та закладів освіти незалежно від 
підпорядкування та форми власності на вимогу відповідних територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних органів 
Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України 
забезпечують своєчасне прибуття військовозобов'язаних та резервістів до визначених 
пунктів збору. 

Поважними причинами неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного чи 
резервіста до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
(Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного 
підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) для призову на збори в пункт і в строк, 
установлені його керівником, які підтверджені відповідними документами, визнаються 
перешкоди стихійного характеру, сімейні обставини та інші поважні причини, перелік яких 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

(статтю 29 доповнено новою частиною дев'ятою 
 згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1835-VI, 

у зв'язку з цим частини дев'яту - чотирнадцяту 
 вважати відповідно частинами десятою - п'ятнадцятою, 

частина дев'ята статті 29 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 03.10.2019 р. N 161-IX, 

у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 
10. Призвані на збори військовозобов'язані та резервісти, які виконують обов'язки служби 

у військовому резерві, забезпечуються матеріальними засобами в порядку і розмірах, 
встановлених Кабінетом Міністрів України.  

(частина десята статті 29 у редакції 
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI) 
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11. За призваними на збори військовозобов'язаними на весь період зборів та резервістами 
на весь час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду 
до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня 
заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і 
форм власності. 

(частина одинадцята статті 29 у редакції 
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI) 

12. Резервістам на весь час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві 
здійснюються грошові виплати із розрахунку до двох прожиткових мінімумів, встановлених 
для працездатних осіб на 1 січня календарного року, за рахунок коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших 
центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво 
військовими формуваннями. 

(абзац перший частини дванадцятої статті 29 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 06.12.2016 р. N 1774-VIII) 

Розміри грошової виплати, грошового забезпечення і заохочення резервістів та порядок їх 
виплати визначаються Кабінетом Міністрів України. 

(частина дванадцята статті 29 у редакції 
 Закону України від 20.05.2014 р. N 1275-VII) 

(установлено, що норми і положення частини дванадцятої статті 29 застосовуються у 
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних 
фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального 
страхування України, згідно із Законом України від 25.12.2015 р. N 928-VIII) 

(установлено, що норми і положення частини дванадцятої статті 29 застосовуються у 
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних 
фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів, згідно із Законом України від 
21.12.2016 р. N 1801-VIII) 

(установлено, що норми і положення частини дванадцятої статті 29 застосовуються у 
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних 
фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів, згідно із Законом України від 
07.12.2017 р. N 2246-VIII) 

(установлено, що норми частини дванадцятої статті 29 застосовуються у порядку та 
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових 
ресурсів державного і місцевих бюджетів, згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 
2629-VIII) 

(установлено, що норми частини дванадцятої статті 29 застосовуються у порядку та 
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових 
ресурсів державного і місцевих бюджетів, згідно із Законом України від 14.11.2019 р. N 294-
IX) 
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(установлено, що норми частини дванадцятої статті 29 застосовуються у порядку та 
розмірах, що встановлені Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових 
ресурсів державного і місцевих бюджетів, згідно із Законом України від 15.12.2020 р. N 
1082-IX) 

13. Виплата середньої заробітної плати військовозобов'язаним за весь період зборів та 
резервістам за час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві здійснюється за 
рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 

(частина тринадцята статті 29 у редакції 
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI) 

14. Якщо військовозобов'язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх 
закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів, у 
разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по 
тимчасовій непрацездатності відповідно до закону. 

Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов'язків служби у військовому резерві і 
продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов'язків, за ним зберігаються 
місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих обов'язків, у разі 
тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій 
непрацездатності відповідно до закону. 

(частина чотирнадцята статті 29 у редакції 
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI) 

15. Військовозобов'язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період 
зборів та резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов'язків 
служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, 
виплачується грошове забезпечення в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року, за рахунок коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших 
центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво 
військовими формуваннями. 

(частина п'ятнадцята статті 29 у редакції 
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI, 

із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 06.12.2016 р. N 1774-VIII) 

Стаття 30. Звільнення від проходження зборів 
1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів):  

(абзац перший частини першої статті 30 у редакції 
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI) 

1) працівники Збройних Сил України та інших військових формувань; 
2) працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо 

забезпечують перевезення, обслуговування та ремонт повітряних суден і аеродромної 
техніки; 
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3) члени екіпажів суден морського і внутрішнього водного транспорту та суден рибної 
промисловості в період навігації; 

(пункт 3 частини першої статті 30 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 03.12.2020 р. N 1054-IX) 

4) особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з 
ремонту сільськогосподарської техніки, - в період посівних і збиральних робіт, за винятком 
перевірочних зборів; 

5) науково-педагогічні (педагогічні) працівники закладів вищої, фахової передвищої, 
професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти - в період, коли у цих 
закладах проводяться заняття; 

(пункт 5 частини першої статті 30 у редакції 
 Закону України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII) 

6) студенти (курсанти невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які 
навчаються за денною, дуальною і вечірньою формами здобуття освіти - на весь строк 
навчання, а студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за 
заочною та екстернатною формою здобуття освіти, а також аспіранти та докторанти - в 
період екзаменаційних сесій; 

(пункт 6 частини першої статті 30 у редакції 
 Закону України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII) 

7) вагітні військовозобов'язані-жінки; 
(пункт 7 частини першої статті 30 у редакції 

 Закону України від 06.09.2018 р. N 2523-VIII) 
8) особи, звільнені з військової служби, - протягом року після звільнення в запас, за 

винятком перевірочних зборів; 
9) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей 

віком до 16 років; 
10) військовозобов'язані - у зв'язку з депутатською діяльністю; 
11) військовозобов'язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та 
воєнний час; 

111) військовозобов'язані, які уклали контракт про перебування у резерві служби 
цивільного захисту, - з метою підготовки резерву служби цивільного захисту; 

(частину першу статті 30 доповнено пунктом 111 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

12) студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних закладах освіти; 
13) священнослужителі, які займають посаду в одній з релігійних організацій, що діє за 

статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку; 
14) кандидати в народні депутати України, зареєстровані в установленому порядку, за їх 

заявою - до дня опублікування результатів виборів включно. 
2. В окремих випадках, за наявності інших поважних причин і подання 

військовозобов'язаними відповідних документів, рішення про звільнення від проходження 
зборів приймається відповідним районним (міським) територіальним центром 
комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на військовому обліку. 
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3. Резервісти звільняються від проходження навчальних та перевірочних зборів у порядку, 
встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому 
резерві. 

(статтю 30 доповнено частиною третьою згідно із 
 Законом України від 21.01.2010 р. N 1834-VI) 

Стаття 31. Присвоєння військових звань у запасі 
1. Військовозобов'язаним, які пройшли навчальні збори і склали заліки за програмою 

навчання або здобули відповідну освіту чи досвід роботи на керівних посадах, можуть бути 
присвоєні чергові військові звання в запасі в порядку, встановленому положеннями про 
проходження військової служби громадянами України та нормативно-правовими актами з 
питань військового обліку військовозобов'язаних. 

Порядок присвоєння військових звань резервістам встановлюється положеннями про 
проходження військової служби громадянами України та положеннями про проходження 
громадянами України служби у військовому резерві. 

(частина перша статті 31 у редакції 
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI) 

Стаття 32. Переведення військовозобов'язаних у відставку 
1. Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані 

військово-лікарськими комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, 
виключаються з військового обліку і переводяться у відставку. 

Глава VI 
ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

Стаття 33. Загальні правила військового обліку 
1. Військовий облік громадян України поділяється на облік призовників, 

військовозобов'язаних та резервістів. 
2. Загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового 

обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, контроль за станом цієї роботи в 
центральних та місцевих органах виконавчої влади, інших державних органах (крім Служби 
безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України), органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від 
підпорядкування і форми власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України. 
Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби 
зовнішньої розвідки України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, 
центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво 
військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, 
місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування. 

3. Військовий облік усіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів ведеться за 
місцем їх проживання і відповідно до обсягу та деталізації поділяється на персонально-
якісний, персонально-первинний та персональний. 
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4. Військовий облік військовозобов'язаних та резервістів за призначенням поділяється на 
загальний і спеціальний. 

5. Військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів ведеться в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

(стаття 33 із змінами, внесеними згідно із 
 Законами України від 19.03.2015 р. N 267-VIII, 

від 23.12.2015 р. N 901-VIII, 
у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік 
призовників, військовозобов'язаних та резервістів 

1. Персонально-якісний облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів 
передбачає облік відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, 
військовозобов'язаних та резервістів, які узагальнюються в облікових документах та 
вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. 
Ведення персонально-якісного обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів 
покладається на відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та 
соціальної підтримки. 

2. Персонально-якісний облік військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки 
України покладається на Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки 
України. 

3. Ведення персонально-якісного обліку військовозобов'язаних та резервістів Служби 
зовнішньої розвідки України покладається на відповідні підрозділи Служби зовнішньої 
розвідки України. 

4. Персонально-первинний облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів 
передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх проживання. У селах та селищах, а 
також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування 
та соціальної підтримки, здійснення такого обліку покладається на органи місцевого 
самоврядування. 

5. Персональний облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів передбачає облік 
відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від 
підпорядкування і форми власності. 

(стаття 34 із змінами, внесеними згідно із 
 Законами України від 19.03.2015 р. N 267-VIII, 

від 16.03.2017 р. N 1951-VIII 

Стаття 35. Загальний і спеціальний облік військовозобов'язаних та резервістів 
1. На загальному військовому обліку перебувають резервісти, а також 

військовозобов'язані, які не заброньовані за центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями і закладами освіти незалежно від підпорядкування і форми 
власності на період мобілізації та на воєнний час. 
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2. На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, заброньовані за 
центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період 
мобілізації та на воєнний час. 

3. Особливості ведення військового обліку резервістів в органах військового управління, 
військових частинах, у відповідних міських (районних) територіальних центрах 
комплектування та соціальної підтримки встановлюються Генеральним штабом Збройних 
Сил України. 

(стаття 35 із змінами, внесеними згідно із 
 Законами України від 21.01.2010 р. N 1834-VI, 

від 17.03.2014 р. N 1127-VII, 
у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Стаття 36. Військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном 
1. Частину першу статті 36 виключено 

(згідно із Законом України 
 від 07.06.2018 р. N 2449-VIII) 

2. Особливості ведення військового обліку громадян України, які тимчасово перебувають 
за кордоном, визначаються Кабінетом Міністрів України. 

(частина друга статті 36 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 07.06.2018 р. N 2449-VIII) 

3. Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться. 

Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього 
1. Взяттю на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів у 

територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, у Центральному 
управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, у відповідному підрозділі 
Служби зовнішньої розвідки України підлягають громадяни України: 

1) на військовий облік призовників (крім Служби безпеки України та Служби зовнішньої 
розвідки України): 

приписані до призовних дільниць; 
які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-

за кордону на нове місце проживання; 
які набули громадянство України і згідно з цим Законом підлягають приписці до 

призовних дільниць; 
звільнені зі служби у військовому резерві, які не виконали обов'язків служби у 

військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів, не проходили строкову 
військову службу та не досягли 27-річного віку; 

2) на військовий облік військовозобов'язаних: 
звільнені з військової служби в запас; 
які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її 

проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну 
(невійськову) службу"; 
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військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних 
одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання; 

звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства 
внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, 
визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової 
служби), Державної кримінально-виконавчої служби України, співробітники Служби судової 
охорони, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, особи, які 
мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України; 

(абзац п'ятий пункту 2 частини першої статті 37 із змінами, 
  внесеними згідно із Законами України від 28.01.2021 р. N 1150-IX, 

зміни, внесені підпунктом 29 пункту 5 розділу VI Закону України 
від 28.01.2021 р. N 1150-IX, набирають чинності з 24.11.2021 р., 

від 27.04.2021 р. N 1417-IX) 
які набули громадянство України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік 

військовозобов'язаних; 
зняті з військового обліку Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби 

зовнішньої розвідки України відповідно за рішенням Міністерства оборони України, Служби 
безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України; 

які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від призову на строкову військову 
службу; 

які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників; 
які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування у 

запасі; 
3) на військовий облік резервістів: 
які зараховані в особливий період на службу у військовому оперативному резерві; 
які уклали контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил 

України та інших військових формувань; 
які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-

за кордону на нове місце проживання. 
2. Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки, які належать до 

категорій, зазначених у частині одинадцятій статті 1 цього Закону. 
3. Призовники, військовозобов'язані та резервісти після прибуття до нового місця 

проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за 
три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку. 

У разі декларування місця проживання особи за декларацією про місце проживання, 
поданою в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних 
послуг, взяття на військовий облік, зняття з військового обліку призовників, 
військовозобов'язаних та резервістів здійснюється відповідними районними (міськими) 
територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на підставі відомостей 
про призовників, військовозобов'язаних та резервістів в електронній формі, надісланих 
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органами реєстрації через Єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ 
України до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. 

(частину третю статті 37 доповнено абзацом другим 
 згідно із Законом України від 05.11.2021 р. N 1871-IX) 

4. У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з 
місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язаних та резервістів 
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без дозволу відповідного 
керівника). 

5. Зняттю з військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів у 
відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної 
підтримки (військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному 
управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов'язаних та 
резервістів Служби зовнішньої розвідки України - у відповідному підрозділі Служби 
зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України: 

1) з військового обліку призовників (крім Служби безпеки України та Служби зовнішньої 
розвідки України): 

які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до 
нового місця проживання; 

які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України; 
які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік 

військовозобов'язаних; 
які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової 

підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу; 
які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її 

проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну 
(невійськову) службу"; 

які виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого 
контрактів; 

2) з військового обліку військовозобов'язаних: 
які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до 

нового місця проживання; 
які прийняті на службу до Національної поліції України, Служби судової охорони, 

Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органів і підрозділів 
цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України; 

(абзац третій пункту 2 частини п'ятої статті 37 із змінами, 
 внесеними згідно із Законами України від 28.01.2021 р. N 1150-IX, 

зміни, внесені підпунктом 29 пункту 5 розділу VI Закону України 
від 28.01.2021 р. N 1150-IX, набирають чинності з 24.11.2021 р., 

від 27.04.2021 р. N 1417-IX) 
які вибули на строк більше трьох місяців за межі України; 
в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, 

Служби зовнішньої розвідки України; 
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3) з військового обліку резервістів: 
які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на 

нове місце проживання; 
які прийняті на службу до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, 

податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-
виконавчої служби України; 

які вибули на строк більше трьох місяців за межі України; 
які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в 

запасі; 
в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, 

Служби зовнішньої розвідки України. 
6. Виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних 

центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язаних та резервістів 
Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби 
безпеки України, військовозобов'язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України - 
у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни 
України, які: 

1) призвані чи прийняті на військову службу; 
2) проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і 

військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти; 
3) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з 

виключенням з військового обліку; 
4) досягли граничного віку перебування в запасі; 
5) припинили громадянство України; 
6) були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину; 
7) направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких 

застосовано примусові заходи медичного характеру; 
8) померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або 

оголошені померлими. 
(стаття 37 із змінами, внесеними згідно із 

 Законами України від 14.04.2009 р. N 1254-VI, 
від 13.01.2011 р. N 2926-VI, 
від 12.05.2011 р. N 3353-VI, 
 від 04.07.2013 р. N 406-VII, 
від 19.09.2013 р. N 589-VII, 
від 02.10.2012 р. N 5404-VI, 

від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 
від 12.08.2014 р. N 1634-VII, 
від 15.01.2015 р. N 116-VIII, 
від 19.03.2015 р. N 267-VIII, 
від 23.12.2015 р. N 901-VIII, 

від 03.10.2019 р. N 161-IX, 
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від 14.01.2020 р. N 440-IX, 
у редакції Закону України 

 від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади, інших державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, закладів освіти, посадових осіб, призовників, 
військовозобов'язаних та резервістів щодо виконання правил військового обліку 

1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади 
Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації та заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності зобов'язані на 
вимогу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, Центрального 
управління або регіональних органів Служби безпеки України, відповідного підрозділу 
Служби зовнішньої розвідки України сповістити призовників, військовозобов'язаних та 
резервістів про їх виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки, Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, 
відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України, забезпечити їх своєчасне 
прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомити відповідні районні (міські) 
територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, Центральне управління або 
регіональні органи Служби безпеки України, відповідний підрозділ Служби зовнішньої 
розвідки України про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) 
призовників, військовозобов'язаних та резервістів. 

2. Органи реєстрації місця проживання чи перебування осіб (крім випадків, передбачених 
Кабінетом Міністрів України) зобов'язані здійснювати реєстрацію за місцем проживання або 
перебування чи зняття з реєстрації призовників, військовозобов'язаних та резервістів лише в 
разі наявності в їхніх військово-облікових документах позначок відповідних районних 
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, Центрального 
управління або регіональних органів Служби безпеки України, відповідного підрозділу 
Служби зовнішньої розвідки України відповідно про зняття з військового обліку або про 
перебування на військовому обліку за місцем проживання, а у разі декларування місця 
проживання призовників, військовозобов'язаних та резервістів за декларацією про місце 
проживання, поданою в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг, органи реєстрації місця проживання чи перебування осіб здійснюють 
декларування місця проживання зазначених осіб відповідно до Закону України "Про надання 
публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця 
проживання в Україні". 

(частина друга статті 38 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.11.2021 р. N 1871-IX) 

3. Органи Національної поліції України у встановленому законом порядку зобов'язані за 
зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, Центрального 
управління або регіональних органів Служби безпеки України доставити до таких 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління 
або регіональних органів Служби безпеки України осіб, які вчинили адміністративні 
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правопорушення, передбачені статтями 210, 2101 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 

Національна поліція України або її територіальні підрозділи в межах компетенції за 
вимогою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подають у 
десятиденний строк відомості стосовно призовників про притягнення до кримінальної 
відповідальності, відсутність (наявність) судимості. 

4. Органи реєстрації актів цивільного стану зобов'язані в семиденний строк надати 
відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної 
підтримки, Центральному управлінню або регіональним органам Служби безпеки України, 
відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України відомості про події та дії, що 
нерозривно пов'язані з призовником, військовозобов'язаним, резервістом, його батьками та 
членами сім'ї (дружиною (чоловіком), дітьми) та підлягають обов'язковому внесенню до 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян (відомості про народження фізичної 
особи, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання 
шлюбу, зміну прізвища, власного імені та по батькові, смерть). 

5. Органи досудового розслідування зобов'язані в семиденний строк повідомити відповідні 
районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, Центральне 
управління або регіональні органи Служби безпеки України, відповідний підрозділ Служби 
зовнішньої розвідки України про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, яким 
повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а суди - про 
призовників, кримінальні справи стосовно яких розглядаються судом, а також про вироки 
щодо призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що набрали законної сили. 

6. Військово-облікові документи призовників, військовозобов'язаних та резервістів, 
засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, вилучаються та надсилаються 
судами до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки 
України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України. 

7. Медико-соціальні експертні комісії зобов'язані в семиденний строк повідомити 
відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки 
про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, яких визнано особами з інвалідністю, 
та про зміну групи інвалідності (про військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки 
України - Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, про 
військовозобов'язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України - Службу 
зовнішньої розвідки України). 

8. Керівники закладів охорони здоров'я під час проведення призову на строкову військову 
службу зобов'язані у триденний строк повідомити відповідні районні (міські) територіальні 
центри комплектування та соціальної підтримки про громадян призовного віку, які 
перебувають на стаціонарному лікуванні. 

9. Органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки 
Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та заклади 
освіти незалежно від підпорядкування і форми власності зобов'язані подати до відповідних 
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 
Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України, відповідного 
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підрозділу Служби зовнішньої розвідки України на їх вимогу відомості про призовників, 
військовозобов'язаних та резервістів, військовий облік яких вони здійснюють. 

10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції 
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством 
категорій мігрантів, зобов'язаний у двотижневий строк повідомити відповідні районні 
(міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про осіб, які набули 
громадянство України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на військовий облік. 

11. Призовники, військовозобов'язані, резервісти в разі зміни їх сімейного стану, стану 
здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи, посади зобов'язані 
особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідні органи, де вони 
перебувають на військовому обліку, у тому числі у випадках, визначених Кабінетом 
Міністрів України, через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-
телекомунікаційні системи. 

(стаття 38 із змінами, внесеними згідно із 
 Законами України від 16.04.2009 р. N 1276-VI, 

від 13.04.2012 р. N 4652-VI, 
від 05.07.2012 р. N 5088-VI, 

 від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 
від 23.12.2015 р. N 901-VIII, 

від 03.10.2019 р. N 161-IX, 
у редакції Закону України 

 від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Глава VII 
ПРИЗОВ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ. ПРИЗОВ НА ВІЙСЬКОВУ 

СЛУЖБУ ЗА ПРИЗОВОМ ОСІБ ІЗ ЧИСЛА РЕЗЕРВІСТІВ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД 
(назва глави VII у редакції Закону 

 України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація 
1. Призов резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації 

проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію". 

На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов'язані, 
які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації. 

Призов резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації 
здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного 
часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України та інших 
військових формувань. 

На військову службу під час мобілізації можуть бути призвані особи, звільнені з військової 
служби у зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою 
статті 1 Закону України "Про очищення влади". Такі особи, призвані на військову службу під 
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час мобілізації, призначаються на військові посади, крім посад, щодо яких здійснюються 
заходи з очищення влади. 

Під час дії особливого періоду військова служба (дія контрактів) для військовослужбовців 
продовжується у порядку, визначеному частиною дев'ятою статті 23 цього Закону. 

У разі оголошення демобілізації звільнення з військової служби військовослужбовців, які 
проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, 
здійснюється відповідно до частини четвертої статті 26 цього Закону. 

(частина перша статті 39 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 17.03.2014 р. N 1127-VII, 

 у редакції Законів України від 12.08.2014 р. N 1634-VII, 
від 05.04.2018 р. N 2397-VIII) 

2. Частину другу статті 39 виключено 
(статтю 39 доповнено частиною другою згідно із 

 Законом України від 21.01.2010 р. N 1834-VI, 
 частину другу статті 39 виключено згідно із 

 Законом України від 13.01.2011 р. N 2926-VI) 
2. Громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за 

призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за 
контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, 
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, 
користуються гарантіями, передбаченими частиною третьою статті 119 Кодексу законів про 
працю України, а також частиною першою статті 53 і частиною другою статті 57 Закону 
України "Про освіту", частиною другою статті 44, частиною першою статті 54 і частиною 
третьою статті 63 Закону України "Про фахову передвищу освіту", частиною другою статті 
46 Закону України "Про вищу освіту". 

(у статтю 39 включено частину другу згідно із 
 Законом України від 27.03.2014 р. N 1169-VII) 

(дію частини другої статті 39 поширено на громадян України, які починаючи з 18.03.2014 
р. були призвані на військову службу на підставі Указу Президента України від 17.03.2014 р. 
N 303 "Про часткову мобілізацію", згідно із Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII) 

(частина друга статті 39 у редакції 
Законів України від 15.01.2015 р. N 116-VIII, 

від 14.05.2015 р. N 433-VIII, 
із змінами, внесеними згідно із 

 Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 
3. За громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу 

за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за 
контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, 
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк 
до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, не 
припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців. 
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У разі непровадження ними підприємницької діяльності у період проведення мобілізації 
нарахування податків і зборів таким фізичним особам - підприємцям не здійснюється. 

(статтю 39 доповнено частиною третьою згідно із 
 Законом України від 27.03.2014 р. N 1169-VII) 

(дію частини третьої статті 39 поширено на громадян України, які починаючи з 18.03.2014 
р. були призвані на військову службу на підставі Указу Президента України від 17.03.2014 р. 
N 303 "Про часткову мобілізацію", згідно із Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII) 

(частина третя статті 39 у редакції 
 Закону України від 15.01.2015 р. N 116-VIII) 

Стаття 391. Призов на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в 
особливий період 

1. Для оперативного доукомплектування Збройних Сил України та інших військових 
формувань в особливий період Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України за 
поданням Головнокомандувача Збройних Сил України може бути прийнято рішення про 
призов громадян України, зарахованих до військового оперативного резерву, на військову 
службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. 

2. Завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову на військову службу за 
призовом осіб із числа резервістів в особливий період визначаються Верховним 
Головнокомандувачем Збройних Сил України в рішенні про його проведення. 

3. Призов громадян України на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в 
особливий період та їх оповіщення здійснюються командирами військових частин - стосовно 
громадян України, які проходять службу у військовому резерві за контрактом та/або 
зараховані під час такої служби до військового оперативного резерву, та керівниками 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки - стосовно громадян 
України, які після їх звільнення з військової служби зараховані до військового оперативного 
резерву. 

4. Резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в 
отриманих повістках (повідомленнях). 

5. Поважними причинами неприбуття до військових частин або на збірні пункти 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в 
отриманих повістках (повідомленнях), визнаються підтверджені відповідними документами: 

1) перешкода стихійного характеру, хвороба або інші обставини, що позбавили 
можливості особисто прибути в зазначені частину, пункт і строк; 

2) смерть близького родича (чоловіка, дружини, сина, дочки, батька, матері, діда, баби або 
рідного (повнорідного, неповнорідного) брата чи сестри) або близького родича подружжя. 

6. Громадяни України, які призиваються на військову службу за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період, проходять у встановленому порядку обов'язковий медичний 
огляд. 

7. Призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період 
не підлягають громадяни України, які на момент призову: 
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1) визнані за результатами медичного огляду непридатними до військової служби за 
станом здоров'я; 

2) досягли граничного віку перебування в резерві, або якщо час, що залишився до 
досягнення такими громадянами граничного віку перебування в резерві, є меншим за строк, 
на який здійснюється призов; 

3) вислужили встановлені строки військової служби за призовом осіб із числа резервістів в 
особливий період, і з дня їх звільнення з такої служби пройшло менше одного року; 

4) мають загальний строк військової служби за призовом осіб із числа резервістів в 
особливий період у календарному обчисленні не менше одного року. Такі особи в зазначений 
період можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в 
особливий період за їхньою згодою. 

8. Призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період 
не підлягають також громадяни України, визначені абзацами четвертим - дванадцятим 
частини першої та частиною другою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку 
та мобілізацію". 

(частина восьма статті 391 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 01.04.2022 р. N 2169-IX) 

9. Громадяни України, які проходили військову службу за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період, вислужили встановлені строки військової служби, звільнені з 
неї і зараховані до військового оперативного резерву, на навчальні (або перевірочні) збори не 
призиваються протягом року з дня звільнення. 

10. Громадяни України, призвані на військову службу за призовом осіб із числа резервістів 
в особливий період, користуються гарантіями, передбаченими частинами третьою та п'ятою 
статті 119 Кодексу законів про працю України, а також частиною першою статті 53 і 
частиною другою статті 57 Закону України "Про освіту", частиною другою статті 44, 
частиною першою статті 54 і частиною третьою статті 63 Закону України "Про фахову 
передвищу освіту", частиною другою статті 46 Закону України "Про вищу освіту". 

(частина десята статті 391 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 16.07.2021 р. N 1702-IX, 

який вводиться в дію з 01.01.2022 р.) 
11. Порядок проведення призову громадян України на військову службу за призовом осіб 

із числа резервістів в особливий період визначається цим Законом. Особливості призову 
громадян України на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий 
період встановлює Генеральний штаб Збройних Сил України. 

12. Громадянам України, призваним на військову службу за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період, які на день призову на збірні пункти не працюють, на весь 
строк виконання ними обов'язків служби в особливий період, враховуючи час проїзду до 
військової частини і назад, додатково, крім щомісячного грошового забезпечення, 
виплачується грошова винагорода в розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 
січня календарного року, за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на 
утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, 
які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями. 
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(частина дванадцята статті 391 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 16.07.2021 р. N 1702-IX, 

який вводиться в дію з 01.01.2022 р., 
від 27.01.2022 р. N 2024-IX) 

(главу VII доповнено статтею 391 згідно із 
 Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Глава VIII 
ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ОБОВ'ЯЗОК ЩОДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ 

Стаття 40. Гарантії правового і соціального захисту громадян України, які виконують 
конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни 

1. Гарантії правового і соціального захисту громадян України, які виконують 
конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни, забезпечуються відповідно до законів 
України "Про Збройні Сили України", "Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей", Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб", "Про державні гарантії соціального захисту 
військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил 
України, та членів їхніх сімей" та іншими законами. 

(частина перша статті 40 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 03.11.2006 р. N 328-V) 

Стаття 41. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності 
або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності 

військовослужбовців, військовозобов'язаних, які призвані на навчальні (або 
перевірочні) та спеціальні збори, та резервістів під час виконання ними обов'язків 

служби у військовому резерві 
(назва статті 41 із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 04.07.2012 р. N 5040-VI) 

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або 
часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, 
військовозобов'язаних, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та 
резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві здійснюється в 
порядку і на умовах, встановлених Законом України "Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей". 

(стаття 41 у редакції Законів України 
 від 03.11.2006 р. N 328-V, 

від 21.01.2010 р. N 1834-VI, 
 із змінами, внесеними згідно із 

 Законом України від 04.07.2012 р. N 5040-VI) 
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Глава IX 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ 

ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ 

Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України 
1. Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, інших державних органів, 

органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та закладів 
освіти незалежно від підпорядкування і форми власності та громадяни України, винні в 
порушенні правил військового обліку громадян України, допризовної підготовки, приписки 
до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у 
військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної 
готовності, призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий 
період, прибуття за викликом до територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки, Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України, 
відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України, а також у вчиненні інших 
порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть 
відповідальність згідно із законом. 

2. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки під час проведення 
приписки до призовних дільниць, призову на військову службу та проходження зборів, а 
Центральне управління та регіональні органи Служби безпеки України, відповідний 
підрозділ Служби зовнішньої розвідки України - під час призову на військову службу та 
проходження зборів зобов'язані ознайомити громадян України з їхніми правами та 
обов'язками згідно з вимогами цього Закону. 

(стаття 42 із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 17.03.2014 р. N 1127-VII, 

у редакції Закону України 
 від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Глава X 
ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Стаття 43. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з організацією 
військової служби і виконанням військового обов'язку 

1. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і 
виконанням військового обов'язку, здійснюється за рахунок і в межах коштів Державного 
бюджету України. Додаткове фінансування цих заходів може відбуватися за рахунок інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

(частина перша статті 43 у редакції 
 Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI) 

(зміни, внесені підпунктом "а" підпункту 1 пункту 75 розділу II Закону України від 
28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є 
неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 
10-рп/2008)  
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(частина перша статті 43 у редакції 
 Закону України від 03.06.2008 р. N 309-VI) 

2. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування для проведення 
медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення призваних осіб до 
військових частин, прийняття на військову службу за контрактом зобов'язані забезпечити 
відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки 
необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними 
призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і 
господарським майном, автомобільним транспортом, а також забезпечити здійснення 
охорони громадського порядку на призовних пунктах, а Центральне управління або 
регіональні органи Служби безпеки України, відповідний підрозділ Служби зовнішньої 
розвідки України - автомобільним транспортом. 

(частина друга статті 43 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

3. Для повного та якісного виконання планів проведення мобілізації в особливий період 
місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з 
підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування і форм 
власності та відповідними районними (міськими) територіальними центрами 
комплектування та соціальної підтримки в мирний час утворюють дільниці для оповіщення і 
збору військовозобов'язаних та резервістів, комплектують такі дільниці персоналом без 
звільнення громадян від виконання основних обов'язків за місцем роботи, сприяють набуттю 
ними професійних навичок, а також забезпечують реалізацію інших заходів, пов'язаних із 
виконанням планів проведення мобілізації. 

(частина третя статті 43 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують 
відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки 
службовими будинками, підсобними господарськими приміщеннями і приміщеннями для 
призовних пунктів (дільниць) згідно із законодавством. 

(частина четверта статті 43 у редакції 
 Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI) 

(зміни, внесені підпунктом "б" підпункту 1 пункту 75 розділу II Закону України від 
28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є 
неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 
10-рп/2008)  

(частина четверта статті 43 у редакції 
 Законів України від 03.06.2008 р. N 309-VI, 

від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 
5. Частину п'яту статті 43 виключено 

(згідно із Законом України 
 від 28.12.2007 р. N 107-VI) 
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(зміни, внесені підпунктом "в" підпункту 1 пункту 75 розділу II Закону України від 
28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є 
неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 
10-рп/2008)  

(частину п'яту статті 43 виключено згідно із 
 Законом України від 03.06.2008 р. N 309-VI) 

6. За членами комісій з питань приписки до призовних дільниць, призовних та військово-
лікарських комісій при відповідних районних (міських) територіальних центрах 
комплектування та соціальної підтримки, лікарями і середнім медичним персоналом, 
технічними працівниками та обслуговуючим персоналом, які направляються для роботи на 
призовних дільницях і збірних пунктах під час взяття допризовників на військовий облік і 
призову громадян на військову службу або на збори для проведення медичного огляду і 
повторного огляду громадян, а також для відправлення призваних на збірні пункти, на весь 
час виконання цих обов'язків зберігаються займана посада та середня заробітна плата за 
основним місцем роботи. 

(частина шоста статті 43 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

7. Зазначеним у частині шостій цієї статті особам під час виконання цих обов'язків в іншій 
місцевості за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання 
Міністерства оборони України, відшкодовуються витрати, пов'язані з їх виїздом в іншу 
місцевість та у зворотному напрямку, наймом (піднаймом) житла, а також витрати на 
відрядження.  

Глава XI 
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ 

ОБОВ'ЯЗОК ТА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ 

Стаття 44. Контроль за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та 
військову службу 

1. Контроль за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та військову службу 
державними органами, органами місцевого самоврядування, органами військового 
управління, підприємствами, установами і організаціями, їх посадовими особами 
здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та законами України. 

(частина перша статті 44 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Стаття 45. Нагляд за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та 
військову службу 

1. Нагляд за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та військову службу 
державними органами, органами місцевого самоврядування, органами військового 
управління здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України і законами України. 
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Глава XII 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини першої статті 21, 
яка набирає чинності з 1 січня 2007 року. 

2. Строки і порядок переходу на повне комплектування Збройних Сил України та інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовцями, які 
проходять військову службу за контрактом, визначаються відповідними програмами 
розвитку Збройних Сил України та реформування інших військових формувань. 

3. Повноваження Міністерства оборони України стосовно забезпечення виконання 
військового обов'язку, передбачені цим Законом, надаються також й іншим центральним 
органам виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими 
формуваннями. 

4. Громадяни України, звільнені від призову на строкову військову службу або яким було 
надано відстрочку від призову на строкову військову службу відповідно до Закону України 
"Про загальний військовий обов'язок і військову службу", користуються правом звільнення 
або відстрочки до закінчення строку їх дії або втрати щодо них підстав. 

5. Громадяни України, які на день набрання чинності цим Законом проходять строкову 
військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів 
України військових формуваннях, звільняються з військової служби після закінчення 
встановлених строків строкової військової служби, визначених Законом України "Про 
загальний військовий обов'язок і військову службу". 

6. Контракти про проходження військової служби, які були укладені до набрання чинності 
цим Законом, діють протягом строку, на який вони були укладені. 

7. За військовослужбовцями та військовозобов'язаними зберігається військове звання 
"рядовий", присвоєне до набрання чинності цим Законом. 

8. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня набрання чинності цим 
Законом: 

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших 
законів України у відповідність із цим Законом; 

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом; 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 
9. Запропонувати Президенту України розробити та привести свої нормативно-правові 

акти у відповідність із цим Законом. 
10. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші 

нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що 
не суперечить цьому Закону.  
    

Президент України Л. КРАВЧУК 
м. Київ 

 25 березня 1992 року 
 N 2232-XII 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
Із змінами і доповненнями, внесеними 

 Законами України 
 від 4 липня 2013 року N 406-VII, 

від 17 квітня 2014 року N 1221-VII, 
 від 1 липня 2014 року N 1556-VII, 
від 28 грудня 2014 року N 76-VIII, 
від 5 березня 2015 року N 245-VIII, 
від 17 червня 2015 року N 534-VIII, 
від 24 грудня 2015 року N 909-VIII, 
від 7 липня 2016 року N 1436-VIII, 

від 23 травня 2017 року N 2058-VIII, 
від 3 жовтня 2017 року N 2148-VIII, 
від 19 грудня 2017 року N 2249-VIII, 
від 19 червня 2018 року N 2462-VIII, 
від 6 червня 2019 року N 2745-VIII, 
від 2 жовтня 2019 року N 139-IX, 
від 3 грудня 2019 року N 324-IX, 
від 4 грудня 2019 року N 329-IX 

(який вводиться в дію з 1 січня 2020 року), 
від 5 грудня 2019 року N 341-IX, 
від 14 січня 2020 року N 440-IX, 

від 30 березня 2020 року N 540-IX, 
від 13 квітня 2020 року N 553-IX, 
від 13 травня 2020 року N 591-IX, 
від 2 червня 2020 року N 646-IX, 
від 16 червня 2020 року N 693-IX 

(який вводиться в дію з 18 жовтня 2020 року), 
від 17 червня 2020 року N 720-IX, 
від 2 грудня 2020 року N 1030-IX, 
від 28 січня 2021 року N 1150-IX 

(зміни, внесені підпунктом 32 пункту 5 розділу VI Закону України 
  від 28 січня 2021 року N 1150-IX, набирають чинності з 24 листопада 2021 року), 
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від 4 лютого 2021 року N 1212-IX, 
від 5 лютого 2021 року N 1217-IX, 

від 30 березня 2021 року N 1357-IX, 
від 27 квітня 2021 року N 1414-IX, 
 від 1 червня 2021 року N 1499-IX, 
від 15 липня 2021 року N 1667-IX 

(Установлено, що витрати на виплату пенсії, достроково призначену згідно з умовами 
статті 49 цього Закону до набрання чинності Законом України від 28 грудня 2014 року N 
76-VIII, та оплату послуг за її доставку відшкодовуються Пенсійному фонду України за 
рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 
влади у сфері соціальної політики та Пенсійним фондом України)  

 
 

(Установлено, що достроково призначені пенсії за віком з урахуванням статті 49 цього 
Закону, до набрання чинності Законом України від 28 грудня 2014 року N 76-VIII, 
працюючим пенсіонерам не виплачуються) 

 
 

(Установлено, що норми і положення окремих статей цього Закону застосовуються у 
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних 
фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, згідно із Законом України від 
8 липня 2010 року N 2456-VI, враховуючи зміни, внесені Законом України від 28 грудня 
2014 року N 79-VIII, згідно із Законом України від 28 грудня 2014 року N 80-VIII) 

 
 

(У тексті Закону слова "дитина-інвалід", "інвалід" та "інвалід з дитинства" в усіх відмінках 
і числах замінено відповідно словами "дитина з інвалідністю", "особа з інвалідністю" та 
"особа з інвалідністю з дитинства" у відповідному відмінку і числі, крім частини першої 
статті 20, частин третьої і четвертої статті 241, частини другої статті 26, частини третьої 
статті 27, згідно із Законом України від 19 грудня 2017 року N 2249-VIII) 

 
 

(У тексті Закону слова "навчальний заклад" в усіх відмінках і числах замінено словами 
"заклад освіти" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 6 червня 
2019 року N 2745-VIII) 
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(У тексті Закону слова "Фонду соціального захисту інвалідів" замінено словами "Фонду 
соціального захисту осіб з інвалідністю" згідно із Законом України від 1 червня 2021 року 
N 1499-IX) 

 
 

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної 
політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на 
працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття. 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
1) безробіття - соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати 

своє право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) як джерела існування; 
2) безробітний - особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має 

заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та 
здатна приступити до роботи; 

3) вакансія - вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштована особа; 
4) ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до цього Закону право 

на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні 
освіти, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця; 

(пункт 4 частини першої статті 1 у редакції 
 Закону України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII) 

41) відряджені іноземні працівники - іноземці та особи без громадянства, направлені 
іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі 
договорів (контрактів), укладених між українським та іноземним суб'єктами 
господарювання; 

(частину першу статті 1 доповнено пунктом 41 
 згідно із Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

5) вільно обрана зайнятість - реалізація права громадянина вільно обирати вид діяльності, 
не заборонений законом (зокрема такий, що не пов'язаний з виконанням оплачуваної 
роботи), а також професію та місце роботи відповідно до своїх здібностей і потреб; 

51) внутрішньокорпоративні цесіонарії - іноземці та особи без громадянства, визнані 
такими відповідно до графіка специфічних зобов'язань у секторі послуг Протоколу про вступ 
України до Світової організації торгівлі (стаття II Генеральної угоди про торгівлю 
послугами); 

(частину першу статті 1 доповнено пунктом 51 
 згідно із Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

6) державне регулювання зайнятості - формування і реалізація державної політики у сфері 
зайнятості населення з метою створення умов для забезпечення повної та продуктивної 
вільно обраної зайнятості і соціального захисту в разі настання безробіття; 
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7) зайнятість - не заборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із задоволенням їх 
особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або 
іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність 
або працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі 
безоплатно; 

8) зареєстрований безробітний - особа працездатного віку, яка зареєстрована в 
територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як безробітна і готова та здатна 
приступити до роботи; 

81) іноземні високооплачувані професіонали - іноземці або особи без громадянства, 
заробітна плата яких становить не менше 50 мінімальних заробітних плат; 

(частину першу статті 1 доповнено пунктом 81 
 згідно із Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

82) іноземні ІТ-професіонали - іноземці або особи без громадянства, які займають посади, 
пов'язані з розробленням та впровадженням результатів комп'ютерного програмування 
(операційної системи, комп'ютерних програм та їх компонентів, веб-сайтів, онлайн-сервісів) 
та криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, що провадять діяльність 
із комп'ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за Національним 
класифікатором видів економічної діяльності; 

(частину першу статті 1 доповнено пунктом 82 
 згідно із Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

83) іноземний найманий працівник - іноземець або особа без громадянства, який/яка 
працює за трудовим договором в українського роботодавця згідно із законодавством 
України; 

(частину першу статті 1 доповнено пунктом 83 
 згідно із Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

84) іноземний працівник творчої професії - іноземці та особи без громадянства, які 
займають посади, що передбачають створення об'єктів авторського права та/або суміжних 
прав як основний трудовий обов'язок; 

(частину першу статті 1 доповнено пунктом 84 
 згідно із Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

9) конкурентоспроможність працівника - сукупність якостей особи, що характеризують її 
здатність працювати, рівень володіння знаннями, уміннями та навичками; 

10) молодий працівник - громадянин України віком до 35 років, випускник закладу 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, який у 
шестимісячний строк після закінчення навчання працевлаштувався самостійно або за 
направленням закладу освіти чи територіального органу центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та 
продовжує працювати протягом трьох років за кваліфікацією, яку він набув під час навчання, 
в тому числі незалежно від місця першого працевлаштування; 

(пункт 10 частини першої статті 1 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII) 
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11) неповна зайнятість - зайнятість працівника на умовах робочого часу, що менший від 
норми часу, передбаченої законодавством, і може встановлюватися за договором між 
працівником і роботодавцем з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або 
залежно від виробітку; 

12) нове робоче місце - робоче місце, яке створене у зв'язку із створенням нового суб'єкта 
господарювання (крім того, що створений шляхом припинення) або збільшенням штатної 
чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної 
чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни 
технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника; 

13) особи працездатного віку - особи віком від 16 років, які не досягли встановленого 
статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 
пенсійного віку; 

14) повна зайнятість - зайнятість працівника за нормою робочого часу, передбаченою 
згідно із законодавством, колективним або трудовим договором; 

15) працевлаштування - комплекс правових, економічних та організаційних заходів, 
спрямованих на забезпечення реалізації права особи на працю; 

16) працездатні особи - особи віком від 16 років, які проживають на території України і за 
станом здоров'я здатні до активної трудової діяльності; 

17) продуктивна зайнятість - зайнятість, що дає змогу забезпечити ефективне суспільне 
виробництво та задовольнити потреби працівника на рівні не менше встановлених 
законодавством гарантій; 

18) професійне навчання - набуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок 
особи відповідно до її здібностей, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації 
для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці; 

19) ринок праці - система правових, соціально-трудових, економічних та організаційних 
відносин, що виникають між особами, які шукають роботу, працівниками, професійними 
спілками, роботодавцями та їх організаціями, органами державної влади у сфері задоволення 
потреби працівників у зайнятості, а роботодавців - у найманні працівників відповідно до 
законодавства; 

20) робоче місце - місце (приміщення), на якому працівник постійно чи тимчасово 
перебуває в процесі трудової діяльності і яке визначене, зокрема на підставі трудового 
договору (контракту); 

21) соціальний захист у разі настання безробіття - комплекс заходів, що передбачений 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття та 
законодавством про зайнятість населення; 

22) суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, - 
зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа, яка провадить 
господарську діяльність, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, 
а також фізична особа - підприємець, що надають послуги з посередництва у 
працевлаштуванні в Україні та/або за кордоном відповідно до цього Закону та інших актів 
законодавства; 

23) трудова міграція - переміщення особи, пов'язане з перетинанням державного кордону 
або меж адміністративно-територіальної одиниці з метою виконання або пошуку роботи; 
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24) часткове безробіття - вимушене тимчасове скорочення передбаченої законодавством 
тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції з 
причин економічного, технологічного і структурного характеру без припинення трудових 
відносин. 

2. Терміни "роботодавці", "працівники", "особи, які забезпечують себе роботою 
самостійно", "сторони соціального діалогу", "молодь" та "неформальне професійне навчання 
працівників", "резидент Дія Сіті", "гіг-контракт" та "гіг-спеціаліст" вживаються у цьому 
Законі у значеннях, наведених у законах України "Про організації роботодавців", "Про збір 
та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про 
соціальний діалог в Україні", "Про основні засади молодіжної політики", "Про професійний 
розвиток працівників", "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні". 

(частина друга статті 1 у редакції 
 Закону України від 27.04.2021 р. N 1414-IX, 

із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 15.07.2021 р. N 1667-IX) 

Стаття 2. Законодавство України про зайнятість населення 
1. Відносини у сфері зайнятості населення регулюються Конституцією України, цим 

Законом, Кодексом законів про працю України, Господарським та Цивільним кодексами 
України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття", іншими актами законодавства. 

2. У разі коли міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана 
Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 
законодавством України про зайнятість населення, застосовуються правила міжнародного 
договору. 

Стаття 3. Право на зайнятість 
1. Кожен має право на вільно обрану зайнятість. 
2. Примушування до праці у будь-якій формі забороняється. 
Добровільна незайнятість особи не може бути підставою для притягнення її до 

відповідальності. 
3. Зайнятість населення забезпечується шляхом встановлення відносин, що 

регламентуються трудовими договорами (контрактами), провадження підприємницької та 
інших видів діяльності, не заборонених законом. 

4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в 
Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують 
додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на 
імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для 
громадян України. 

Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на 
визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, визначеному цим 
Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 
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Стаття 4. Зайняте населення 
1. До зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудового 

договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, особи, які 
забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени особистих селянських 
господарств), проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу, на законних 
підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи, які 
навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти та поєднують 
навчання з роботою. 

(абзац перший частини першої статті 4 у редакції 
 Закону України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII) 

До зайнятого населення також належать: 
непрацюючі працездатні особи, які фактично здійснюють догляд за дитиною з 

інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком 
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, та 
отримують допомогу, компенсацію та/або надбавку відповідно до законодавства; 

батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони 
отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства; 

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 
стороннього догляду, та одержує грошову допомогу на догляд за нею відповідно до 
законодавства. 

(абзац п'ятий частини першої статті 4 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 19.12.2017 р. N 2249-VIII) 

2. До зайнятого населення не належать іноземці та особи без громадянства, які 
перебувають в Україні і зайнятість яких пов'язана із забезпеченням діяльності іноземних 
посольств і місій або виконанням своїх професійних чи трудових обов'язків перед 
роботодавцем - нерезидентом. 

Стаття 5. Гарантії у сфері зайнятості населення 
1. Держава гарантує у сфері зайнятості: 
1) вільне обрання місця застосування праці та виду діяльності, вільний вибір або зміну 

професії; 
2) одержання заробітної плати (винагороди) відповідно до законодавства; 
3) професійну орієнтацію з метою самовизначення та реалізації здатності особи до праці; 
4) професійне навчання відповідно до здібностей та з урахуванням потреб ринку праці; 
5) підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими 

професіями; 
6) безоплатне сприяння у працевлаштуванні, обранні підходящої роботи та одержанні 

інформації про ситуацію на ринку праці та перспективи його розвитку; 
7) соціальний захист у разі настання безробіття; 
8) захист від дискримінації у сфері зайнятості, необґрунтованої відмови у найманні на 

роботу і незаконного звільнення; 
9) додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян. 
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Стаття 6. Право особи на вибір місця, виду діяльності та роду занять 
1. Кожен має право на вільний вибір місця, виду діяльності та роду занять, яке 

забезпечується державою шляхом створення правових, організаційних та економічних умов 
для такого вибору. 

2. Реалізація права на вибір місця, виду діяльності та роду занять здійснюється шляхом 
самостійного забезпечення особою своєї зайнятості чи звернення з метою працевлаштування 
до роботодавця або за сприяння центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, чи суб'єкта 
господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні. 

Стаття 7. Право особи на професійну орієнтацію 
1. Кожен має право на професійну орієнтацію, яке забезпечується шляхом надання 

комплексу профорієнтаційних послуг з вибору або зміни професії, виду діяльності та інших 
профорієнтаційних послуг. 

2. Особи мають право на безоплатні послуги з професійної орієнтації з метою обрання або 
зміни виду діяльності, місця роботи, режиму праці. 

Стаття 8. Право особи на професійне навчання 
1. Кожен має право на професійне навчання, яке реалізується шляхом первинної 

професійної підготовки, перепідготовки, спеціалізації і підвищення кваліфікації, стажування 
у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та 
закладах післядипломної освіти, безпосередньо на робочих місцях на виробництві чи у сфері 
послуг з метою здобуття особою відповідної кваліфікації або приведення її рівня у 
відповідність із вимогами сучасного виробництва та сфери послуг. 

(частина перша статті 8 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII) 

Стаття 9. Право особи на соціальний захист у разі настання безробіття 
1. Кожен має право на соціальний захист у разі настання безробіття, що реалізується 

шляхом: 
1) участі в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок 

безробіття, яке передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття; 
2) надання безоплатних соціальних послуг, зокрема, інформаційно-консультаційних та 

профорієнтаційних, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з 
урахуванням попиту на ринку праці, сприяння у працевлаштуванні, зокрема, шляхом 
фінансової підтримки самозайнятості та реалізації підприємницької ініціативи відповідно до 
законодавства; 

3) надання особливих гарантій працівникам, які втратили роботу у зв'язку із змінами в 
організації виробництва і праці; 

4) надання додаткової гарантії зайнятості окремим категоріям населення, які не здатні на 
рівних умовах конкурувати на ринку праці. 

Стаття 10. Право особи на трудову діяльність за кордоном 
1. Громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо 

така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування. 
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2. Права громадян України, які працюють за кордоном, захищаються законодавством 
України та держави перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Стаття 11. Право особи на захист від проявів дискримінації у сфері зайнятості 
населення 

1. Держава гарантує особі право на захист від будь-яких проявів дискримінації у сфері 
зайнятості населення за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, статі, віку, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками. 

2. Не вважається дискримінацією здійснення заходів щодо додаткового сприяння у 
працевлаштуванні окремих категорій громадян. 

3. Забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії зазначати обмеження щодо віку 
кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної 
роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що 
надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, 
надання відомостей про особисте життя. 

Обмеження щодо змісту оголошень (реклами) про вакансії (прийом та роботу) та 
відповідальність за порушення встановленого порядку їх розповсюдження встановлюються 
Законом України "Про рекламу". 

Стаття 12. Право особи на доступ до інформації у сфері зайнятості населення 
1. Кожен має право на безоплатне одержання інформації про пропонування і попит на 

робочу силу, зокрема про вільні робочі місця (посади), можливості та умови 
працевлаштування на території України і за кордоном, професійну орієнтацію, професійне 
навчання та інші послуги, передбачені законодавством. 

2. Держава забезпечує доступ до інформації у сфері зайнятості населення через органи 
державної влади та засоби масової інформації. 

Стаття 13. Право особи на захист прав у сфері зайнятості населення 
1. Кожен має право на оскарження рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності, виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, що застосовують найману 
працю, а також дій або бездіяльності посадових осіб, що призвели до порушення права особи 
на зайнятість, відповідно до законодавства. 

Стаття 14. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню 

1. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 
належать: 

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і: 
має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років; 

(абзац другий пункту 1 частини першої статті 14 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 17.06.2015 р. N 534-VIII) 
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виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю; 
утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) 

та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності); 
2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 

років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, 
прийматися на роботу; 

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; 
4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із 
строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, військової служби за 
призовом осіб із числа резервістів в особливий період (протягом шести місяців після 
закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу; 

(пункт 4 частини першої статті 14 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII, 

у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 
5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону 

України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше 
років; 

6) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону 
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; 

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх 
замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу; 

8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 - 21 частини першої статті 6 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

(частину першу статті 14 доповнено пунктом 8 
 згідно із Законом України від 07.07.2016 р. N 1436-VIII, 
пункт 8 частини першої статті 14 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 04.12.2019 р. N 329-IX, 
який вводиться в дію з 01.01.2020 р.) 

9) непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям. 

(частину першу статті 14 доповнено пунктом 9 
 згідно із Законом України від 02.06.2020 р. N 646-IX) 

2. Для працевлаштування зазначених у частині першій цієї статті громадян (крім осіб з 
інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", норматив працевлаштування на роботу 
яких встановлюється згідно із Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні", та осіб, зазначених у пункті 9 частини першої цієї статті) 
підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб 
встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних 
працівників за попередній календарний рік. 
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(абзац перший частини другої статті 14 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 19.12.2017 р. N 2249-VIII, 

від 02.06.2020 р. N 646-IX) 
Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до 

статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 
залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю 
штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у 
середньообліковій чисельності штатних працівників. 

(частину другу статті 14 доповнено абзацом другим 
 згідно із Законом України від 03.10.2017 р. N 2148-VIII) 

3. Роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з 
урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на 
підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні 
на ринку праці (крім осіб з інвалідністю), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. 
Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії 
громадян до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції. 

Обов'язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування 
таких громадян відповідно до вимог частини другої цієї статті, про що роботодавці 
інформують щороку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері зайнятості населення та трудової міграції, у встановленому ним порядку. 

Розділ II 
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

Стаття 15. Принципи та мета, основні напрями державної політики у сфері зайнятості 
населення 

1. Державна політика зайнятості населення базується на принципах: 
1) пріоритетності забезпечення повної, продуктивної та вільно обраної зайнятості в 

процесі реалізації активної соціально-економічної політики держави; 
2) відповідальності держави за формування та реалізацію політики у сфері зайнятості 

населення; 
3) забезпечення рівних можливостей населення у реалізації конституційного права на 

працю; 
4) сприяння ефективному використанню трудового потенціалу та забезпечення 

соціального захисту населення від безробіття. 
2. Метою державної політики у сфері зайнятості населення є: 
1) забезпечення рівних можливостей особам у реалізації їх права на працю; 
2) сприяння підвищенню професійного рівня працездатного населення відповідно до 

суспільних потреб; 
3) сприяння зайнятості населення, у тому числі в сільській місцевості та на депресивних 

територіях; 
4) забезпечення економіки кваліфікованими кадрами; 
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5) збалансування попиту на робочу силу (створення належної кількості робочих місць) та 
її пропонування (створення умов для професійного розвитку, гідних умов для праці); 

6) пріоритетність забезпечення повної та продуктивної вільно обраної зайнятості; 
7) забезпечення соціального захисту осіб у разі настання безробіття; 
8) посилення соціального та правового захисту громадян України, які працюють за 

кордоном, у тому числі шляхом активізації міжнародного співробітництва, укладення 
міжнародних договорів, що стосуються питань захисту прав трудових мігрантів. 

3. Основними напрямами державної політики у сфері зайнятості населення є: 
1) створення умов для розвитку економіки та сприяння створенню нових робочих місць; 
2) задоволення попиту пріоритетних галузей економіки у висококваліфікованих 

працівниках; 
3) посилення мотивації до легальної і продуктивної праці; 
4) активізація підприємницької ініціативи та самостійної зайнятості населення; 
5) удосконалення системи професійного навчання з урахуванням інтересів особистості, 

потреб економіки та ринку праці; 
6) сприяння підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, 

виду діяльності та господарювання у професійному розвитку працівників; 
7) збалансування попиту і пропонування щодо обсягу та рівня кваліфікації робочої сили на 

ринку праці шляхом системного прогнозування потреб економіки; 
8) сприяння зайнятості громадян; 
9) забезпечення створення рівних можливостей для реалізації суб'єктами господарювання 

інфраструктурних проектів та цільових програм, що фінансуються за рахунок державних 
коштів; 

10) координація та контроль діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з 
посередництва у працевлаштуванні; 

11) повернення безробітних до продуктивної зайнятості; 
12) міжнародне співробітництво у сфері забезпечення соціального захисту громадян 

України, які працюють за кордоном; 
13) взаємодія органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців 

та професійних спілок з метою забезпечення повної та продуктивної вільно обраної 
зайнятості, зокрема здійснення заходів щодо сприяння зайнятості населення; 

14) забезпечення ефективного та цільового використання коштів, спрямованих на 
реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення; 

15) здійснення заходів, що сприяють зайнятості громадян, які недостатньо 
конкурентоспроможні на ринку праці (частина перша статті 14 цього Закону); 

16) заохочення роботодавців, які зберігають діючі та створюють нові робочі місця 
насамперед для громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці (частина 
перша статті 14 цього Закону); 

17) забезпечення співпраці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, суб'єктів господарювання, які 
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, інших посередників з 
працевлаштування та установ соціальної, професійної і трудової реабілітації осіб з 
інвалідністю, центрів соціальних служб для молоді; 



 

191 

18) захист внутрішнього ринку праці шляхом регулювання залучення до роботи іноземних 
працівників. 

Стаття 16. Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення 
1. Держава забезпечує реалізацію політики у сфері зайнятості населення шляхом: 
1) проведення податкової, кредитно-грошової, інвестиційної, бюджетної, соціальної, 

зовнішньоекономічної та інноваційної політики з метою розширення сфери застосування 
праці, забезпечення повної, продуктивної, вільно обраної зайнятості, підвищення рівня 
кваліфікації та конкурентоспроможності робочої сили; 

2) визначення у загальнодержавних програмах економічного та соціального розвитку, 
програмах економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, 
районів, міст показників розвитку ринку праці та зайнятості населення та їх оцінювання за 
результатами реалізації таких програм; 

3) включення до системи регулювання ринку праці заходів щодо запровадження 
стимулювання вітчизняного виробництва до створення нових робочих місць у пріоритетних 
галузях економіки та сільській місцевості; 

4) сприяння підвищенню конкурентоспроможності робочої сили та зайнятості населення; 
5) соціального захисту громадян у разі настання безробіття; 
6) сприяння самозайнятості населення шляхом стимулювання відкриття власного бізнесу, 

в тому числі в сільських населених пунктах та на депресивних територіях; 
7) розвитку сільського аграрного туризму, кластерів народних художніх промислів; 
8) створення умов для забезпечення підвищення конкурентоспроможності робочої сили та 

її мобільності; 
9) прогнозування та оцінки впливу на ринок праці політики у сфері зайнятості; 
10) ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. 

Стаття 17. Органи, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у 
сфері зайнятості населення 

1. Формування та реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення 
забезпечують у межах своїх повноважень Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інші центральні органи 
виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. 

(частина перша статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

2. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та 
забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості населення є центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції. 

(частина друга статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

3. З метою реалізації державної політики зайнятості Кабінет Міністрів України розробляє і 
затверджує основні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на 
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середньостроковий період, у яких визначаються шляхи та способи розв'язання проблем 
зайнятості населення і передбачаються заходи з консолідації зусиль усіх сторін соціального 
діалогу, спрямованих на регулювання процесів, що відбуваються на ринку праці, для 
підвищення рівня зайнятості населення. 

Основні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення 
розробляються на підставі основних прогнозних параметрів соціально-економічного 
розвитку України, державних, галузевих та регіональних програм у частині їх впливу на 
сферу зайнятості населення, на розвиток трудового потенціалу з визначенням механізму їх 
реалізації. 

Координацію і контроль за виконанням основних напрямів реалізації державної політики у 
сфері зайнятості населення здійснюють центральні органи виконавчої влади, що 
забезпечують формування та реалізацію державної політики у сферах зайнятості населення 
та трудової міграції. 

(абзац третій частини третьої статті 17 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

Відповідальність за виконання основних напрямів реалізації державної політики у сфері 
зайнятості населення покладається на міністерства та інші центральні органи виконавчої 
влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську 
міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. 

Стаття 18. Територіальні та місцеві програми зайнятості населення 
1. Територіальні та місцеві програми зайнятості населення спрямовані на реалізацію 

основних напрямів державної політики у сфері зайнятості населення в регіонах та є 
складовими програм їх соціально-економічного розвитку. 

2. Територіальні та місцеві програми зайнятості населення розробляються місцевими 
державними адміністраціями та подаються на затвердження Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам. 

3. У територіальних та місцевих програмах зайнятості населення визначаються основні 
показники ринку праці та заходи, спрямовані на збалансування попиту і пропонування 
робочої сили на територіальних ринках праці, соціального захисту безробітних, забезпечення 
зайнятості громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. 

4. Координація роботи із здійснення заходів, передбачених програмами зайнятості 
населення, покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції, органи соціального 
діалогу у сфері зайнятості, Міністерство праці та соціального захисту населення Автономної 
Республіки Крим, структурні підрозділи у сфері праці і соціального захисту обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та органи місцевого 
самоврядування. 

(частина четверта статті 18 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 
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Стаття 19. Органи соціального діалогу у сфері зайнятості 
1. Для підготовки погоджених рішень щодо здійснення політики зайнятості можуть 

створюватися координаційні комітети сприяння зайнятості, ради з професійної орієнтації та 
інші органи соціального діалогу. 

2. Порядок формування органів соціального діалогу у сфері зайнятості, повноваження та 
організація їх роботи визначаються відповідно до статті 9 Закону України "Про соціальний 
діалог в Україні". 

Стаття 20. Фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості 
населення 

1. Фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості населення 
здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, Фонду соціального захисту 
осіб з інвалідністю, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття та інших джерел відповідно до законодавства. 

Розділ III 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ 
ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ 

Стаття 21. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері зайнятості населення та трудової міграції 

1. Діяльність центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері зайнятості населення та трудової міграції, спрямовується і координується Міністром - 
керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

(частина перша статті 21 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, здійснює свої повноваження безпосередньо та через 
територіальні органи. 

Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах є юридичними 
особами публічного права. 

До сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, можуть належати підприємства, 
установи та організації. 

3. Фінансування діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції та виконання ним функцій, 
передбачених цим Законом та Законом України "Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття", здійснюється за рахунок коштів Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 
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4. Послуги, що надаються територіальними органами центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 
відповідно до покладених на них завдань є безоплатними. 

Стаття 22. Завдання та функції центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його 

територіальних органів 
1. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальних органів є: 
1) реалізація державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції; 
2) внесення пропозицій Міністру - керівнику центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, щодо формування державної політики у сфері зайнятості населення; 

(пункт 2 частини першої статті 22 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

3) сприяння громадянам у підборі підходящої роботи; 
4) надання роботодавцям послуг з добору працівників; 
5) участь в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру; 
6) сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності, зокрема шляхом 

надання індивідуальних та групових консультацій; 
7) участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню 

працівників, профілактика настання страхового випадку, сприяння мобільності робочої сили 
та зайнятості населення в регіонах з найвищими показниками безробіття, 
монофункціональних містах та населених пунктах, залежних від містоутворюючих 
підприємств; 

8) організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з 
урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці; 

9) проведення професійної орієнтації населення; 
10) додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які 

неконкурентоспроможні на ринку праці; 
11) здійснення контролю за використанням роботодавцями та безробітними коштів Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, його територіальні органи відповідно до покладених на них 
завдань: 

1) здійснюють управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в 
межах затвердженого бюджету Фонду відповідно до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", управління 
майном; 

2) забезпечують функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи, зокрема, 
формують базу даних про вільні робочі місця (посади) на підставі інформації, що надійшла 
від роботодавців та суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у 
працевлаштуванні; 
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3) ведуть облік осіб, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, та наданих їм 
послуг; 

4) здійснюють реєстрацію безробітних, ведуть облік наданих їм послуг; 
5) організовують професійне навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням 

поточної та перспективної потреб ринку праці; 
6) організовують роботу з підтвердження професійної кваліфікації за результатами 

неформального професійного навчання за робітничими професіями; 
7) інформують населення, органи виконавчої влади та заклади освіти про попит та 

пропонування робочої сили на ринку праці, права та гарантії у сфері зайнятості населення та 
у разі настання безробіття; 

8) здійснюють в установленому законодавством порядку збирання, опрацювання, подання 
та поширення адміністративних даних про попит та пропонування робочої сили на ринку 
праці, надання соціальних послуг населенню та роботодавцям; 

9) аналізують показники попиту та пропонування робочої сили і вносять центральному 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, пропозиції щодо прогнозування розвитку ринку праці; 

(пункт 9 частини другої статті 22 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

10) беруть участь у розробленні основних напрямів реалізації державної політики у сфері 
зайнятості населення на середньостроковий період, територіальних програм зайнятості 
населення та їх виконанні; 

11) сприяють працевлаштуванню безробітних на підприємствах, що залучаються до 
реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів, у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України; 

12) взаємодіють з роботодавцями з питань визначення поточної та перспективної потреби 
в робочій силі, професійного навчання населення та укомплектування вільних робочих 
місць; 

13) ведуть перелік суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у 
працевлаштуванні; 

14) здійснюють обмін інформацією з Пенсійним фондом України для забезпечення 
виконання вимог цього Закону та Закону України "Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття"; 

15) беруть участь у проведенні наукових досліджень з питань зайнятості населення, 
функціонування ринку праці та соціального захисту населення від безробіття, вивчають 
міжнародний досвід з метою запровадження інноваційних форм сприяння зайнятості 
населення, виступають замовником наукових робіт, досліджень і методичного забезпечення; 

16) беруть участь у здійсненні міжнародного співробітництва для розв'язання проблем 
зайнятості населення, соціального захисту громадян від безробіття та трудової міграції; 

17) видають роботодавцям дозволи на застосування праці іноземців та осіб без 
громадянства з веденням обліку таких дозволів; 

18) проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати 
матеріального забезпечення в порядку, встановленому центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості населення та 
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трудової міграції, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну фінансову політику, та Пенсійним фондом України. Таке розслідування 
здійснюється шляхом звіряння даних, зазначених у документах страхувальника, з базою 
даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та 
Пенсійного фонду України, а у разі потреби - шляхом проведення виїзних планових та 
позапланових перевірок страхувальників; 

(пункт 18 частини другої статті 22 у редакції 
 Закону України від 04.07.2013 р. N 406-VII, 

із змінами, внесеними згідно із 
 Законами України від 05.12.2019 р. N 341-IX, 

від 14.01.2020 р. N 440-IX) 
19) здійснюють контроль за використанням коштів Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття, застосовують в 
установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні 
штрафи; 

20) надають безоплатно підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми 
власності, виду діяльності та господарювання, фізичним особам, які використовують працю 
інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених 
законодавством про працю, консультації з питань працевлаштування осіб з інвалідністю; 

21) забезпечують надання соціальних послуг та виплату матеріального забезпечення 
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття" та цього Закону. 

Стаття 23. Єдина інформаційно-аналітична система центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції 

1. Єдина інформаційно-аналітична система центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, функціонує 
для: 

1) інформаційної підтримки реалізації державної політики у сфері зайнятості населення; 
2) створення цілісної системи інформаційної взаємодії державних органів влади, що 

здійснюють заходи щодо сприяння зайнятості населення; 
3) проведення моніторингу ринку праці, аналізу попиту та пропонування робочої сили; 
4) забезпечення виконання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, покладених на нього функцій та 
завдань. 

2. До Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 
включається інформація, що надійшла від його територіальних органів у процесі своєї 
діяльності, зокрема від громадян, роботодавців, суб'єктів господарювання, які надають 
послуги з посередництва у працевлаштуванні, та органів державної влади. 

3. Інформація з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 
надається та використовується відповідно до законів України "Про інформацію" та "Про 
захист персональних даних". 
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4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних 
виплат безоплатно отримує відомості з Єдиної інформаційно-аналітичної системи 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, в електронній формі на підставі договорів про обмін 
інформацією. 

(статтю 23 доповнено частиною четвертою 
 згідно із Законом України від 03.12.2019 р. N 324-IX) 

Розділ IV 
СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

Стаття 24. Заходи щодо сприяння зайнятості населення 
1. Заходи щодо сприяння зайнятості населення спрямовуються на: 
1) забезпечення відповідності рівня професійної кваліфікації працездатних осіб потребам 

ринку праці; 
2) створення умов для активного пошуку роботи безробітними; 
3) підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці. 
2. До заходів щодо сприяння зайнятості населення належать: 
1) професійна орієнтація та професійне навчання; 
2) стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць 

та працевлаштування безробітних; 
3) створення умов для самозайнятості населення та підтримка підприємницької ініціативи; 
4) сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та запровадження стимулів для 

стажування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, 
виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, 
яка навчається; 

5) сприяння зайнятості осіб з інвалідністю; 
6) забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового 

характеру; 
7) створення стимулів для інтеграції на ринок праці непрацюючих працездатних осіб з 

числа членів малозабезпечених сімей. 
(частину другу статті 24 доповнено пунктом 7 

 згідно із Законом України від 02.06.2020 р. N 646-IX) 
3. Роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових 

робочих місць, працевлаштовував на них працівників і упродовж цього періоду щомісяця 
здійснював їм виплату заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні 
плати за кожну особу, протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження 
рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну таку 
особу щомісяця за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених у бюджеті 
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття, компенсуються фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого 
єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України. 
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(абзац перший частини третьої статті 24 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 03.10.2017 р. N 2148-VIII) 

У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець 
втрачає право на компенсацію. 

Порядок надання роботодавцю права на зменшення розміру єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та зарахування стажу особам, 
працевлаштованим відповідно до цієї частини, затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 241. Заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб 
1. Термін "внутрішньо переміщені особи" вживається у значенні, наведеному в Законі 

України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". 
2. Заходи сприяння зайнятості запроваджуються для внутрішньо переміщених осіб з числа 

зареєстрованих безробітних. 
До заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, які працевлаштовуються за 

направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, зазначених у частині 
першій цієї статті, належать: 

1) компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб 
фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці 
місця працевлаштування, а також витрат для проходження за направленням територіальних 
органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, попереднього медичного та наркологічного огляду 
відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування; 

2) компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня 
заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за працевлаштування 
зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових 
трудових договорів тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови збереження 
гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два 
рази. 

Тривалість компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує внутрішньо 
переміщених осіб з числа категорій громадян, зазначених у частині першій статті 14 цього 
Закону, понад шість місяців, але не більше дванадцяти календарних місяців, визначається 
рішенням регіональних координаційних комітетів сприяння зайнятості за погодженням з 
відповідними територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції; 

3) компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з 
числа внутрішньо переміщених осіб строком не менше ніж на дванадцять календарних 
місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб. Сума компенсації 
встановлюється в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації, але 
не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
установленого законом на дату здійснення роботодавцем такої оплати. 

3. Фінансування заходів сприяння зайнятості, визначених цією статтею, здійснюється в 
межах коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (у разі 
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працевлаштування особи з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних та якій допомога 
по безробіттю призначена відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття") після 
працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за 
направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

(частина третя статті 241 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 19.12.2017 р. N 2249-VIII, 

 від 01.06.2021 р. N 1499-IX) 
4. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація відповідно до 

частини другої цієї статті, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення 
встановленого строку збереження гарантій зайнятості сума виплачених коштів повертається 
у повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття або Фонду соціального захисту осіб з 
інвалідністю залежно від джерела компенсації. 

На роботодавців, які претендують на отримання компенсацій, передбачених цією статтею, 
поширюються вимоги частини третьої статті 26 цього Закону. 

5. Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на 
фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для осіб, зазначених у цій 
статті, визначається Кабінетом Міністрів України. 

(Закон доповнено статтею 241 згідно із 
 Законом України від 05.03.2015 р. N 245-VIII) 

Стаття 25. Сприяння зайнятості населення під час реалізації державних цільових 
програм, якими передбачено створення нових робочих місць, та інфраструктурних 

проектів 
1. Ініціатор розроблення державних цільових програм, якими передбачається створення 

нових робочих місць, та інфраструктурних проектів визначає обсяги створення нових 
робочих місць відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, та 
узгоджує обсяги працевлаштування безробітних на створені нові робочі місця з 
територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

2. Розпорядники коштів, зазначені у державних цільових програмах, якими передбачено 
створення нових робочих місць, та інфраструктурних проектах, подають до центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції, перелік роботодавців, які залучені до реалізації таких програм та проектів. 

Такі роботодавці можуть укладати з центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, договір про 
працевлаштування визначеної кількості безробітних під час реалізації відповідних програм 
та проектів. 

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, проводить моніторинг працевлаштування безробітних на 
створені нові робочі місця під час реалізації державних цільових програм та 
інфраструктурних проектів і подає за його результатами дані центральному органу 
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виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, для інформування Кабінету Міністрів України. 

(частина третя статті 25 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

Стаття 26. Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо 
конкурентоспроможні на ринку праці 

1. Роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, зазначених у 
частині першій статті 14 цього Закону (крім тих, які визначені пунктом 7 частини першої 
статті 14), та яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються 
фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. 

Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за 
рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту осіб з 
інвалідністю (у разі працевлаштування особи з інвалідністю з числа зареєстрованих 
безробітних, але якій відповідно до законодавства допомога по безробіттю не 
призначається), у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку. 

(абзац другий частини першої статті 26 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 76-VIII) 

(установлено, що норми і положення абзацу другого частини першої статті 26 
застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи 
з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, згідно із Законом України від 
08.07.2010 р. N 2456-VI, враховуючи зміни, внесені Законом України від 28.12.2014 р. N 79-
VIII, згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 80-VIII) 

(абзац другий частини першої статті 26 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 19.12.2017 р. N 2249-VIII) 

2. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація відповідно до 
частини першої цієї статті, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення 
дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному 
обсязі до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття або Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю залежно 
від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням територіального органу 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, у межах дворічного строку працевлаштовується інший 
безробітний. 

У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація відповідно до частини 
першої цієї статті, за угодою сторін на його робоче місце за направленням територіального 
органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
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зайнятості населення та трудової міграції, у межах дворічного строку працевлаштовується 
інший безробітний. 

3. Зазначена в частині першій цієї статті компенсація не виплачується у разі, коли 
роботодавець: 

1) має заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування; 

2) визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про 
банкрутство. 

Стаття 27. Стимулювання самозайнятості населення та створення нових робочих місць 
суб'єктами малого підприємництва 

1. Для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції, забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з 
питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських 
засадах працівників органів державної влади у порядку, встановленому центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції. 

(абзац перший частини першої статті 27 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

Безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання провадити підприємницьку 
діяльність, виплачується допомога по безробіттю одноразово для організації такої діяльності. 

У разі припинення або нездійснення підприємницької діяльності упродовж двох років з 
дня державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця така особа не має 
права на чергове отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації 
підприємницької діяльності. 

2. Суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не 
менше ніж на два роки за направленням територіальних органів центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, щомісяця 
компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. 

Компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на такі цілі у бюджеті Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 
та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (у разі працевлаштування особи з 
інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних, але якій відповідно до законодавства 
допомога по безробіттю не призначається), протягом одного року з дня працевлаштування 
безробітного у порядку та за переліком пріоритетних видів економічної діяльності, 
визначених Кабінетом Міністрів України. 

(абзац другий частини другої статті 27 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 19.12.2017 р. N 2249-VIII) 

3. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація відповідно до 
частини другої цієї статті, з ініціативи роботодавця до закінчення дворічного строку з дня 
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працевлаштування сума наданих коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 
або Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю залежно від джерела компенсації або на 
його робоче місце за направленням територіального органу центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у 
межах дворічного строку працевлаштовується інший безробітний. 

У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація відповідно до частини 
другої цієї статті, за угодою сторін на його робоче місце за направленням територіального 
органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, у межах дворічного строку працевлаштовується 
інший безробітний. 

4. Зазначена в частині другій цієї статті компенсація не виплачується у разі, коли 
роботодавець: 

1) має заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування; 

2) визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про 
банкрутство. 

Стаття 28. Виключена  
(згідно із Законом України 

 від 28.12.2014 р. N 76-VIII) 

Стаття 29. Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді 
1. Студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, учні закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-
кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", освітньо-професійним ступенем 
"фаховий молодший бакалавр", освітнім ступенем "молодший бакалавр", "бакалавр", 
"магістр" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають 
право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на 
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності 
та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання 
час. 

(абзац перший частини першої статті 29 
 у редакції Закону України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII) 

Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов'язків, 
удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових 
технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій. 

Порядок укладення договору про стажування та типову форму договору затверджує 
Кабінет Міністрів України. 

Строк стажування за договором не може перевищувати шести місяців. 
Відомості про проходження стажування вносяться до реєстру застрахованих осіб 

Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування в порядку, 
встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом 
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виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального 
захисту населення. 

(абзац п'ятий частини першої статті 29 
 у редакції Закону України від 05.02.2021 р. N 1217-IX) 

2. Стажування проводиться за індивідуальною програмою під керівництвом працівника 
підприємства, установи, організації, який має стаж роботи за відповідною професією 
(спеціальністю) не менш як три роки. 

3. У разі коли в період стажування особа, зазначена у частині першій цієї статті, виконує 
професійні роботи, підприємство, організація, установа за всі роботи, виконані відповідно до 
наданих завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами 
оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, 
доплат і надбавок. 

4. Робота керівників стажування, призначених з числа працівників підприємства, 
організації, установи, може оплачуватися підприємством, організацією, установою за 
рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 
кадрів, додатково на строк стажування щомісяця у розмірах не менше 5 відсотків суми 
основної заробітної плати, яку вони отримують за основним місцем роботи. 

5. Заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти разом 
з роботодавцями сприяють студентам і учням у доступі до інформації про можливість 
стажування. 

(частина п'ята статті 29 у редакції 
 Закону України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII) 

Стаття 30. Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності деяких 
категорій громадян 

(назва статті 30 із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 05.03.2015 р. N 245-VIII) 

1. Право на одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності 
шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та 
спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності мають: 

1) особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до 
досягнення встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування" пенсійного віку; 

2) особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), 
служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро 
економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби України у 
зв'язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров'я до досягнення ними 
встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування" пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на 
пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб"; 

(пункт 2 частини першої статті 30 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 28.01.2021 р. N 1150-IX, 
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зміни, внесені підпунктом 32 пункту 5 розділу VI Закону України 
 від 28.01.2021 р. N 1150-IX, набирають чинності з 24.11.2021 р.) 

3) особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної 
операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до 
досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування" пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років 
з дня звільнення; 

(пункт 3 частини першої статті 30 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 19.06.2018 р. N 2462-VIII, 

у редакції Закону України від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 
4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи. 
Вибір професії (спеціальності) із затвердженого переліку, форми та місця навчання 

здійснюється особою. 
(частина перша статті 30 у редакції 

 Закону України від 05.03.2015 р. N 245-VIII) 
2. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати 

десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого 
законом. 

Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття виходячи з його фінансових 
можливостей. 

3. Порядок видачі державною службою зайнятості ваучерів затверджується Кабінетом 
Міністрів України. 

Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для 
навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції. 

(абзац другий частини третьої статті 30 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

(частина третя статті 30 у редакції 
 Закону України від 05.03.2015 р. N 245-VIII) 

Стаття 31. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру 
1. Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах 

територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до 
праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на 
добровільних засадах. 

2. Громадські роботи, що відповідають потребам певної територіальної громади або 
задовольняють суспільні потреби територіальних громад, організовуються місцевими 
державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за 
участю територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на договірних засадах. 

Абзац другий частини другої статті 31 виключено 
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(згідно із Законом України 
 від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 

3. Види громадських робіт визначаються місцевими державними адміністраціями, 
виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за такими критеріями: 

1) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні 
робочі місця та вакансії; 

2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня; 
3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону; 
4) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не 

потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки. 
4. З особами, які беруть участь у громадських роботах, укладаються на строк, що сумарно 

протягом року не може перевищувати 180 календарних днів, строкові трудові договори для 
працевлаштування на створені тимчасові робочі місця. 

5. На осіб, які беруть участь у громадських роботах, поширюються державні соціальні 
гарантії, передбачені, зокрема, законодавством про працю та зайнятість населення і 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Оплата праці таких осіб здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, що не може 
бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, та відповідно до положень угоди. 

6. Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих 
бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. 

У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування 
організації таких робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

(абзац другий частини шостої статті 31 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.03.2015 р. N 245-VIII) 

7. Працівники у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного 
скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку 
із зупиненням (скороченням) виробництва продукції мають право без припинення трудових 
відносин на участь у громадських роботах, у тому числі тих, що оплачуються за рахунок 
коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття, у межах строку зупинення (скорочення) виробництва. 

8. Для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки 
безробітних та інших категорій осіб роботодавцями організовуються строком до шести 
місяців роботи, що носять тимчасовий характер. Для організації таких видів робіт 
тимчасового характеру не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії. 

З безробітними, які залучаються до виконання робіт тимчасового характеру, укладаються 
трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 
календарних днів. 

Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів 
роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. 

9. Безробітним, які брали участь у виконанні громадських або інших робіт тимчасового 
характеру, після виконання таких робіт продовжується виплата допомоги по безробіттю у 
розмірах і в строки, встановлені законодавством. 
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10. Порядок організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру 
затверджує Кабінет Міністрів України. 

Розділ V 
ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ 

Стаття 32. Професійна орієнтація населення 
1. Професійна орієнтація населення - комплекс взаємопов'язаних економічних, соціальних, 

медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на активізацію процесу 
професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці особи, виявлення її 
здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну 
професії та виду трудової діяльності. 

2. Професійна орієнтація населення здійснюється закладами освіти, закладами охорони 
здоров'я, реабілітаційними установами, медико-соціальними експертними комісіями, 
територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, центрами професійної орієнтації 
населення, молодіжними центрами праці, військкоматами, установами виконання покарань, 
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, виду 
діяльності та господарювання, що надають послуги з професійної орієнтації. 

Стаття 33. Професійна орієнтація осіб, які звернулися до територіальних органів 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції 
1. Професійна орієнтація осіб, які звернулися до територіальних органів центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції, здійснюється шляхом: 

1) професійного інформування, що полягає у наданні відомостей про трудову діяльність та 
її роль у професійному самовизначенні особи, інформації про стан ринку праці, зміст та 
перспективи розвитку сучасних професій і вимоги до особи, форми та умови оволодіння 
професіями, можливості професійно-кваліфікаційного і кар'єрного зростання, що сприятиме 
формуванню професійних інтересів, намірів та мотивації особи щодо обрання або зміни виду 
трудової діяльності, професії, кваліфікації, роботи; 

2) професійного консультування, спрямованого на оптимізацію професійного 
самовизначення особи на основі виявлення її індивідуально-психологічних характеристик, 
особливостей життєвих ситуацій, професійних інтересів, нахилів, стану здоров'я та з 
урахуванням потреби ринку праці; 

3) проведення професійного відбору, що полягає у встановленні відповідності особи 
вимогам, які визначені для конкретних видів професійної діяльності та посад. 

2. Порядок надання послуг з професійної орієнтації осіб затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції. 

(частина друга статті 33 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 
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Стаття 34. Професійне навчання 
1. Професійне навчання - набуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок 

особою відповідно до її покликання і здібностей, що забезпечує відповідний рівень 
професійної кваліфікації для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку 
праці. 

2. Система професійного навчання охоплює: 
1) осіб, які проходять первинну професійну підготовку в закладах освіти та інших 

установах, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників і 
фахівців; 

2) працівників, які проходять первинну професійну підготовку, перепідготовку і 
підвищення кваліфікації впродовж трудової діяльності; 

3) безробітних, які шукають роботу і потребують первинної професійної підготовки, 
перепідготовки або підвищення кваліфікації. 

3. Підвищення конкурентоспроможності працівників на ринку праці відповідно до вимог 
сучасного виробництва та сфери послуг здійснюється шляхом забезпечення ефективного 
функціонування та розвитку системи професійного навчання працівників, сприяння у 
проведенні їх професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на 
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності 
та господарювання. 

З цією метою роботодавець у порядку, передбаченому законодавством, колективним 
договором і угодами, періодично організовує для працівників професійне навчання, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації. 

4. Роботодавець має право укладати з працівниками або іншими особами, які не 
перебувають з ним у трудових відносинах, за їх згодою договори про направлення їх до 
закладів освіти для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Зазначеним договором на працівника або іншу особу, яка направляється на навчання, може 
бути покладено обов'язок відпрацювати на посаді відповідно до отриманої кваліфікації в 
такого роботодавця після закінчення навчання протягом погодженого сторонами строку, 
який повинен бути порівнянний з обов'язками, що взяв на себе роботодавець щодо оплати та 
строку навчання, але не більше ніж три роки. 

5. У разі відмови працівника або іншої особи відпрацювати в роботодавця протягом 
погодженого з ним строку, звільнення з роботи до закінчення такого строку працівник або 
інша особа зобов'язані відшкодувати роботодавцю витрати, пов'язані з оплатою навчання, 
або їх частину пропорційно відпрацьованому строку на умовах, що визначаються договором. 
Працівник або інша особа не зобов'язані відшкодовувати роботодавцю витрати, пов'язані з 
навчанням, якщо вони не стали до роботи або були звільнені з роботи з таких підстав: 

1) установлення інвалідності; 
2) звільнення за ініціативою роботодавця, що не пов'язане з учиненням працівником 

протиправних дій; 
3) призов на військову службу чи направлення на альтернативну (невійськову) службу; 
4) за власною ініціативою у зв'язку з порушенням роботодавцем трудового законодавства, 

колективних угод, колективного або трудового договору; 
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5) догляд за дитиною з інвалідністю та (або) особою з інвалідністю I групи (незалежно від 
причини інвалідності). 

6. Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 
робітничими професіями визначається Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 35. Професійне навчання зареєстрованих безробітних 
1. Професійне навчання зареєстрованих безробітних - професійна підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації, спрямовані на здобуття та удосконалення 
професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, 
що здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття. 

Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
зареєстрованих безробітних затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, разом з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, молоді та 
спорту та за погодженням з репрезентативними всеукраїнськими об'єднаннями організацій 
роботодавців відповідно до законодавства про соціальний діалог. 

(абзац другий частини першої статті 35 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

2. Професійне навчання зареєстрованих безробітних організовується територіальними 
органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, на замовлення роботодавця або для 
самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань 
безробітних і здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої та вищої освіти, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від 
форми власності, виду діяльності та господарювання. 

(абзац перший частини другої статті 35 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII) 

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, сприяння їх 
самозайнятості територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, організовують 
професійне навчання за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями та іншими 
професіями, що користуються попитом на ринку праці. 

Порядок відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих 
безробітних та їх проживання в період навчання за рахунок коштів Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 
затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

(абзац третій частини другої статті 35 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

3. Організація професійного навчання безробітних здійснюється територіальними 
органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, на договірних засадах з безробітними, 
роботодавцями, закладами освіти в порядку, затвердженому центральним органом 
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виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції. 

Роботодавці - замовники кадрів беруть участь у визначенні змісту навчання, 
кваліфікаційній атестації безробітних, надають робочі місця для їх виробничого навчання, 
виробничої практики або стажування. 

4. За безробітним, який проходить професійне навчання за направленням територіальних 
органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, зберігається виплата допомоги по безробіттю у 
розмірах і в строки, що встановлені відповідно до законодавства. 

5. Безробітні можуть підтвердити результати неформального професійного навчання за 
робітничими професіями за направленням територіальних органів центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Розділ VI 
ПОСЛУГИ З ПОСЕРЕДНИЦТВА У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ 

Стаття 36. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва 
у працевлаштуванні 

1. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у 
працевлаштуванні, та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників 
для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, регулюється цим 
Законом та іншими законодавчими актами України. 

2. До послуг з посередництва у працевлаштуванні належать пошук роботи та сприяння у 
працевлаштуванні особи, добір працівників відповідно до замовлень роботодавців (у тому 
числі іноземних) у межах укладених з роботодавцями договорів (контрактів). 

3. Перелік суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у 
працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для 
подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, формується та ведеться 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері зайнятості населення та трудової міграції, в установленому Кабінетом Міністрів 
України порядку. 

(частина третя статті 36 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

4. Суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та 
суб'єкти господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання 
ними роботи в Україні у інших роботодавців, зобов'язані: 

1) надавати громадянам повну та достовірну інформацію про попит роботодавця на робочу 
силу (вакансії), його вимоги щодо кваліфікації, досвіду роботи, про умови, характер та 
оплату праці; 

2) співпрацювати з відповідним територіальним органом центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 
підприємствами, установами та організаціями, профспілками та їх об'єднаннями, 
організаціями роботодавців та їх об'єднаннями; 
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3) забезпечувати захист інформації, що надійшла від громадян, які звертаються з метою 
працевлаштування, та дотримання правил використання і поширення такої інформації, 
встановлених законами України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних", а 
також конфіденційність комерційної інформації роботодавців відповідно до закону; 

4) подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, відомості про 
чисельність працевлаштованих ними осіб у порядку, встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади із 
забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики. 

(пункт 4 частини четвертої статті 36 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

5. Суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, не 
мають права: 

1) свідомо здійснювати набір, працевлаштування або наймання працівників для робіт, 
пов'язаних з неприйнятними небезпеками і ризиками, а також для робіт, на яких ці 
працівники можуть стати жертвами зловживань чи дискримінації будь-якого характеру; 

2) перешкоджати найманню залученого працівника безпосередньо роботодавцем, 
обмежувати професійну мобільність працівника, накладати санкції на працівника, який 
погодився на роботу в іншого роботодавця; 

3) надавати працівників у розпорядження роботодавця для заміни його працівників, які 
проводять страйк або інші колективні дії. 

Стаття 37. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва 
у працевлаштуванні в Україні 

1. Суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в 
Україні, співпрацюють з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, шляхом: 

1) укладення договорів про співпрацю за окремими напрямами діяльності, у тому числі 
для обміну даними про вільні робочі місця (вакансії); 

2) проведення спільних заходів (проектів); 
3) консультування з метою вдосконалення професійної практики та надання послуг 

роботодавцям і особам, що шукають роботу, в тому числі тих, що мають додаткові гарантії у 
сприянні працевлаштуванню. 

2. Суб'єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в 
Україні, забороняється отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, 
комісійні та інші винагороди. Оплата послуг з працевлаштування здійснюється виключно 
роботодавцем, якому надано такі послуги. 

Стаття 38. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва 
у працевлаштуванні за кордоном 

1. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню і регулюється законами України "Про 
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ліцензування видів господарської діяльності", "Про зовнішньоекономічну діяльність", цим 
Законом та іншими законодавчими актами України. 

(абзац перший частини першої статті 38 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 02.10.2019 р. N 139-IX) 

Послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном надаються 
відповідно до заявок іноземного роботодавця (його контрагента) щодо вільних робочих 
місць (вакансій) і лише в межах укладених іноземними суб'єктами господарювання 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання посередницьких послуг у сфері 
працевлаштування з метою сприяння підписанню трудового договору (контракту найму). 
Обов'язковим додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання 
посередницьких послуг у сфері працевлаштування за кордоном є проект трудового договору, 
завірений іноземним роботодавцем. 

Суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за 
кордоном, несе відповідальність згідно із законодавством за погіршення умов трудового 
договору, укладеного між особою та іноземним роботодавцем, копія якого зберігається у 
такого суб'єкта протягом трьох років. 

2. Надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється після 
укладення договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном 
між особою та суб'єктом господарювання. Суб'єкт господарювання, який надає послуги з 
посередництва у працевлаштуванні за кордоном, не має права отримувати від осіб, яким 
надані такі послуги, плату до підписання акта виконаних робіт. 

3. Суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за 
кордоном, сприяє громадянам, яким надано такі послуги, у вирішенні питань правового і 
соціального захисту та інформує їх про механізм добровільної участі у 
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні. 

4. Громадяни у період трудової діяльності за кордоном мають право брати участь у 
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні, зокрема пенсійному, 
відповідно до законодавства України, що дає їм право на соціальний захист у разі настання 
відповідних страхових випадків. 

Стаття 39. Діяльність суб'єктів господарювання, які наймають працівників для 
подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця 

1. Діяльність суб'єктів господарювання - роботодавців, які наймають працівників для 
подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових 
договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

Порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи 
в Україні в іншого роботодавця встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Суб'єкти господарювання - роботодавці, які наймають працівників для подальшого 
виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, направляють працівників за умови, 
якщо це передбачено колективним договором такого роботодавця, та за наявності згоди 
первинної профспілкової організації і зобов'язані: 

1) укласти договір з роботодавцем про застосування праці працівника; 
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2) виплачувати працівникові заробітну плату в розмірі, не нижчому, ніж розмір 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом, та заробітної плати, яку отримує 
працівник у роботодавця за виконання такої ж роботи; 

3) забезпечувати працівнику час роботи та відпочинку на умовах, визначених для 
працівників роботодавця, що передбачено умовами колективного договору та правилами 
внутрішнього трудового розпорядку; 

4) нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування на користь працівника; 

(пункт 4 частини першої статті 39 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 24.12.2015 р. N 909-VIII) 

5) не перешкоджати укладенню трудового договору між працівником та роботодавцем, у 
якого виконувалися ним роботи. 

2. Забороняється діяльність суб'єктів господарювання - роботодавців, які наймають 
працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без 
дозволу. 

3. Суб'єкт господарювання може здійснювати наймання працівників для подальшого 
виконання ними роботи в Україні у фізичних осіб на підставі укладеного договору між 
суб'єктом господарювання та фізичною особою про надання послуг. 

4. Суб'єкту господарювання заборонено направляти працівників на робочі місця до 
роботодавця, в якого: 

1) протягом року скорочено чисельність (штат) працівників; 
2) не дотримано нормативу чисельності працівників основних професій, задіяних у 

технологічних процесах основного виробництва; 
3) залучаються працівники для виконання робіт у шкідливих, небезпечних та важких 

умовах праці, а також робіт за основними професіями технологічного процесу основного 
виробництва. 

Стаття 40. Об'єднання суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва 
у працевлаштуванні 

1. Суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, 
можуть утворювати об'єднання (асоціації) відповідно до законодавства. 

2. Об'єднання (асоціація) суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва 
у працевлаштуванні, має право: 

1) надавати пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері 
зайнятості населення; 

2) захищати права своїх членів та представляти їх інтереси в органах державної влади. 

Стаття 41. Державне регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які надають 
послуги з посередництва у працевлаштуванні 

1. Державне регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з 
посередництва у працевлаштуванні, здійснюється, зокрема, шляхом: 

1) ведення переліку таких суб'єктів господарювання; 
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2) правового забезпечення діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з 
посередництва у працевлаштуванні, що надають особам послуги з пошуку роботи та 
сприяння в працевлаштуванні, а також добору кадрів для роботодавців; 

3) нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення, 
що здійснюється уповноваженим органом з реалізації державної політики з питань 
державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення. 

Розділ VII 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ 

Стаття 42. Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні 
1. Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на 

території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції. 

(частина перша статті 42 у редакції 
 Закону України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

2. Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в 
одного або декількох (двох і більше) роботодавців, за умови отримання дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі - дозвіл) на кожній посаді. 

Резидент Дія Сіті може отримувати роботи (послуги), які виконуються (надаються) 
іноземцями та особами без громадянства за гіг-контрактами, без отримання дозволу. 
Резидент Дія Сіті може добровільно отримати дозвіл на гіг-спеціаліста у порядку, 
визначеному цим Законом. У разі добровільного звернення щодо отримання дозволу на гіг-
спеціаліста резидент Дія Сіті має права та обов'язки роботодавця, передбачені цим розділом. 

(частину другу статті 42 доповнено новим абзацом другим 
 згідно із Законом України від 15.07.2021 р. N 1667-IX, 

у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім) 
Праця іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без дозволу на 

посадах за сумісництвом, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не 
перевищує строк дії дозволу за основним місцем роботи. 

(частина друга статті 42 у редакції 
 Закону України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

3. Іноземний найманий працівник може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з 
роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не 
більше 60 календарних днів протягом календарного року. 

(частина третя статті 42 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 17.04.2014 р. N 1221-VII, 

у редакції Закону України 
 від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

4. Іноземці та особи без громадянства мають право провадити в Україні інвестиційну, 
зовнішньоекономічну та інші види діяльності відповідно до законодавства. 

5. Іноземці та особи без громадянства не можуть призначатися на посаду або займатися 
трудовою діяльністю у разі, коли відповідно до законодавства призначення на відповідну 
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посаду або провадження відповідного виду діяльності пов'язане з належністю до 
громадянства України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода 
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

6. Без передбаченого цією статтею дозволу здійснюється працевлаштування: 
1) іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; 

(пункт 1 частини шостої статті 42 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 693-IX, 

який вводиться в дію з 18.10.2020 р.) 
2) іноземців та осіб без громадянства, які набули статусу біженця відповідно до 

законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну; 
(пункт 2 частини шостої статті 42 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 693-IX, 
який вводиться в дію з 18.10.2020 р.) 

3) іноземців та осіб без громадянства, яких визнано особами, що потребують додаткового 
захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні; 

(пункт 3 частини шостої статті 42 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 693-IX, 

який вводиться в дію з 18.10.2020 р.) 
4) представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які 

обслуговують такі компанії на території України; 
41) осіб, яких визнано особами без громадянства центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі 
протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців 
та інших визначених законодавством категорій мігрантів; 

(частину шосту статті 42 доповнено пунктом 41 
 згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 693-IX, 

який вводиться в дію з 18.10.2020 р.) 
5) працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в 

Україні; 
6) спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для 

роботи в Україні за фахом; 
7) працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт; 
8) працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в 

установленому законодавством порядку; 
9) священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на 

запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких 
організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту 
(положення) відповідної релігійної організації; 

10) іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для участі у реалізації 
проектів міжнародної технічної допомоги; 

(пункт 10 частини шостої статті 42 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 693-IX, 

який вводиться в дію з 18.10.2020 р.) 
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11) іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для провадження 
викладацької та/або наукової діяльності у закладах фахової передвищої та вищої освіти на їх 
запрошення; 

(пункт 11 частини шостої статті 42 у редакції 
 Закону України від 01.07.2014 р. N 1556-VII, 

із змінами, внесеними згідно із 
Законами України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII, 

від 16.06.2020 р. N 693-IX, 
який вводиться в дію з 18.10.2020 р.) 

12) інших іноземців та осіб без громадянства у випадках, передбачених законами та 
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України. 

(пункт 12 частини шостої статті 42 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 693-IX, 

який вводиться в дію з 18.10.2020 р.) 
7. Залучення висококваліфікованих іноземних спеціалістів і робітників, потреба в яких є 

відчутною для національної економіки, здійснюється на підставах, визначених Законом 
України "Про імміграцію". 

Стаття 421. Підстави для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без 
громадянства 

1. Роботодавець отримує також дозвіл для таких категорій осіб, якщо інше не встановлено 
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України: 

1) відряджені іноземні працівники; 
2) внутрішньокорпоративні цесіонарії; 
3) іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення 

документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує 
додаткового захисту; 

4) особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особи, які 
оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства. 

(частину першу статті 421 доповнено пунктом 4 
 згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 693-IX, 

який вводиться в дію з 18.10.2020 р.) 
2. Особливими категоріями іноземців та осіб без громадянства, які претендують на 

працевлаштування в Україні, є: 
1) іноземні високооплачувані професіонали; 
2) засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, 

створеної в Україні; 
3) випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах 

університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України; 
4) іноземні працівники творчих професій; 
5) іноземні ІТ-професіонали; 
6) гіг-спеціалісти. 
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(частину другу статті 421 доповнено пунктом 6 
 згідно із Законом України від 15.07.2021 р. N 1667-IX) 

3. Роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати у розмірі не 
менш як: 

1) п'ять мінімальних заробітних плат - іноземцям та особам без громадянства - найманим 
працівникам у громадських об'єднаннях, благодійних організаціях та закладах освіти, 
визначених у статтях 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України "Про освіту"; 

(пункт 1 частини третьої статті 421 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 693-IX, 

який вводиться в дію з 18.10.2020 р.) 
2) десять мінімальних заробітних плат - для всіх інших категорій найманих працівників. 
4. Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються у разі отримання дозволу на 

застосування праці осіб, зазначених у частині другій цієї статті. 
(розділ VII доповнено статтею 421 згідно із 

 Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

Стаття 422. Перелік документів для отримання дозволу на застосування праці іноземців 
та осіб без громадянства та продовження його дії 

1. Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції, такі документи: 

1) заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець 
підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без 
громадянства, чи роботи (послуги), які виконуватиме (надаватиме) гіг-спеціаліст, відповідно 
до законів України не пов'язана з належністю до громадянства України і не потребує надання 
допуску до державної таємниці; 

(пункт 1 частини першої статті 422 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 15.07.2021 р. N 1667-IX) 

2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з 
особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому 
порядку; 

3) кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 
сантиметра; 

4) копія проекту трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем або особою 
без громадянства, посвідчена роботодавцем. 

(пункт 4 частини першої статті 422 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 15.07.2021 р. N 1667-IX) 

2. Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства 
роботодавець додатково подає такі документи стосовно: 

1) випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах 
університетів, - копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в 
Україні в установленому порядку; 
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2) іноземних працівників творчих професій - нотаріально засвідчені копії документів, що 
ідентифікують об'єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують 
авторство (авторське право); 

3) відряджених іноземних працівників - копія договору (контракту), укладеного між 
українським та іноземним суб'єктами господарювання, яким передбачено застосування праці 
іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для 
виконання певного обсягу робіт (надання послуг); 

4) внутрішньокорпоративних цесіонаріїв - рішення іноземного суб'єкта господарювання 
про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія 
контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб'єктом 
господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в 
Україні; 

5) осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення 
питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, - копії 
рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні; 

6) осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують 
рішення про відмову у визнанні особою без громадянства, - копія довідки про звернення за 
визнанням особою без громадянства. 

(частину другу статті 422 доповнено новим абзацом 
 сьомим згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 693-IX, 

який вводиться в дію з 18.10.2020 р., 
у зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати 

 відповідно абзацами восьмим і дев'ятим) 
Для працевлаштування засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) 

юридичної особи територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує 
відомості про закінчення формування статутного капіталу товариства на момент подання 
заяви про видачу дозволу. 

Для працевлаштування іноземних ІТ-професіоналів територіальний орган центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції, самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця 
зареєстрованого виду діяльності - комп'ютерне програмування. 

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості 
про наявність у роботодавця статусу резидента Дія Сіті. 

(частину другу статті 422 доповнено абзацом десятим 
 згідно із Законом України від 15.07.2021 р. N 1667-IX) 

3. Для продовження дії дозволу роботодавець подає такі документи: 
1) заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України; 
2) фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра; 
3) документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися. 
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4. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує в 
електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань відомості про статус роботодавця як юридичної 
особи або фізичної особи - підприємця. 

5. Документи, передбачені цією статтею, які були видані за кордоном, мають бути 
легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

6. Посадовим особам територіального органу центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, заборонено 
вимагати від роботодавців документи, не встановлені цим Законом. 

(розділ VII доповнено статтею 422 згідно із 
 Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

Стаття 423. Строк дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства 
1. Дозвіл видається на строк: 
1) дії трудового договору (контракту) або гіг-контракту, але не більш як на три роки - для 

особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, визначених частиною другою статті 
421 цього Закону; 

(пункт 1 частини першої статті 423 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 15.07.2021 р. N 1667-IX) 

2) дії договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб'єктами 
господарювання, але не більш як на три роки - для відряджених іноземних працівників; 

3) дії рішення іноземного суб'єкта господарювання про переведення іноземця або особи 
без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем або особою 
без громадянства та іноземним суб'єктом господарювання, про переведення на роботу в 
Україну - для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв; 

4) дії трудового договору (контракту), але не більш як на один рік - для всіх інших 
іноземних найманих працівників. 

2. За наявності підстав дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів. 
3. Роботодавець може зазначити у заяві про видачу дозволу менший строк, ніж 

встановлено цим Законом. 
Не допускається оформлення дозволу на менший строк, ніж зазначено у відповідній заяві 

та в межах строків, встановлених цим Законом. 
(розділ VII доповнено статтею 423 згідно із 

 Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

Стаття 424. Плата за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці 
іноземців та осіб без громадянства 

1. Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу становить: 
1) для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується 

на такий строк, - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом 
на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи; 
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2) для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно або їх 
дія продовжується на такий строк, - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, 
встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи; 

3) для дозволів, що видаються на строк до шести місяців або їх дія продовжується на такий 
строк, - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня 
календарного року, в якому роботодавцем подані документи. 

2. Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про 
видачу або продовження дії дозволу, яке надсилається територіальним органом центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції, поштою з повідомленням про вручення. 

3. Якщо роботодавець не вніс плату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення 
про видачу або продовження дії дозволу, таке рішення скасовується. 

4. Плата за видачу або продовження дії дозволу зараховується до бюджету Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

5. Видача та продовження дії дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято 
рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, осіб, які подали заяву про визнання особою без 
громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без 
громадянства, здійснюються безоплатно. 

(частина п'ята статті 424 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 693-IX, 

який вводиться в дію з 18.10.2020 р.) 
(розділ VII доповнено статтею 424 згідно із 

 Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

Стаття 425. Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців або осіб без 
громадянства 

1. Роботодавець зобов'язаний звернутися до територіального органу центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, про внесення змін до дозволу у разі виникнення однієї з таких обставин: 

1) зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або виділ юридичної 
особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - 
підприємця, який є роботодавцем; 

2) оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у 
тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без 
громадянства; 

3) зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в 
одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл. 

Для внесення змін до дозволу роботодавець подає заяву за формою, визначеною Кабінетом 
Міністрів України. 

2. Роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу подає: 
1) у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який 

є роботодавцем, - копію паспорта фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем; 
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2) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті, - копії 
сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними 
разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку; 

3) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті, - 
проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про 
внесення змін до трудового договору (контракту). 

Підтвердження зміни найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізації або 
виділу юридичної особи - роботодавця територіальний орган центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, отримує самостійно з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань. 

3. Роботодавець зобов'язаний звернутися до територіального органу центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, із заявою про внесення змін до дозволу не пізніш як за 30 днів після виникнення 
обставин, передбачених частиною першою цієї статті. 

Роботодавець, який не звернувся до територіального органу центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, із заявою про внесення змін до дозволу в установлений цією частиною строк, несе 
відповідальність відповідно до закону. 

(розділ VII доповнено статтею 425 згідно із 
 Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

Стаття 426. Строк розгляду заяв про видачу або продовження дії дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства 

1. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення в такі строки з 
дня отримання відповідної заяви: 

1) сім робочих днів - про видачу дозволу; 
2) три робочі дні - про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього. 
2. Заява про продовження дії дозволу подається роботодавцем до територіального органу 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, не пізніш як за 20 календарних днів до закінчення строку дії 
такого дозволу. 

(розділ VII доповнено статтею 426 згідно із 
 Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

Стаття 427. Порядок прийняття заяв про видачу або продовження дії дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства, про внесення змін до такого 

дозволу та порядок прийняття рішень про видачу, продовження дії або внесення змін 
до такого дозволу 

1. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, надає роботодавцю опис 
прийнятих документів одразу після прийняття від нього заяви про видачу дозволу, заяви про 



 

221 

продовження дії дозволу, заяви про внесення змін до дозволу (далі - заява) та документів, що 
подаються разом з відповідною заявою. 

2. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом наступного робочого 
дня після прийняття заяви здійснює перевірку заяви та доданих до неї документів на 
наявність підстав для зупинення розгляду заяви. 

3. У разі відсутності підстав, передбачених частиною третьою статті 428 цього Закону, 
територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення про видачу або 
продовження дії, або внесення змін до дозволу у строки, встановлені статтею 426 цього 
Закону, та протягом двох робочих днів надсилає роботодавцю копію цього рішення поштою 
з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів 
для внесення плати (у разі прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу), а 
також розміщує на офіційному веб-сайті територіального органу державної служби 
зайнятості інформацію про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати. 

4. Роботодавець зобов'язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий 
договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу та у 
десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) надати його копію, 
засвідчену роботодавцем, територіальному органу центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

(розділ VII доповнено статтею 427 згідно із 
 Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

Стаття 428. Зупинення розгляду заяви про видачу або продовження дії дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства, про внесення змін до такого 

дозволу 
1. У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви територіальний 

орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, не пізніше наступного робочого дня приймає 
рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. 
Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцеві поштою з 
повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня 
після прийняття рішення. 

Роботодавець має подати документи для усунення підстав для зупинення розгляду заяви у 
строки, зазначені в частині другій цієї статті. 

2. Розгляд заяви зупиняється для усунення підстав, викладених у відповідному рішенні, на 
строк, що становить сім робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розгляду 
заяви про видачу і три робочі дні - заяви про продовження дії дозволу або про внесення змін 
до нього. 

3. Підставами для зупинення розгляду заяви є: 
1) подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень; 
2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в 

повному обсязі; 
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3) невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, 
установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою; 

4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою; 
5) невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або 

особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового 
договору (контракту) законодавству України про працю. 

Зупинення розгляду заяви з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається. 
Технічні помилки, допущені в заяві або доданих до неї документах, не є підставою для 

зупинення розгляду заяви. Технічними помилками в цілях застосування цієї статті 
вважаються орфографічні, синтаксичні, граматичні помилки, друкарські та інші очевидні 
помилки, що не спотворюють змісту заяви, документа. 

4. Після подання протягом строку, встановленого частиною другою цієї статті, документів 
про усунення підстав для зупинення розгляду заяви розгляд заяви поновлюється. 

У разі якщо роботодавцем не усунуті всі зауваження територіального органу центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції, через які зупинено розгляд заяви, роботодавець разом із документами на 
заміну подає також мотивувальний лист щодо причин відхилення решти зауважень 
територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

5. З дня подання документів на заміну та мотивувального листа щодо причин відхилення 
решти зауважень територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (за потреби), строк 
розгляду заяви, встановлений статтею 426 цього Закону, продовжується з урахуванням часу, 
що минув до його зупинення. 

(розділ VII доповнено статтею 428 згідно із 
 Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

Стаття 429. Відмова у видачі, продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців 
або осіб без громадянства, у внесенні змін до такого дозволу 

1. Підставами для відмови у видачі, продовженні дії дозволу, у внесенні змін до дозволу є: 
1) неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або 

визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, 
поданого роботодавцем, необґрунтованим; 

2) подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, 
встановленого частиною другою статті 426 цього Закону; 

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про 
державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність 
відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи 
- підприємця, який є роботодавцем. 

Рішення про відмову у видачі, продовженні дії дозволу, у внесенні змін до дозволу 
повинно містити перелік та опис підстав (обґрунтування) для відмови. 
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Відмова у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу з підстав, не 
передбачених цією статтею, не допускається. 

У разі відмови у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу подані документи 
повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) роботодавцю 
не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх 
повернення. 

Після усунення підстав для відмови у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до 
дозволу роботодавець може повторно подати документи. 

(розділ VII доповнено статтею 429 згідно із 
 Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

Стаття 4210. Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без 
громадянства 

1. Роботодавець зобов'язаний звернутися до територіального органу центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, про скасування дозволу за таких обставин: 

1) трудовий договір (контракт) або гіг-контракт з іноземцем чи особою без громадянства 
припинено; 

(пункт 1 частини першої статті 4210 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 15.07.2021 р. N 1667-IX) 

2) припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним 
суб'єктами господарювання, у зв'язку з яким був направлений іноземець або особа без 
громадянства; 

3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції 
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством 
категорій мігрантів, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства 
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства. 

(пункт 3 частини першої статті 4210 
 у редакції Закону України від 16.06.2020 р. N 693-IX, 

який вводиться в дію з 18.10.2020 р.) 
2. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, скасовує виданий дозвіл у разі: 
1) невнесення роботодавцем плати за видачу або продовження дії дозволу у строк, 

визначений частиною другою статті 424 цього Закону; 
2) неподання роботодавцем у встановлений цим Законом строк до територіального органу 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, копії трудового договору (контракту), укладеного з 
іноземцем або особою без громадянства, якщо подання такої копії є обов'язковим відповідно 
до цього Закону; 

3) подання роботодавцем письмової заяви про скасування дозволу за обставин, 
передбачених пунктами 1 - 3 частини першої цієї статті, або виявлення територіальним 
органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, таких обставин; 
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4) виявлення недостовірності даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла 
бути виявлена під час розгляду заяви; 

5) наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця або 
особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону України "Про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства"; 

6) встановлення факту застосування праці іноземця або особи без громадянства на інших 
умовах, ніж ті, що визначені дозволом, або іншим роботодавцем (крім роботи за 
сумісництвом відповідно до абзацу другого частини другої статті 42 цього Закону та 
суміщення посад відповідно до частини третьої статті 42 цього Закону); 

7) невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскарження рішення 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції 
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством 
категорій мігрантів, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового 
захисту, або особою без громадянства, або у разі остаточного вирішення питання про 
відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про відмову у 
визнанні особою без громадянства; 

(пункт 7 частини другої статті 4210 
 у редакції Закону України від 16.06.2020 р. N 693-IX, 

який вводиться в дію з 18.10.2020 р.) 
8) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким іноземця чи особу без 

громадянства засуджено за вчинення кримінального правопорушення. 
(пункт 8 частини другої статті 4210 із змінами, 

 внесеними згідно із Законом України від 17.06.2020 р. N 720-IX) 
(розділ VII доповнено статтею 4210 згідно із 

 Законом України від 23.05.2017 р. N 2058-VIII) 

Розділ VIII 
БЕЗРОБІТТЯ 

Стаття 43. Статус безробітного 
1. Статусу безробітного може набути: 
1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за 

вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених 
законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи; 

2) особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по 
інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну 
допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну 
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"; 

(пункт 2 частини першої статті 43 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 19.12.2017 р. N 2249-VIII) 
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3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в 
організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, 
установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників. 

2. Статус безробітного надається зазначеним у частині першій цієї статті особам за їх 
особистою заявою (у тому числі поданою засобами електронної ідентифікації) у разі 
відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця 
перебування. 

(абзац перший частини другої статті 43 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 

Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і 
безробітних у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, визначається 
Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 44. Права та обов'язки зареєстрованих безробітних 
1. Зареєстровані безробітні мають право на: 
1) безоплатне одержання від територіальних органів центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції: 
послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на 

громадські та інші роботи тимчасового характеру; 
консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або зміни 

виду діяльності (професії); 
інформації про свої права та обов'язки як безробітного; 
відомостей про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі; 
2) матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги відповідно до 

Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття" та цього Закону; 

3) збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських та 
інших роботах тимчасового характеру (тривалістю до 180 днів, зокрема у разі заміщення 
тимчасово відсутнього працівника) у розмірах, встановлених до укладення ними строкового 
трудового договору на участь у таких роботах; 

4) оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що 
призвели до порушення прав щодо зайнятості особи. 

2. Зареєстровані безробітні зобов'язані: 
1) самостійно або за сприяння територіальних органів центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 
здійснювати активний пошук роботи, який полягає у вжитті цілеспрямованих заходів до 
працевлаштування, зокрема взяття участі у конкурсних доборах роботодавців; 

2) відвідувати територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в якому він 
зареєстрований як безробітний у визначений і погоджений з ним час, але не рідше ніж один 
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раз на тридцять календарних днів (крім періоду дії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних 
хвороб); 

(пункт 2 частини другої статті 44 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 

3) дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння 
працевлаштуванню, зокрема брати участь у заходах, пов'язаних із сприянням забезпеченню 
зайнятості населення; 

4) інформувати територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом трьох 
робочих днів про обставини припинення реєстрації, визначені у частині першій статті 45 
цього Закону. 

3. Відповідальність за достовірність поданих до територіального органу центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції, даних та документів, на підставі яких приймається рішення щодо 
реєстрації безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних 
послуг, покладається на зареєстрованого безробітного. 

Стаття 45. Припинення реєстрації безробітного 
1. Реєстрація безробітного в територіальному органі центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 
припиняється у разі: 

1) зайнятості особи; 
2) поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили; 
3) подання безробітним особисто письмової заяви про зняття його з реєстрації як 

безробітного або відмови від її послуг; 
4) дворазової відмови від пропонування підходящої роботи, а для безробітного, який 

вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), дворазової відмови від 
пропонування проходження професійного навчання; 

5) дворазової відмови від пропонування підходящої роботи за професією (спеціальністю), 
набутою за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції; 

6) припинення професійного навчання за направленням територіального органу 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, без поважних причин; 

7) невідвідування без поважних причин територіального органу центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування (крім 
періоду дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб). Наявність поважних причин 
підтверджується відповідними документами; 

(пункт 7 частини першої статті 45 у редакції 
 Закону України від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 
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8) встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі 
яких було прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення (виплати) 
матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг; 

9) встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг); 
10) набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, 

обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з 
випробуванням); 

11) вступу на навчання за денною формою; 
12) призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу; 
13) досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку або призначення пенсії 
на пільгових умовах, або за вислугу років; 

14) подання заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку або тривалістю, визначеною у медичному висновку; 

15) смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, 
недієздатним чи обмежено дієздатним; 

16) з дня видачі довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з 
висновками про визнання особи нездатною до трудової діяльності; 

17) з інших підстав, передбачених порядком реєстрації, перереєстрації та ведення обліку 
громадян, які шукають роботу, і безробітних. 

2. У разі припинення реєстрації відповідно до пунктів 4 - 9 частини першої цієї статті 
безробітний має право на наступну реєстрацію у територіальному органі центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції, не раніше ніж через 90 календарних днів з дня зняття з обліку. 

Стаття 46. Підходяща робота для безробітного 
1. Підходящою для безробітного вважається робота, що відповідає освіті, професії 

(спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням доступності транспортного 
обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого 
органу відповідної ради. Заробітна плата повинна бути не нижче розміру заробітної плати 
такої особи за останнім місцем роботи з урахуванням середнього рівня заробітної плати, що 
склався у регіоні за минулий місяць, де особа зареєстрована як безробітний. 

Під час пропонування підходящої роботи враховується тривалість роботи за професією 
(спеціальністю), кваліфікація, досвід, тривалість безробіття, а також потреба ринку праці. 

2. Для осіб, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою 
вважається така, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на 
робочому місці, а для осіб, які бажають відновити трудову діяльність після перерви 
тривалістю, що перевищує шість місяців, підходящою вважається робота за професією 
останнього місця роботи або робота з проходженням попередньої перепідготовки за новою 
професією (спеціальністю) за направленням територіального органу центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції. 

3. У разі коли неможливо надати безробітному роботу за професією протягом шести 
місяців з дня перебування на обліку в територіальному органі центрального органу 
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виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, йому пропонується підходяща робота з урахуванням здібностей, стану здоров'я і 
професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку праці. 

4. Для громадян, які не працювали за попередньо здобутими професіями 
(спеціальностями) понад 12 місяців, підходящою вважається робота, яку вони виконували за 
останнім місцем роботи, а робота за здобутими раніше професіями (спеціальностями) може 
вважатися підходящою за умови попереднього підвищення кваліфікації з урахуванням 
потреби ринку праці. 

5. У разі зміни безробітним професії за направленням територіального органу 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, підходящою вважається робота за новою та за попередньою 
професією (спеціальністю). 

6. Підбір підходящої роботи для осіб з інвалідністю (у тому числі шляхом розумного 
пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється відповідно до 
їх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням 
побажань щодо умов праці. 

7. Для безробітних, які не мають професії, або таких, що працювали на роботах, які не 
потребують спеціальної підготовки, та перебувають на обліку в територіальному органі 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, більш як шість місяців, підходящою роботою також 
вважається участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, тривалість яких 
перевищує один місяць. 

Для громадян, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більш як 12 
місяців) перерви (крім громадян, яким до досягнення загальновстановленого пенсійного віку 
залишилося два і менше років), підходящою роботою також вважається участь у 
громадських роботах, а також інших роботах тимчасового характеру, що відповідають їх 
освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду, зокрема за спорідненими професіями, 
та тривають понад один місяць. 

8. Підходящою для безробітного не може вважатися робота, якщо: 
місце роботи розташовано за межами доступності транспортного обслуговування, 

встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної 
ради; 

умови праці не відповідають правилам і нормам, встановленим законодавством про працю 
та охорону праці (в тому числі якщо на запропонованому місці роботи порушуються 
встановлені законом строки виплати заробітної плати); 

умови праці на запропонованому місці роботи не відповідають стану здоров'я 
громадянина, підтвердженому медичною довідкою. 

9. Без згоди громадянина йому не може пропонуватися робота, яка потребує зміни місця 
проживання. 

Стаття 47. Допомога по частковому безробіттю 
1. Допомога по частковому безробіттю надається територіальним органом центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції, застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати 
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внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у 
зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових 
відносин у разі, якщо: 

зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці (структурний 
підрозділ підприємства, у якому здійснюється виробництво певного виду продукції у межах 
такого підрозділу), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох 
місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило 
не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких 
скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць; 

(абзац другий частини першої статті 47 
 у редакції Закону України від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 

зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників є 
вимушеним: 

(абзац третій частини першої статті 47 
 у редакції Закону України від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 

оскільки вичерпано всі можливі заходи запобігання йому, що підтверджується узгодженим 
рішенням роботодавця та виборного органу профспілкової організації, з якою укладено 
колективний договір, за результатами консультацій між ними; 

(абзац четвертий частини першої статті 47 
 у редакції Закону України від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 

на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. 

(абзац п'ятий частини першої статті 47 
 у редакції Закону України від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 

Про можливе зупинення (скорочення) виробництва роботодавець зобов'язаний 
повідомляти територіальний орган письмово за формою та у строки, визначені центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції. 

2. Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, які 
перебувають у трудових відносинах з підприємством, що звернулося за отриманням 
допомоги по частковому безробіттю, за яких протягом останніх шести місяців, що передують 
місяцю, у якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого 
часу, цим підприємством сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування та у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50 і більше відсотків 
на місяць. 

Право на допомогу по частковому безробіттю на період дії карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних 
інфекційних хвороб, мають усі застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові 
відносини. 

(частина друга статті 47 у редакції 
 Закону України від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 

3. Допомога по частковому безробіттю не надається у разі, якщо: 
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1) зупинення (скорочення) виробництва носить сезонний характер або виникає виключно з 
організаційно-виробничих причин; 

2) є можливість працевлаштування (тимчасового переведення) працівників на період 
зупинення (скорочення) виробництва на інших дільницях, у цехах; 

3) працівник: 
відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу на 

підприємстві з повним робочим днем (тижнем); 
працює на підприємстві за сумісництвом; 
проходить альтернативну (невійськову) службу. 
4. Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку 

працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із 
розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного 
розряду. Розмір допомоги визначається під час затвердження бюджету Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 
виходячи з фінансових можливостей і не може перевищувати прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого законом. 

5. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється підприємством 
з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу за рахунок коштів Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 
межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більше 180 календарних днів 
протягом року. 

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період дії карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо 
небезпечних інфекційних хвороб, здійснюється підприємством з першого дня скорочення 
тривалості їхнього робочого часу в межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але 
не більше 30 календарних днів після завершення карантину. 

(частину п'яту статті 47 доповнено абзацом другим 
 згідно із Законом України від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 

6. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому 
безробіттю (розірвання трудового договору протягом шести місяців (якщо допомога 
виплачувалася менше ніж 180 календарних днів, - протягом періоду, що дорівнює періоду 
виплати допомоги), з дня закінчення виплати допомоги з підстав, передбачених пунктом 1 
статті 36, частиною третьою статті 38, пунктом 1 статті 40 Кодексу законів України про 
працю, кошти повертаються в повному обсязі до Фонду загальнообов'язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття. 

Абзац другий частини шостої статті 47 виключено 
(згідно із Законом України 

 від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 
7. Підприємство не може звернутися за наступним одержанням з Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 
коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю раніше, ніж через рік 
після закінчення строку виплати допомоги по частковому безробіттю. 
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Період виплати допомоги по частковому безробіттю на період дії карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо 
небезпечних інфекційних хвороб, не враховується при розгляді звернення за наступним 
одержанням допомоги по частковому безробіттю з причин зупинення (скорочення) 
виробництва. 

(абзац другий частини сьомої статті 47 
 у редакції Закону України від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 

8. Порядок надання допомоги по частковому безробіттю визначається Кабінетом Міністрів 
України. 

(частина восьма статті 47 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 

(стаття 47 із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX, 

у редакції Закону України 
 від 30.03.2020 р. N 540-IX) 

Стаття 471. Допомога по частковому безробіттю на період карантину та/або 
надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України 

(назва статті 471 у редакції Законів 
 України від 13.04.2020 р. N 553-IX, 

від 04.02.2021 р. N 1212-IX) 
1. Допомога по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, 

встановлених Кабінетом Міністрів України (далі - допомога по частковому безробіттю на 
період карантину та/або надзвичайної ситуації), надається територіальним органом 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної 
плати або доходу внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством 
тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) діяльності через проведення 
заходів, передбачених карантином та/або надзвичайною ситуацією, встановленими 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних 
інфекційних хвороб, за зверненням роботодавця або фізичної особи - підприємця, який є 
застрахованою особою, для її виплати працівникам або фізичній особі - підприємцю, який є 
застрахованою особою. 

(абзац перший частини першої статті 471 із змінами, 
 внесеними згідно із Законами України від 13.04.2020 р. N 553-IX, 

від 13.05.2020 р. N 591-IX, 
у редакції Закону України від 04.02.2021 р. N 1212-IX) 

Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної 
ситуації надається роботодавцям, у тому числі фізичним особам - підприємцям, які є 
застрахованими особами, із числа суб'єктів малого та середнього підприємництва. 

(абзац другий частини першої статті 471 
 у редакції Закону України від 13.04.2020 р. N 553-IX, 

із змінами, внесеними згідно із 
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 Законом України від 13.05.2020 р. N 591-IX, 
у редакції Закону України від 04.02.2021 р. N 1212-IX) 

Допомога по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації 
надається у разі сплати роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, який є 
застрахованою особою, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення діяльності. 

(абзац третій частини першої статті 471 
 у редакції Закону України від 13.04.2020 р. N 553-IX, 

із змінами, внесеними згідно із 
 Законами України від 13.05.2020 р. N 591-IX, 

від 04.02.2021 р. N 1212-IX) 
2. Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або 

надзвичайної ситуації роботодавець або фізична особа - підприємець, який є застрахованою 
особою, звертається до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за місцем 
реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування та подає такі документи: 

(абзац перший частини другої статті 471 із змінами, 
 внесеними згідно із Законами України від 13.04.2020 р. N 553-IX, 

від 13.05.2020 р. N 591-IX, 
від 04.02.2021 р. N 1212-IX) 

1) заяву у довільній формі; 
2) копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності; 

(пункт 2 частини другої статті 471 у редакції 
 Закону України від 13.04.2020 р. N 553-IX) 

3) відомості про працівників та/або фізичну особу - підприємця, який є застрахованою 
особою (прізвище, ім'я, по батькові, 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 державний орган і мають відмітку в паспорті), у яких 
виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину та/або 
надзвичайної ситуації згідно з цією статтею; 

(пункт 3 частини другої статті 471 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 13.04.2020 р. N 553-IX, 

від 13.05.2020 р. N 591-IX, 
від 04.02.2021 р. N 1212-IX) 

4) довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення діяльності. 

(пункт 4 частини другої статті 471 у редакції 
 Закону України від 13.04.2020 р. N 553-IX) 

3. Право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної 
ситуації відповідно до цієї статті мають застраховані особи, в тому числі працівники, з якими 
роботодавцем оформлено трудові відносини. 
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(частина третя статті 471 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 13.04.2020 р. N 553-IX, 

від 13.05.2020 р. N 591-IX, 
від 02.12.2020 р. N 1030-IX, 
від 04.02.2021 р. N 1212-IX) 

4. Частину четверту статті 471 виключено 
(частина четверта статті 471 із змінами, внесеними 

 згідно із Законами України від 13.04.2020 р. N 553-IX, 
від 13.05.2020 р. N 591-IX, 

виключена згідно із Законом 
 України від 04.02.2021 р. N 1212-IX) 

5. Виплата працівникові або фізичній особі - підприємцю, який є застрахованою особою, 
допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації 
здійснюється роботодавцем або територіальним органом центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, з 
першого дня скорочення тривалості їхнього робочого часу у межах строку зупинення 
(скорочення) діяльності, але не більше строку, визначеного порядком надання допомоги по 
частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, затвердженим 
Кабінетом Міністрів України. 

Фінансування виплат, визначених цією статтею, здійснюється в межах коштів Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

(частина п'ята статті 471 у редакції 
 Закону України від 13.04.2020 р. N 553-IX, 

із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 13.05.2020 р. N 591-IX, 

у редакції Закону України від 04.02.2021 р. N 1212-IX) 
6. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому 

безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації (розірвання трудового договору 
протягом шести місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів, - 
протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги), з дня закінчення виплати 
допомоги з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 (крім повної ліквідації або припинення 
діяльності роботодавця), пунктом 1 статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів 
України про працю, кошти повертаються в повному обсязі до Фонду загальнообов'язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

(частина шоста статті 471 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 13.04.2020 р. N 553-IX, 

від 04.02.2021 р. N 1212-IX) 
7. Роботодавець або фізична особа - підприємець, який є застрахованою особою, може 

звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або 
надзвичайної ситуації протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) 
виробництва, але не пізніше строку, визначеного порядком надання допомоги по частковому 
безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, затвердженим Кабінетом 
Міністрів України. 
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Період виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або 
надзвичайної ситуації не враховується під час розгляду звернень про наступне одержання 
допомоги по частковому безробіттю на період карантину з причин виробничого характеру. 

(частина сьома статті 471 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 13.04.2020 р. N 553-IX, 

від 13.05.2020 р. N 591-IX, 
від 02.12.2020 р. N 1030-IX, 

у редакції Закону України від 04.02.2021 р. N 1212-IX) 
8. Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або 

надзвичайної ситуації приймається територіальним органом центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на 
регіональному рівні протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем або фізичною 
особою - підприємцем, який є застрахованою особою, документів, передбачених цією 
статтею, до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції за місцем реєстрації як 
платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

(частина восьма статті 471 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 13.04.2020 р. N 553-IX, 

від 13.05.2020 р. N 591-IX, 
від 04.02.2021 р. N 1212-IX) 

(Закон доповнено статтею 471 згідно із 
 Законом України від 30.03.2020 р. N 540-IX) 

9. Порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або 
надзвичайної ситуації, її розмір, строки надання, а також порядок повернення коштів, 
спрямованих на фінансування такої допомоги, визначаються Кабінетом Міністрів України. 

(статтю 471 доповнено частиною дев'ятою 
 згідно із Законом України від 13.04.2020 р. N 553-IX, 

частина дев'ята статті 471 у редакції 
 Закону України від 04.02.2021 р. N 1212-IX) 

Стаття 48. Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця 
1. Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної 

особи) є одноразове або протягом: 
1) одного місяця: 
вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з 

чисельністю від 20 до 100 працівників; 
вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з 

чисельністю від 101 до 300 працівників; 
2) трьох місяців - вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 

установі та організації незалежно від чисельності працівників. 
2. Показники масового вивільнення працівників, заходи з їх запобігання та з мінімізації 

негативних наслідків встановлюються колективними договорами та угодами, укладеними на 
національному, галузевому та регіональному рівнях. 
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3. Розроблення комплексу заходів щодо забезпечення зайнятості працівників, які 
підлягають вивільненню, здійснюється відповідними органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування за участю сторін соціального діалогу. 

4. У разі коли масове вивільнення працівників спричинило різке зростання безробіття в 
регіоні або на відповідній території на три і більше відсоткових пункти протягом звітного 
періоду, ситуація на ринку праці визнається кризовою. 

Для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового 
вивільнення працівників можуть утворюватися спеціальні комісії в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 49. Виключена  
(згідно із Законом України 

 від 28.12.2014 р. N 76-VIII) 
(установлено, що витрати на виплату пенсії, достроково призначену згідно з умовами 

статті 49 до набрання чинності Законом України від 28.12.2014 р. N 76-VIII, та оплату послуг 
за її доставку відшкодовуються Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 
порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики 
та Пенсійним фондом України) 

(установлено, що достроково призначені пенсії за віком з урахуванням статті 49 до 
набрання чинності Законом України від 28.12.2014 р. N 76-VIII працюючим пенсіонерам не 
виплачуються) 

Розділ IX 
СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ НА РИНКУ ПРАЦІ 

Стаття 50. Участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення 
1. Права і обов'язки роботодавців та їх об'єднань щодо забезпечення зайнятості населення, 

захисту від безробіття та його наслідків визначаються цим Законом, законами України "Про 
організації роботодавців" та "Про соціальний діалог в Україні", іншими нормативно-
правовими актами, колективними договорами та угодами, укладеними на 
загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях. 

2. Роботодавці беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення зайнятості населення 
шляхом: 

1) створення умов для реалізації громадянами права на працю; 
2) додержання вимог законодавства про працю, зайнятість населення та 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття; 
3) погодження змісту професійного навчання; 
4) реалізації права на обрання закладів освіти, підприємств, установ та організацій для 

професійного навчання безробітного відповідно до встановлених вимог; 
5) участі у державній кваліфікаційній атестації, державній атестації осіб за результатами 

професійного навчання та підтвердженні професійної кваліфікації за робітничими 
професіями осіб, що бажають підтвердити результати неформального навчання; 
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6) подання пропозицій до проектів актів законодавства з питань зайнятості населення та 
трудової міграції; 

7) участі у здійсненні контролю за дотриманням законодавства у сфері зайнятості 
населення, трудової міграції, професійного навчання та підтвердження кваліфікації 
працівників. 

3. Роботодавці зобов'язані: 
1) забезпечувати гідні умови праці, які відповідають вимогам законодавства в сфері оплати 

праці, охорони і гігієни праці; 
2) вживати заходів для запобігання масовим вивільненням, у тому числі шляхом 

проведення консультацій з профспілками з метою розроблення відповідних заходів, 
спрямованих на пом'якшення їх наслідків і зменшення чисельності вивільнених працівників; 

3) здійснювати інші заходи щодо сприяння зайнятості населення, передбачені 
колективними договорами та угодами, укладеними на національному, галузевому та 
регіональному рівнях; 

4) своєчасно та в повному обсязі у порядку, затвердженому центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади із 
забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, подавати територіальним 
органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про: 

(абзац перший пункту 4 частини третьої статті 50 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

попит на робочу силу (вакансії); 
заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва 

і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, 
установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, 
установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не 
пізніше ніж за два місяці до вивільнення (не пізніше ніж за 30 календарних днів до 
вивільнення у разі звільнення державних службовців відповідно до пунктів 1 та 11 частини 
першої статті 87 Закону України "Про державну службу"); 

(абзац третій пункту 4 частини третьої статті 50 
 у редакції Закону України від 02.12.2020 р. N 1030-IX) 

5) проводити попередні консультації з первинною профспілковою організацією, з якою 
укладено колективний договір, залучення працівників інших роботодавців, зокрема 
працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у 
працевлаштуванні. 

4. Роботодавці мають право: 
1) проводити добір працівників безпосередньо або через територіальні органи 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, чи суб'єкта господарювання, який надає послуги з 
посередництва у працевлаштуванні; 

2) брати участь через представницькі органи роботодавців в управлінні 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням; 
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3) взаємодіяти з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері зайнятості населення та трудової міграції, у створенні банку даних про вільні робочі 
місця (посади), сприянні працевлаштуванню безробітних та визначенні перспективної 
потреби у кадрах; 

4) застосовувати працю (послуги) іноземців та осіб без громадянства в порядку, 
визначеному законом; 

5) одержувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері зайнятості населення та трудової міграції, безоплатно інформацію про пропонування 
робочої сили, послуги з добору і направлення на працевлаштування незайнятого населення, у 
тому числі осіб, зазначених у частині першій статті 14 цього Закону, а також інших осіб, які 
шукають роботу; 

6) брати участь в організації та проведенні громадських робіт, організовувати та 
проводити інші види робіт тимчасового характеру; 

7) проводити співбесіди з кандидатами на працевлаштування з метою визначення 
відповідності їх професійних знань, вмінь та навичок встановленим вимогам; 

8) оскаржувати в установленому порядку дії або бездіяльність центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції; 

9) брати участь у фінансуванні заходів щодо сприяння зайнятості населення відповідно до 
законодавства; 

10) одержувати від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, компенсації у 
розмірах і порядку, що встановлені цим Законом та іншими актами законодавства, 
прийнятими на його виконання. 

5. Роботодавцям забороняється: 
1) висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру в оголошеннях (рекламі) про 

роботу та під час проведення добору працівників, а також вимагати від осіб, які шукають 
роботу, подання відомостей про особисте життя; 

2) застосовувати працю громадян без належного оформлення трудових відносин, вчиняти 
дії, спрямовані на приховування трудових відносин; 

3) залучати до роботи працівників, що наймаються суб'єктами господарювання, які 
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, для подальшого виконання ними 
роботи на інших підприємствах, в установах та організаціях у разі, коли у такого 
роботодавця: 

протягом року здійснено скорочення чисельності (штату) працюючих; 
не дотримано нормативу чисельності працівників основних професій, задіяних у 

технологічних процесах основного виробництва; 
передбачається виконання робіт у шкідливих, небезпечних та важких умовах праці, а 

також робіт за основними професіями технологічного процесу основного виробництва. 
6. Організації роботодавців та їх об'єднання беруть участь у: 
1) формуванні та реалізації державної і регіональної політики зайнятості та здійсненні 

заходів щодо забезпечення зайнятості населення; 
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2) розробленні проектів актів законодавства з питань зайнятості населення та трудової 
міграції; 

3) управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до 
законодавства; 

4) розробленні та оновленні професійних стандартів (кваліфікаційних характеристик), 
сприянні розвитку системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
працівників, забезпеченні їх належної якості; 

5) організації та проведенні досліджень з проблем поточної та перспективної потреби 
ринку праці. 

7. Організації роботодавців мають право вносити органам виконавчої влади та органам 
місцевого самоврядування обов'язкові для розгляду пропозиції щодо зайнятості населення. 

Стаття 51. Участь професійних спілок та їх об'єднань у забезпеченні зайнятості 
населення 

1. Права і обов'язки професійних спілок та їх об'єднань щодо забезпечення зайнятості 
населення, захисту від безробіття та його наслідків визначаються цим Законом, законами 
України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про соціальний діалог в 
Україні", іншими нормативно-правовими актами, колективними договорами та угодами, 
укладеними на національному, галузевому та регіональному рівнях. 

2. Професійні спілки та їх об'єднання: 
1) беруть участь у: 
здійсненні заходів щодо забезпечення зайнятості населення; 
розробленні проектів актів законодавства з питань зайнятості населення та трудової 

міграції; 
розробленні механізму та здійсненні контролю за дотриманням законодавства у сфері 

зайнятості населення, трудової міграції, професійного навчання та підтвердженні 
кваліфікації працівників; 

розробленні заходів щодо соціального захисту працівників, які вивільняються з 
підприємств, установ та організацій з ініціативи роботодавців; 

роботі координаційних комітетів сприяння зайнятості населення; 
консультаціях з питань залучення і використання в Україні іноземної робочої сили; 
управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до 

законодавства, зокрема у формуванні проекту бюджету Фонду на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування України на випадок безробіття; 

розробленні та оновленні професійних стандартів (кваліфікаційних характеристик), 
сприянні розвитку системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
працівників, забезпеченні їх належної якості та працевлаштуванні випускників закладів 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти; 

(абзац дев'ятий пункту 1 частини другої статті 51 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII) 

проведенні досліджень з проблем поточної та перспективної потреби ринку праці; 
2) проводять разом з організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування консультації з питань зайнятості населення. 
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3. Професійні спілки та їх об'єднання мають право вносити органам виконавчої влади, 
органам місцевого самоврядування, роботодавцям та їх об'єднанням обов'язкові для розгляду 
пропозиції щодо вдосконалення механізму забезпечення зайнятості населення. 

Розділ X 
КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

Стаття 52. Контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення 
1. Державний контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення здійснює 

уповноважений орган з реалізації державної політики з питань державного нагляду та 
контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення та центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, в межах їх повноважень. 

2. Громадський контроль у сфері зайнятості населення здійснюють професійні спілки та їх 
об'єднання, роботодавці та їх об'єднання. 

Стаття 53. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення 
1. Посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи - підприємці, винні у порушенні 
законодавства про зайнятість населення, несуть відповідальність згідно із законодавством. 

2. У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування 
громадян, зазначених у частині першій статті 14 цього Закону, з нього стягується штраф за 
кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у 
двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення 
порушення. 

3. У разі провадження суб'єктом господарювання діяльності з надання послуг з 
посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії або 
наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого 
роботодавця без отримання відповідного дозволу стягується штраф у двадцятикратному 
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. 

4. У разі неподання або порушення порядку подання суб'єктом господарювання, який 
надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, відповідно до цього Закону відомостей 
про працевлаштованих ним осіб стягується штраф у двократному розмірі мінімальної 
заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. 

5. У разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, 
стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо 
надання статусу біженця: 

на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця або 
особи без громадянства, стягується штраф за кожну особу у двадцятикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення; 

на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем, 
стягується штраф за кожну особу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, 
встановленої на момент виявлення порушення. 
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6. У разі неподання або порушення роботодавцем установленого порядку подання даних, 
передбачених абзацом третім пункту 4 частини третьої статті 50 цього Закону, стягується 
штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент 
виявлення порушення. 

7. У разі порушення суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у 
працевлаштуванні в Україні, вимог частини другої статті 37 цього Закону стягується штраф у 
десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення 
порушення. 

8. У разі порушення суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном, вимог цього Закону стягується штраф у десятикратному 
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. 

(частина восьма статті 53 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2019 р. N 139-IX) 

9. Штрафи, накладення яких передбачено цією статтею, є фінансовими санкціями і не 
належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського 
кодексу України. 

Штрафи, зазначені у частинах другій - сьомій цієї статті, накладаються уповноваженим 
органом з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за 
дотриманням законодавства про зайнятість населення у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 

10. У разі несплати (відмови від сплати) протягом місяця передбачених цією статтею 
штрафів їх стягнення здійснюється в судовому порядку. Суми штрафів, зазначених у 
частинах другій, п'ятій та шостій цієї статті, зараховуються до бюджету Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, а 
ті, що зазначені у частинах третій, четвертій, сьомій та восьмій, - до державного бюджету. 

11. Посадові особи суб'єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у 
працевлаштуванні, які порушили вимоги законодавства під час надання таких послуг, несуть 
відповідальність згідно із законодавством. Невиконання суб'єктом господарювання, що надає 
послуги з посередництва у працевлаштуванні, вимог законодавства під час надання таких 
послуг є підставою для прийняття рішення про припинення діяльності, зупинення або 
анулювання ліцензії органом ліцензування. 

(частина одинадцята статті 53 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2019 р. N 139-IX) 

Розділ XI 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року. 
2. Визнати такими, що втратили чинність: 
Закон України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, 

ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 169; 1993 р., N 2, ст. 3; 1994 р., 
N 45, ст. 408; 1996 р., N 3, ст. 11, N 9, ст. 42; 1997 р., N 8, ст. 62; 1998 р., N 11 - 12, ст. 44; 
1999 р., N 4, ст. 33; 2000 р., N 3, ст. 22, N 38, ст. 318; 2001 р., N 9, ст. 38, N 27, ст. 133; 2002 р., 
N 29, ст. 194; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 13, ст. 233; 2006 р., N 1, ст. 18, N 22, ст. 184, N 



 

241 

32, ст. 271; 2009 р., N 18, ст. 247, N 32 - 33, ст. 485; 2010 р., N 8, ст. 54; 2012 р., N 12 - 13, ст. 
82; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4719-VI); 

Постанову Верховної Ради Української РСР "Про порядок введення в дію Закону 
Української РСР "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, 
ст. 171, N 32, ст. 428); 

Закон України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну 
освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцям" (Відомості Верховної 
Ради України, 2005 р., N 2, ст. 40). 

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
1) у статті 18823 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122): 
а) назву після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами "центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції"; 

б) абзац перший частини першої після слів "Пенсійного фонду України" доповнити 
словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції", а слова "Фонду загальнообов'язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття" виключити; 

2) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, 
ст. 572): 

а) статтю 43 доповнити частиною шостою такого змісту: 
"6. Під час здійснення операцій, пов'язаних з використанням коштів Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, 
застосовується казначейське обслуговування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України"; 

б) частину третю статті 65 доповнити абзацом другим такого змісту: 
"У разі коли надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб за певний місяць 

поточного року перевищують такі надходження за відповідний місяць минулого року з 
урахуванням темпів зростання заробітної плати на відповідній території за останні 12 
місяців, сума перевищення зараховується у повному обсязі до доходів бюджетів сіл, їх 
об'єднань, селищ, міст районного значення"; 

3) у пункті "б" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170): 

у підпункті 7 слова "оплачуваних громадських" замінити словами "громадських та 
тимчасових"; 

підпункт 12 викласти у такій редакції: 
"12) прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях 

спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх професійної 
підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місць"; 

4) у статті 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної 
Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2010 р., N 8, ст. 54): 

у пункті 3 слова "оплачуваних громадських" замінити словами "громадських та 
тимчасових"; 
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доповнити пунктами 7 - 13 такого змісту: 
"7) розробляє та здійснює заходи щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості 

населення на рівні регіону; 
8) вивчає процеси, що відбуваються на ринку праці, у сфері зайнятості населення та 

професійного навчання, проводить їх оцінку, прогнозування попиту та пропонування робочої 
сили, інформування населення та органів виконавчої влади про стан ринку праці; 

9) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці; 
10) здійснює заходи щодо своєчасного запобігання масовому безробіттю; 
11) визначає напрями розширення в регіоні сфери застосування праці за рахунок 

створення робочих місць у пріоритетних галузях економіки, розвитку малого бізнесу, 
підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств тощо; 

12) розробляє та здійснює заходи щодо сприяння працевлаштуванню вивільнених 
працівників, зокрема професійної орієнтації та професійного навчання; 

13) проводить іншу роботу із сприяння зайнятості населення"; 
5) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171 із наступними 
змінами): 

а) у статті 1: 
пункти 3, 4, 7 і 10 виключити; 
доповнити частиною другою такого змісту: 
"Терміни "застрахована особа", "страхувальники" та "роботодавці" вживаються у цьому 

Законі у значенні, наведеному у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування"; 

6) абзац дев'ятий статті 2 виключити; 
в) частину другу статті 6 викласти у такій редакції: 
"2. Право на забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону має також 

молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і 
вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної 
(невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у 
разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних"; 

г) у статті 7: 
абзаци третій і четвертий частини першої виключити; 
у частині другій: 
абзац четвертий викласти у такій редакції: 
"пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом 

організації громадських робіт для безробітних у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України"; 

після абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змісту: 
"надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян, зазначених у частині першій 

статті 14 Закону України "Про зайнятість населення", компенсації відповідно до статті 26 
Закону України "Про зайнятість населення"; 

надання роботодавцям - суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують 
безробітних, компенсації відповідно до статті 27 Закону України "Про зайнятість населення"; 
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надання громадянам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 
років, ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, 
спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних 
видів економічної діяльності". 

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - 
одинадцятим; 

ґ) у частині четвертій статті 71 слова і цифри "статей 24 - 26 цього Закону" замінити 
словами і цифрами "статті 47 Закону України "Про зайнятість населення"; 

д) у статті 9 абзаци дев'ятий - тринадцятий виключити; 
е) у статті 10: 
в абзаці першому частини другої: 
перше речення викласти в такій редакції: 
"2. Управління Фондом здійснює правління Фонду"; 
у другому реченні цифри "15" замінити цифрою "5"; 
доповнити частиною шостою такого змісту: 
"6. Функції виконавчої дирекції Фонду виконує центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та його 
територіальні органи, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України "Про 
зайнятість населення" та цього Закону. Керівник центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, входить до 
складу правління Фонду"; 

є) статтю 11 викласти у такій редакції: 
"Стаття 11. Повноваження правління Фонду 

1. Правління Фонду: 
визначає перспективні та поточні завдання Фонду; 
обирає голову правління Фонду та його заступників; 
затверджує статут Фонду; 
вносить Міністрові - керівникові центрального органу виконавчої влади у сфері соціальної 

політики у разі порушення керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, або його заступниками 
законодавства обґрунтоване подання про звільнення; 

затверджує бюджет Фонду; 
заслуховує звіт про виконання бюджету Фонду; 
вносить центральному органу виконавчої влади у сфері соціальної політики пропозиції 

щодо розміру частини єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування, що спрямовується на страхування на випадок безробіття; 

вирішує інші питання відповідно до статуту Фонду"; 
ж) статті 12 і 13 виключити; 
з) у частині першій статті 14 слова "спеціально уповноважений" та "праці та" виключити; 
и) частину третю статті 15 виключити; 
і) статтю 16 викласти у такій редакції: 

"Стаття 16. Джерела коштів Фонду та їх використання 
1. Джерелами формування коштів Фонду є: 
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1) страхові внески страхувальників; 
2) суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього Закону та Закону України 

"Про зайнятість населення", інших законів до підприємств, установ, організацій та фізичних 
осіб - підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та 
використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також 
суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та 
громадян за такі порушення; 

3) кошти державного бюджету, що спрямовуються до Фонду у випадках, установлених 
законом; 

4) доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду; 
5) благодійні внески підприємств, установ, організацій; 
6) інші надходження відповідно до законодавства України. 
2. Кошти бюджету Фонду використовуються на: 
1) виплату забезпечення та надання соціальних послуг, передбачених статтею 7 цього 

Закону, фінансування заходів, передбачених статтею 71 цього Закону; 
2) здійснення заходів відповідно до Закону України "Про зайнятість населення"; 
3) відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних із достроковим виходом 

на пенсію осіб, зазначених у частині другій статті 20 цього Закону; 
4) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до 
сфери його управління, матеріальне та соціально-побутове забезпечення його працівників; 
організацію роботи правління Фонду, розвиток та функціонування Єдиної інформаційно-
аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері зайнятості населення та трудової міграції; 

5) формування резерву коштів Фонду. 
3. Видатки бюджету Фонду щодо забезпечення виплати допомоги по безробіттю є 

захищеними. Фінансування цих видатків проводиться у першочерговому порядку. 
4. До коштів страхування на випадок безробіття застосовується казначейське 

обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету 
України. 

5. З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду формується резерв коштів. 
Порядок формування та використання резерву коштів Фонду встановлюється Кабінетом 

Міністрів України. 
6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття здійснюється відповідно до Закону України 
"Про здійснення державних закупівель"; 

ї) у частині першій статті 17: 
доповнити пунктом 21 такого змісту: 
"21) здійснення відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" заходів щодо 

сприяння зайнятості населення"; 
абзац третій пункту 3 викласти у такій редакції: 
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"фінансуванням витрат на утримання та забезпечення діяльності центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до 
сфери управління, матеріальне та соціально-побутове забезпечення її працівників; 
організацію роботи правління Фонду, розвиток та функціонування Єдиної інформаційно-
аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері зайнятості населення та трудової міграції"; 

й) в абзаці другому частини першої статті 20 слова "Виконавча дирекція Фонду та її робочі 
органи з метою реалізації завдань, покладених на них відповідно до цього Закону" замінити 
словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, його територіальні органи, з метою реалізації 
завдань, покладених на них відповідно до цього Закону та Закону України "Про зайнятість 
населення"; 

к) частину третю статті 21 викласти у такій редакції: 
"3. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована 

особа підлягала страхуванню на випадок безробіття або добровільно брала участь у системі 
страхування на випадок безробіття, зараховується до страхового стажу як повний місяць за 
умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний 
страховий внесок. 

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний 
страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови 
здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України, відповідної 
доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за 
відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. 

У разі коли зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується 
період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за такою формулою: 

ТП = Св : В, 
де ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у 

місяцях; 
Св - сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 

сплаченого за відповідний місяць; 
В - мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць"; 
л) у статті 22: 
абзац перший частини першої викласти у такій редакції: 
"1. Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані 

особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 
місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість 
місяців за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального 
страхування"; 

частину другу викласти у такій редакції: 
"2. Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 

місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру 
загальнообов'язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше 
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шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, 
пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, особи, 
зазначені у частині другій статті 6 цього Закону, мають право на допомогу по безробіттю у 
мінімальному розмірі"; 

абзац перший частини четвертої доповнити словами і цифрами "а для осіб, зазначених у 
частині другій статті 6 цього Закону, - 180 календарних днів"; 

перше речення частини сьомої доповнити словами "крім осіб, зазначених у частині другій 
статті 6 цього Закону"; 

частини восьму і дев'яту виключити; 
м) частини другу і четверту статті 23 викласти у такій редакції: 
"2. Допомога по безробіттю особам, зазначеним у частині другій статті 22 цього Закону, 

виплачується у мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду"; 
"4. У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю 

включаються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески, які підтверджуються 
даними Єдиного державного реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України. 

Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, установленого законом"; 

н) статті 24 - 27 і 30 виключити; 
о) у статті 31: 
пункт 4 частини першої викласти у такій редакції: 
"4) відрахування із навчального закладу"; 
частину другу виключити; 
у частині третій слова "матеріальної допомоги у період професійної підготовки, 

перепідготовки або підвищення кваліфікації" виключити; 
п) статтю 33 виключити; 
р) у статті 35: 
у частині другій: 
у підпункті 1 слова "органів Фонду" замінити словами "територіальних органів 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції"; 

у підпункті 2: 
в абзаці першому слова "виконавчій дирекції Фонду" замінити словами "центральному 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції"; 

абзац третій викласти у такій редакції: 
"розмір заробітної плати та використання робочого часу працівників"; 
у першому реченні абзацу першого частини третьої слова "виконавчою дирекцією Фонду" 

замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері зайнятості населення та трудової міграції"; 

с) частину п'яту статті 38 викласти у такій редакції: 
"5. Право застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи від імені 

Фонду мають керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 



 

247 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його заступники, керівники 
територіальних органів та їх заступники"; 

т) у пункті 3 розділу VIII "Прикінцеві положення": 
абзац другий викласти у такій редакції: 
"функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття, які здійснювалися органами державної служби 
зайнятості відповідно до цього Закону, починаючи з 2013 року покладаються на центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції, та його територіальні органи"; 

абзац п'ятий виключити; 
6) підпункт 6 пункту 3 розділу XІ втратив чинність 
(у зв'язку з втратою чинності Законом України від 05.02.93 р. N 2998-XII згідно із Законом 

України від 27.04.2021 р. N 1414-IX) 

7) у Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62 
із наступними змінами): 

а) доповнити статтею 241 такого змісту: 
"Стаття 241. Реклама послуг із працевлаштування 

1. Забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, 
пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка 
може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу 
жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, 
визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися 
виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства 
у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

2. Текст реклами про діяльність суб'єкта господарювання, що надає послуги з 
посередництва у працевлаштуванні в Україні, повинен містити примітку, що отримувати від 
громадян, яким надано послуги з пошуку роботи та сприяння в працевлаштуванні, інші 
пов'язані з цим послуги, гонорари, комісійні або інші винагороди забороняється. 

3. У разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 
штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
момент виявлення порушення"; 

б) частину першу статті 26 доповнити абзацом восьмим такого змісту: 
"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного 

нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення, - щодо 
реклами про вакансії (прийом на роботу)"; 

в) частину першу статті 27 доповнити абзацом другим такого змісту: 
"Норми цієї статті не поширюються на порушення, зазначені у статті 241 цього Закону"; 
8) статтю 25 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості 

Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385) доповнити словами "крім випадків, 
визначених законом"; 
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9) у частині четвертій статті 14 Закону України "Про професійний розвиток працівників" 
слова "центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики за погодженням із 
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, молоді та спорту" замінити 
словами "Кабінетом Міністрів України". 

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, та його територіальні підрозділи є правонаступниками 
відповідних органів державної служби зайнятості. 

5. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші 
нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 

51. Установити, що на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим 
Кабінетом Міністрів України: 

Кабінет Міністрів України має право вирішувати питання щодо тимчасового 
призупинення видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, в 
тому числі в окремих регіонах чи на окремі види діяльності; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, має право визначати особливості реєстрації, перереєстрації, 
надання статусу безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю, відмінні від 
встановленого порядку; 

статус безробітного надається особам з першого дня реєстрації їх у територіальних 
органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, за їх особистою заявою без вимог до наявності 
підходящої роботи. 

(розділ XI доповнено пунктом 51 згідно із 
 Законом України від 30.03.2020 р. N 540-IX) 

6. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом: 
розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України про 

внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування" та про внесення змін до деяких законів України щодо 
приведення їх у відповідність із Законом України "Про зайнятість населення"; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього 

Закону; 
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 

влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 
Президент України В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ 
5 липня 2012 року 

N 5067-VI 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ 
Закон введено в дію з дня опублікування - 2 листопада 1993 року 

(згідно з Постановою Верховної Ради України 
 від 21 жовтня 1993 року N 3544-XII) 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
 Законами України 

 від 13 травня 1999 року N 644-XIV 
 (Законом України від 13 травня 1999 року N 644-XIV 

 цей Закон викладено в новій редакції), 
  від 22 травня 2003 року N 860-IV, 
 від 2 березня 2005 року N 2435-IV 

(Законом України від 2 березня 2005 року N 2435-IV 
 цей Закон викладено у новій редакції), 

від 6 липня 2010 року N 2433-VI, 
 від 13 січня 2011 року N 2926-VI, 
 від 2 жовтня 2012 року N 5404-VI, 
 від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI, 

 від 17 березня 2014 року N 1127-VII, 
 від 27 березня 2014 року N 1169-VII, 

 від 8 квітня 2014 року N 1190-VII, 
від 9 квітня 2014 року N 1194-VII, 

 від 20 травня 2014 року N 1275-VII, 
від 3 липня 2014 року N 1575-VII, 

 від 25 липня 2014 року N 1614-VII, 
від 18 березня 2015 року N 259-VIII, 
від 19 березня 2015 року N 267-VIII, 

від 7 квітня 2015 року N 277-VIII, 
від 21 квітня 2015 року N 339-VIII, 
від 14 травня 2015 року N 413-VIII, 
від 1 липня 2015 року N 570-VIII, 

 від 31 травня 2016 року N 1387-VIII, 
від 6 грудня 2017 року N 2226-VIII, 
від 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII, 
від 6 червня 2019 року N 2745-VIII, 
від 19 вересня 2019 року N 113-IX, 

від 30 березня 2021 року N 1357-IX, 
від 15 березня 2022 року N 2122-IX, 
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від 15 березня 2022 року N 2132-IX, 
від 1 квітня 2022 року N 2169-IX 

(Установлено, що норми і положення абзацу шостого частини третьої статті 6 цього 
Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, 
виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів 
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, згідно із Законом 
України від 8 липня 2010 року N 2456-VI, враховуючи зміни, внесені Законом України від 
28 грудня 2014 року N 79-VIII) 
(Установлено, що норми і положення абзацу шостого частини третьої статті 6 цього 
Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, 
виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету 
Фонду соціального страхування України, згідно із Законом України від 25 грудня 2015 
року N 928-VIII) 

 

(У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної 
політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у 
відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI) 

 

(У тексті Закону слова "дитина-інвалід" та "інвалід" у всіх відмінках і числах замінено 
відповідно словами "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю" у відповідному 
відмінку і числі згідно із Законом України від 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII) 

 

Цей Закон встановлює правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, 
визначає засади організації цієї роботи, повноваження органів державної влади, інших 
державних органів, органів місцевого самоврядування, а також обов'язки підприємств, 
установ і організацій незалежно від форми власності (далі - підприємства, установи і 
організації), повноваження і відповідальність посадових осіб та обов'язки громадян щодо 
здійснення мобілізаційних заходів. 

Розділ I 
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення основних термінів 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
мобілізаційна підготовка - комплекс організаційних, політичних, економічних, 

фінансових, соціальних, правових та інших заходів, які здійснюються в мирний час з метою 
підготовки національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, 
органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального 
призначення, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та 
Державної спеціальної служби транспорту (далі - Збройні Сили України, інші військові 
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формування), сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій до своєчасного й 
організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави і захисту її 
території від можливої агресії, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період; 

(абзац другий статті 1 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 13.01.2011 р. N 2926-VI, 

від 09.04.2014 р. N 1194-VII) 
система управління мобілізаційною підготовкою - складова частина загальної системи 

управління державою, яка спрямовує діяльність органів державної влади, інших державних 
органів, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту на 
підготовку систем управління, засобів зв'язку, інформаційного забезпечення, а також 
фінансових і матеріально-технічних ресурсів, підприємств, установ і організацій до 
проведення мобілізації; 

(абзац третій статті 1 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення 
національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в 
умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. 
Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано; 

(абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

особливий період - період функціонування національної економіки, органів державної 
влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, 
інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а 
також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту 
Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту 
оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців 
стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в 
окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний 
період після закінчення воєнних дій; 

демобілізація - комплекс заходів, рішення про порядок і терміни проведення яких приймає 
Президент України, спрямованих на планомірне переведення національної економіки, 
органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а 
Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту - на організацію і штати мирного часу; 

(абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

мобілізаційний план - сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, 
порядок і строки здійснення заходів щодо мобілізаційного розгортання Збройних Сил 
України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, 
переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних 
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органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, системи 
забезпечення життєдіяльності населення на функціонування в умовах особливого періоду; 

(абзац сьомий статті 1 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

мобілізаційні завдання (замовлення) - окремі вимоги мобілізаційного плану щодо 
номенклатури, обсягів виробництва необхідної продукції, утворення і підготовки до 
розгортання спеціальних формувань, а також затверджені в установленому порядку 
першочергові заходи мобілізаційної підготовки, які доводяться для виконання до 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. До підприємств, установ і 
організацій, що залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), мобілізаційні 
завдання (замовлення) доводяться на підставі затверджених основних показників 
мобілізаційного плану і договорів (контрактів), що укладаються в порядку, передбаченому 
законодавством; 

(абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.07.2010 р. N 2433-VI) 

спеціальні формування - утворені в мирний час у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, підприємствами, установами і організаціями згідно з штатами і табелями 
до штатів автомобільні, авіаційні, водні, залізничні, медичні та інші формування, які після 
відповідної підготовки передаються під час мобілізації у встановленому порядку до 
Збройних Сил України, інших військових формувань для задоволення їх потреб, а також 
утворені відповідними центральними органами виконавчої влади - для забезпечення потреб 
галузей національної економіки; 

основні показники мобілізаційного плану - розрахункові потреби держави на особливий 
період, сформовані в натуральному і вартісному обчисленні, для задоволення потреб 
Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, забезпечення 
функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності 
населення; 

мобілізаційні потужності - виробничі потужності підприємств, установ і організацій, які 
створюються в мирний час для виробництва продукції і задоволення інших потреб держави в 
особливий період. Мобілізаційні потужності не підлягають приватизації, у тому числі в разі 
ліквідації підприємств, установ, організацій. Рішення щодо передачі мобілізаційних 
потужностей іншим підприємствам, установам і організаціям приймаються органами 
виконавчої влади, іншими державними органами в порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. 

Стаття 2. Правова основа мобілізаційної підготовки та мобілізації 
Правовою основою мобілізаційної підготовки та мобілізації є Конституція України, Закон 

України "Про оборону України", цей та інші закони України, а також видані відповідно до 
них нормативно-правові акти. 

Стаття 3. Основні принципи і зміст мобілізаційної підготовки та мобілізації 
1. Мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами комплексу заходів, які 

здійснюються з метою забезпечення оборони держави, за винятком цільової мобілізації. 
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2. Мобілізаційна підготовка та мобілізація здійснюються на основі таких принципів: 
централізоване керівництво; 
завчасність; 
плановість; 
комплексність і погодженість; 
персональна відповідальність за виконання заходів щодо мобілізаційної підготовки та 

мобілізації; 
додержання прав підприємств, установ і організацій та громадян; 
гарантована достатність; 
наукова обґрунтованість; 
фінансова забезпеченість. 
3. Зміст мобілізаційної підготовки становить: 
правове регулювання у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації; 
наукове і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації; 
визначення умов діяльності та підготовка органів державної влади, інших державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до роботи в 
умовах особливого періоду; 

розроблення мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм мобілізаційної 
підготовки; 

підготовка Збройних Сил України, інших військових формувань до проведення 
мобілізації; 

підготовка національної економіки та її галузей до переведення і функціонування в умовах 
особливого періоду; 

підготовка єдиної державної системи цивільного захисту до функціонування в умовах 
особливого періоду; 

(абзац восьмий частини третьої статті 3 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

створення, розвиток та утримання мобілізаційних потужностей для задоволення потреб 
держави в особливий період; 

утворення і підготовка до розгортання спеціальних формувань; 
створення мобілізаційного резерву; 
створення та утримання страхового фонду проектної, конструкторської і технологічної 

документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення; 
підготовка й утримання в належному стані техніки та об'єктів, призначених для передачі в 

разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням; 
забезпечення готовності системи управління державою до функціонування в особливий 

період; 
планування і підготовка до нормованого (у разі необхідності) забезпечення населення 

продовольчими та непродовольчими товарами, медичним обслуговуванням, послугами 
зв'язку, транспорту, комунальними та побутовими послугами; 

військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів; 
(абзац шістнадцятий частини третьої статті 3 із змінами, 

 внесеними згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 
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підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, 
військовозобов'язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами 
воєнного часу; 

(абзац сімнадцятий частини третьої статті 3 із змінами, 
 внесеними згідно із Законами України від 02.10.2012 р. N 5404-VI, 

від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 
бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями 
на період мобілізації та на воєнний час; 

підготовка керівного складу органів державної влади, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту, підприємств, 
установ і організацій до дій у разі мобілізації; 

(абзац дев'ятнадцятий частини третьої статті 3 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації керівників 
органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій, працівників відповідних мобілізаційних підрозділів і 
працівників з питань мобілізаційної роботи; 

проведення військово-економічних мобілізаційних навчань і тренувань; 
перевірка та оцінка стану мобілізаційної готовності національної економіки, органів 

державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних 
Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту, підприємств, установ і організацій, а також адміністративно-територіальних 
одиниць України; 

(абзац двадцять другий частини третьої статті 3 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

міжнародне співробітництво у сфері мобілізаційної підготовки; 
підготовка фінансової системи держави до функціонування в умовах особливого періоду; 
розробка і підготовка до запровадження стандартів особливого періоду; 
планування і підготовка до технічного прикриття в особливий період об'єктів, споруд та 

транспортних магістралей оборонного і важливого загальнодержавного значення; 
доведення основних показників мобілізаційного плану, укладання договорів (контрактів) 

на виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань 
(замовлень), поставку матеріально-технічних ресурсів, виконання робіт та надання послуг в 
особливий період; 

підготовка транспортної системи до забезпечення мобілізації; 
підготовка до перерозподілу трудових ресурсів в особливий період; 
інформаційне забезпечення; 
підготовка до переведення редакцій друкованих засобів масової інформації і 

телерадіоорганізацій до роботи під час мобілізації та у воєнний час. 
4. Зміст мобілізації становить: 
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переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також 
адміністративно-територіальних одиниць України на роботу в умовах особливого періоду; 

переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу. 

(абзац третій частини четвертої статті 3 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

Розділ II 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 

Стаття 4. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації 
1. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації визначаються 

цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України. 
2. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується 

національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. 

(частина друга статті 4 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

3. Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також 
стосуватися певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших 
військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, 
установ і організацій. 

(частина третя статті 4 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

4. Частину четверту статті 4 виключено 
(згідно із Законом України 

 від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 
5. Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України 

в рішенні про її проведення. 
6. Рішення про проведення відкритої мобілізації має бути негайно оголошене через засоби 

масової інформації. 
7. Рішення про проведення прихованої мобілізації доводиться до органів державної влади, 

інших державних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних адміністрацій по закритих каналах оповіщення в 
порядку, який визначається Президентом України. 

8. З моменту оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в Україні 
або в окремих її місцевостях настає особливий період функціонування національної 
економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного 
захисту, підприємств, установ і організацій. 

На час особливого періоду дія будь-яких прийнятих до настання цього періоду 
нормативно-правових актів, що передбачають скорочення чисельності, обмеження 
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комплектування або фінансування Збройних Сил України, інших військових формувань чи 
правоохоронних органів спеціального призначення, зупиняється. 

(частину восьму статті 4 доповнено абзацом другим 
 згідно із Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII) 

9. Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави 
здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою 
і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів 
виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою 
національної безпеки і оборони України. 

Безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації 
здійснюється в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах їх 
керівниками, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях - центральними 
органами управління відповідних військових формувань. 

Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 
відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами 
сільських, селищних, міських рад. 

10. Порядок створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації 
мобілізаційних потужностей визначається Кабінетом Міністрів України. 

11. Порядок утворення спеціальних формувань, склад, мета, а також порядок їх передачі 
до Збройних Сил України та інших військових формувань під час проведення мобілізації 
визначаються Кабінетом Міністрів України. 

12. Функції щодо координації планування, методологічного, методичного, наукового 
забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах виконавчої влади, інших 
державних органах, національній економіці здійснюються центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, якщо 
інше не передбачено законом. 

13. Здійснення контролю за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної 
готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, а також підприємств, установ і організацій, для яких встановлено 
мобілізаційні завдання (замовлення), забезпечується керівником відповідного органу 
державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, а також 
підприємств, установ і організацій. 

Порядок здійснення контролю за станом мобілізаційної підготовки та рівнем 
мобілізаційної готовності органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і 
організацій, для яких встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), визначається 
Кабінетом Міністрів України. 

14. Співробітництво з іншими державами у сфері мобілізаційної підготовки здійснюється 
відповідно до міжнародних договорів України. 

Стаття 5. Мобілізаційні підрозділи 
1. Організація здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за 

здійсненням цих заходів в органах державної влади, інших державних органах, органах 
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, які мають 
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мобілізаційні завдання (замовлення), покладаються на їх мобілізаційні підрозділи або 
призначених працівників з питань мобілізаційної роботи. 

2. Мобілізаційні підрозділи (працівники з питань мобілізаційної роботи) є складовою 
частиною системи управління мобілізаційною підготовкою. 

3. Структура і штати мобілізаційних підрозділів центральних і місцевих органів 
виконавчої влади визначаються з урахуванням характеру та обсягу мобілізаційної роботи 
керівником відповідного органу виконавчої влади в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 

4. Структура і штати мобілізаційних підрозділів інших державних органів визначаються їх 
керівниками з урахуванням характеру та обсягу мобілізаційної роботи. 

5. Мобілізаційні підрозділи (посади працівників з питань мобілізаційної роботи) у 
структурі виконавчих органів сільських, селищних, міських рад утворюються рішеннями 
відповідних рад. 

Чисельність працівників мобілізаційних підрозділів (працівників з питань мобілізаційної 
роботи) органів місцевого самоврядування визначають сільські, селищні, міські ради, а 
підприємств, установ і організацій - їх керівники за погодженням з відповідними 
центральними або місцевими органами виконавчої влади з урахуванням сфери діяльності, 
характеру та обсягу мобілізаційної роботи. 

6. Мобілізаційні підрозділи та працівники з питань мобілізаційної роботи 
підпорядковуються безпосередньо керівникам відповідних органів державної влади, інших 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. 

7. Забороняється об'єднання мобілізаційних підрозділів органів державної влади, інших 
державних органів з іншими структурними підрозділами цих органів та сумісництво 
працівників з питань мобілізаційної роботи, а також покладання на них функцій, які не 
пов'язані з розв'язанням поточних проблем мобілізаційної підготовки. 

8. Порядок утворення, функції, права та обов'язки мобілізаційних підрозділів органів 
державної влади, інших державних органів, а також функції, права та обов'язки працівників з 
питань мобілізаційної роботи визначаються відповідно до цього Закону в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 6. Військово-транспортний обов'язок 
1. Військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб 

Збройних Сил України, інших військових формувань на особливий період транспортними 
засобами і технікою і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші 
державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, у 
тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції 
дорожнього господарства та інші підприємства, установи і організації, які забезпечують 
експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян - власників транспортних засобів. 

2. Порядок виконання військово-транспортного обов'язку визначається Кабінетом 
Міністрів України. 

Порядок відшкодування державою вартості майна чи збитків, яких зазнають центральні та 
місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, 
підприємства, установи і організації, а також громадяни внаслідок вилучення чи 
примусового відчуження транспортних засобів в особливий період, визначається законом. 
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(абзац другий частини другої статті 6 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII) 

(частина друга статті 6 у редакції 
 Закону України від 27.03.2014 р. N 1169-VII) 

3. Виконання військово-транспортного обов'язку під час мобілізації, якщо не введений 
правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, здійснюється згідно з Мобілізаційним 
планом України шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ 
та організацій усіх форм власності для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших 
військових формувань на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації. 

Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час 
мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюються 
згідно з Мобілізаційним планом України місцевими державними адміністраціями за 
поданням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

(абзац другий частини третьої статті 6 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється територіальними 
центрами комплектування та соціальної підтримки, Центральним управлінням або 
регіональними органами Служби безпеки України, відповідним підрозділом Служби 
зовнішньої розвідки України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що 
оформлюються відповідними розпорядженнями. 

(абзац третій частини третьої статті 6 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Приймання-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення 
після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких 
зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та 
інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. 

Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з 
моменту оголошення демобілізації. 

Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під 
час мобілізації, визначається Кабінетом Міністрів України. 

(установлено, що норми і положення абзацу шостого частини третьої статті 6 
застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи 
з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, згідно із Законом України від 
08.07.2010 р. N 2456-VI, враховуючи зміни, внесені Законом України від 28.12.2014 р. N 79-
VIII) 

(установлено, що норми і положення абзацу шостого частини третьої статті 6 
застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи 
з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду 
соціального страхування України, згідно із Законом України від 25.12.2015 р. N 928-VIII) 
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(статтю 6 доповнено частиною третьою згідно із 
 Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII) 

Стаття 7. Фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізації 
1. Фінансування мобілізаційної підготовки здійснюється відповідно за рахунок коштів 

державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій. 
(частина перша статті 7 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI) 
2. З державного бюджету відповідно до закону фінансуються заходи та роботи з 

мобілізаційної підготовки, які мають загальнодержавне значення. 
3. З місцевих бюджетів фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення. 
4. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій фінансуються заходи та роботи з 

мобілізаційної підготовки, що здійснюються за ініціативою самих підприємств, установ і 
організацій згідно з мобілізаційними планами. 

5. Фінансування мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації може здійснюватися 
додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України. 

(статтю 7 доповнено новою частиною п'ятою 
 згідно із Законом України від 08.04.2014 р. N 1190-VII, 

 у зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою) 
6. Видатки на здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації провадяться 

відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. 

Стаття 8. Стимулювання заходів з мобілізаційної підготовки 
1. Амортизаційні відрахування на законсервовані мобілізаційні потужності, які не 

використовуються в поточному виробництві, а також на законсервовану техніку та 
транспортні засоби мобілізаційного призначення, які не експлуатуються, не здійснюються. 

2. Порядок оплати робіт з мобілізаційної підготовки, які в мирний час проводяться 
підприємствами, установами і організаціями та громадянами, передбачається договорами 
(контрактами), укладеними з ними в порядку, передбаченому законами України, що 
регулюють питання закупівлі товарів і послуг для державних потреб. 

Стаття 9. Захист інформації про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 
Організація робіт і захист інформації про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 

здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших 
нормативно-правових актів. 
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Розділ III 
ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 

Стаття 10. Верховна Рада України 
Верховна Рада України відповідно до Конституції України здійснює законодавче 

регулювання питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, визначає відповідні видатки з 
Державного бюджету України, затверджує протягом двох днів з моменту звернення 
Президента України укази про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в 
окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію. 

Стаття 11. Президент України 
Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України: 
здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави; 
визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної 

підготовки та мобілізації; 
забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності 

органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших 
військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації; 

визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, 
Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових 
формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні; 

надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та 
у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян; 

визначає порядок оголошення мобілізації; 
приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих 

її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на 
затвердження Верховною Радою України; 

встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час 
мобілізації та у воєнний час; 

видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації. 

Стаття 12. Кабінет Міністрів України 
Кабінет Міністрів України: 
здійснює заходи з організації забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в 

Україні в межах своїх повноважень, видає акти з цих питань; 
організовує розроблення проекту мобілізаційного плану України на особливий період та 

подає його на затвердження Президентові України; 
організовує наукове, методологічне, методичне та інформаційне забезпечення 

мобілізаційної підготовки та мобілізації; 
розробляє проекти актів, які мають бути введені в дію під час мобілізації та у воєнний час; 
затверджує Положення про мобілізаційну підготовку національної економіки України; 
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визначає порядок управління національною економікою України та заходи із забезпечення 
її функціонування в особливий період; 

визначає і затверджує основні показники мобілізаційного плану національної економіки та 
мобілізаційні завдання (замовлення) центральним і місцевим органам виконавчої влади, 
іншим державним органам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим на особливий період; 

визначає джерела і порядок фінансування заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації; 
створює мобілізаційний резерв матеріально-технічних і сировинних ресурсів; 
встановлює порядок розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, а 

також порядок їх відпуску в особливий період; 
встановлює порядок створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації 

мобілізаційних потужностей; 
організовує роботу, пов'язану із створенням страхового фонду документації на продукцію 

мобілізаційного та оборонного призначення; 
розробляє проекти довготермінових державних програм формування страхового фонду 

документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення; 
погоджує довготермінові та річні програми мобілізаційної підготовки державних органів, 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя; 
визначає порядок укладання договорів (контрактів) на виконання підприємствами, 

установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень), зокрема на поставку 
матеріально-технічних ресурсів, виконання робіт та надання послуг, у тому числі щодо 
поставки готової продукції, забезпечення виконання зазначених завдань (замовлень) 
матеріально-технічними ресурсами, а також щодо їх фінансування; 

визначає порядок передачі органами виконавчої влади, іншими державними органами, 
органами місцевого самоврядування мобілізаційних завдань (замовлень) підприємств, 
установ і організацій, які підлягають ліквідації (реорганізації), іншим підприємствам, 
установам і організаціям, що залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 

визначає і затверджує ліміти та норми безоплатного залучення, вилучення та примусового 
відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час; 

(абзац вісімнадцятий статті 12 у редакції 
 Закону України від 20.05.2014 р. N 1275-VII) 

під час оголошення мобілізації здійснює контроль у межах своїх повноважень за 
здійсненням заходів щодо переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу; 

(абзац дев'ятнадцятий статті 12 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

організовує в разі оголошення мобілізації переведення національної економіки на 
функціонування в умовах особливого періоду; 

організовує бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими 
державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і 
організаціями на період мобілізації та на воєнний час; 

організовує роботу і взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, інших державних органів у питаннях мобілізаційної 
підготовки та мобілізації; 
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визначає порядок проведення перевірок стану та оцінки мобілізаційної готовності 
національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, адміністративно-
територіальних одиниць України; 

здійснює контроль за мобілізаційною підготовкою в Україні в межах своїх повноважень та 
проводить кадрову політику щодо мобілізаційних підрозділів (працівників з питань 
мобілізаційної роботи); 

встановлює статистичну звітність у сфері мобілізаційної підготовки, щорічно доповідає 
Президентові України про стан мобілізаційної готовності держави; 

у разі необхідності ініціює питання про надання пільг підприємствам, установам і 
організаціям, для яких встановлено мобілізаційні завдання (замовлення); 

розробляє порядок відшкодування державою вартості майна, яке було примусово 
відчужено у підприємств, установ і організацій у зв'язку з виконанням ними мобілізаційних 
завдань (замовлень) в особливий період та громадян, які надають в установленому порядку 
під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, що є їх власністю, 
Збройним Силам України, іншим військовим формуванням; 

планує і проводить військово-економічні мобілізаційні навчання та тренування; 
організовує підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації 

керівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій, працівників мобілізаційних підрозділів 
та працівників з питань мобілізаційної роботи; 

визначає порядок утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань; 
забезпечує виконання законів України, інших нормативно-правових актів з питань 

мобілізаційної підготовки та мобілізації; 
організовує виконання зобов'язань за міжнародними договорами України про 

співробітництво у сфері мобілізаційної підготовки; 
організовує міждержавну кооперацію з питань військово-технічного співробітництва у 

сфері мобілізаційної підготовки; 
визначає перелік заходів відбудовного періоду після закінчення воєнних дій та строки їх 

здійснення. 
(статтю 12 доповнено абзацом тридцять четвертим 

 згідно із Законом України від 15.03.2022 р. N 2132-IX) 

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері економічного розвитку 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері економічного розвитку: 

здійснює методологічне та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки 
національної економіки; 

здійснює координацію планування, методологічне забезпечення розроблення проектів 
мобілізаційних планів та довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки в 
органах виконавчої влади, інших державних органах; 

бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з 
питань мобілізаційної підготовки та мобілізації; 
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розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану національної 
економіки України на особливий період; 

бере участь у формуванні бюджету держави на особливий період; 
на основі аналізу стану мобілізаційної готовності національної економіки України подає 

щорічну доповідь Кабінету Міністрів України; 
узагальнює потреби Збройних Сил України та інших військових формувань і розробляє 

мобілізаційні завдання (замовлення) виходячи з економічних можливостей держави; 
розробляє критерії оцінок рівнів мобілізаційної готовності національної економіки 

України та підприємств, установ і організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання 
(замовлення); 

бере участь у розробленні проектів державних програм економічного і соціального 
розвитку України з метою урахування мобілізаційних потреб держави; 

координує роботу щодо підготовки пропозицій до проектів державних програм 
економічного і соціального розвитку України в частині мобілізаційної підготовки; 

узагальнює практику застосування актів законодавства з питань мобілізаційної підготовки 
та мобілізації, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому 
порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України. 

(стаття 13 у редакції Закону 
 України від 16.10.2012 р. N 5463-VI) 

(зміни до статті статті 13, передбачені підпунктом 5 пункту 15 розділу І Закону України 
від 02.10.2012 р. N 5404-VI, внесені не будуть у зв'язку з викладенням цієї статті з 02.12.2012 
р. у новій редакції Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI) 

Стаття 131. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері економічного розвитку 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
економічного розвитку: 

проводить аналіз економічного і військово-економічного потенціалів національної 
економіки; 

бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з 
питань мобілізаційної підготовки та мобілізації; 

координує роботу щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації 
мобілізаційних потужностей; 

координує роботу щодо створення мобілізаційного резерву матеріально-технічних і 
сировинних ресурсів; 

організовує наукове забезпечення заходів мобілізаційної підготовки національної 
економіки та формує завдання для проведення наукових досліджень з цих питань; 

аналізує стан мобілізаційної готовності національної економіки України, подає в 
установленому порядку пропозиції до щорічної доповіді Кабінету Міністрів України; 

визначає потреби (обсяги) центральних і місцевих органів виконавчої влади у 
фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки для їх включення до проекту Державного 
бюджету України на відповідний рік; 
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здійснює контроль за станом мобілізаційної готовності національної економіки України та 
підприємств, установ і організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення); 

зводить баланс та проводить економічний аналіз основних показників розвитку 
національної економіки на особливий період; 

подає в установленому порядку пропозиції до проектів державних програм економічного і 
соціального розвитку України з метою урахування мобілізаційних потреб держави; 

координує роботу з утворення та підготовки спеціальних формувань, призначених для 
передачі до Збройних Сил України та інших військових формувань під час проведення 
мобілізації; 

здійснює контроль за виконанням довготермінових і річних програм мобілізаційної 
підготовки національної економіки; 

організовує бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, 
забезпечує надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України; 

бере участь в узагальненні практики застосування актів законодавства з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації, розробляє та подає в установленому порядку 
пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства. 

(Закон доповнено статтею 131 згідно із 
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI) 

Стаття 14. Повноваження Міністерства оборони України 
1. Міністерство оборони України: 
організовує планування, методологічне, методичне, наукове, фінансове та матеріально-

технічне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах 
України; 

організовує в мирний час накопичення в непорушному запасі та мобілізаційному резерві 
Збройних Сил України озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів, 
продовольства, речового та іншого майна, забезпечує створення, формування і ведення 
страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення і 
створення резерву військово-навчених ресурсів на період мобілізації та на воєнний час; 

забезпечує проведення мобілізації та демобілізації у Збройних Силах України і бере участь 
у забезпеченні мобілізації та демобілізації в інших військових формуваннях; 

забезпечує формування військово-технічної політики та пропозицій щодо мобілізаційних 
завдань (замовлень) на створення, виробництво та ремонт озброєння, військової техніки, 
інших матеріально-технічних засобів; 

здійснює контроль за станом мобілізаційної готовності у Збройних Силах України та за 
підготовкою підприємств, установ і організацій до виконання мобілізаційних завдань 
(замовлень) для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань; 

бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах України, інших військових 
формуваннях; 

укладає в установленому порядку договори (контракти) на виконання мобілізаційних 
завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ним до 
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виконання мобілізаційних завдань (замовлень), і підприємствами, які здійснюють поставку 
військової продукції; 

подає до Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану Збройних Сил України, 
інших військових формувань; 

подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо потреб Збройних Сил України на 
особливий період, інших військових формувань, які включені до схеми мобілізаційного 
розгортання, виходячи з економічних можливостей держави; 

бере участь у плануванні мобілізаційної підготовки у відповідних центральних органах 
виконавчої влади (за сферою їх управління чи галуззю національної економіки). 

2. Міністерство оборони України через Генеральний штаб Збройних Сил України: 
розробляє схему мобілізаційного розгортання Збройних Сил України та спеціальних 

формувань, призначених для передачі під час мобілізації до Збройних Сил України, а також 
організовує розроблення схеми мобілізаційного розгортання інших військових формувань та 
спеціальних формувань, призначених для передачі до інших військових формувань під час 
мобілізації; 

розробляє проект мобілізаційного плану Збройних Сил України, інших військових 
формувань; 

планує і здійснює методологічне, методичне та наукове забезпечення мобілізаційної 
підготовки Збройних Сил України, інших військових формувань; 

планує в мирний час накопичення в непорушному запасі та мобілізаційному резерві 
Збройних Сил України озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів, 
продовольства, речового та іншого майна і створення резерву військово-навчених людських 
ресурсів на період мобілізації та на воєнний час; 

визначає потреби Збройних Сил України на особливий період, узагальнює потреби інших 
військових формувань, які включені до схеми мобілізаційного розгортання, виходячи з 
економічних можливостей держави; 

бере участь у формуванні військово-технічної політики; 
готує пропозиції щодо мобілізаційних завдань (замовлень) на створення, виробництво та 

ремонт озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів; 
разом з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки України 
забезпечує функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов'язаних 
та резервістів; 

(абзац дев'ятий частини другої статті 14 
 у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної 
підготовки та мобілізації у Збройних Силах України, інших військових формуваннях; 

планує і здійснює заходи щодо мобілізації та демобілізації у Збройних Силах України; 
бере участь у проведенні мобілізації та демобілізації в інших військових формуваннях; 

розробляє штати і табелі до штатів оснащення матеріально-технічними засобами 
спеціальних формувань, призначених для передачі під час мобілізації до Збройних Сил 
України; бере участь у розробленні штатів і табелів до штатів щодо оснащення матеріально-
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технічними засобами спеціальних формувань, призначених для передачі до інших військових 
формувань під час мобілізації; 

бере участь в укладанні в установленому порядку договорів (контрактів) на виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями, які 
залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), і підприємствами, які 
здійснюють поставку військової продукції; 

планує і організовує підготовку та перепідготовку військовозобов'язаних та резервістів. 
(абзац чотирнадцятий частини другої статті 14 із змінами, 

 внесеними згідно із Законом України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Стаття 15. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади та інших 
державних органів 

Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи: 
розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми мобілізаційної 

підготовки у відповідних сферах управління та галузях національної економіки; 
здійснюють методологічне, методичне і наукове забезпечення мобілізаційної підготовки та 

мобілізації у відповідній сфері управління та галузі національної економіки; 
планують, організовують і контролюють мобілізаційну підготовку у відповідній сфері 

управління, галузі національної економіки та здійснюють заходи щодо переведення її на 
функціонування в умовах особливого періоду; 

забезпечують державне регулювання мобілізаційної підготовки у відповідній сфері 
управління та галузі національної економіки, керують мобілізаційною підготовкою 
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління або залучаються 
ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 

визначають у відповідній сфері управління, галузі національної економіки можливості 
щодо задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, сил 
цивільного захисту, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в 
умовах особливого періоду; 

(абзац шостий статті 15 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

визначають потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки; 
утворюють мобілізаційні підрозділи; 
здійснюють заходи щодо забезпечення виконання мобілізаційних планів, довготермінових 

і річних програм мобілізаційної підготовки у відповідній сфері управління та галузі 
національної економіки; 

доводять (встановлюють) мобілізаційні завдання (замовлення) до підприємств, установ і 
організацій, що належать до сфери їх управління або залучаються ними до виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень); 

(абзац десятий статті 15 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.07.2010 р. N 2433-VI) 

укладають договори (контракти) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з 
підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління або 
залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 
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забезпечують виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних 
завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів); 

вносять у межах своїх повноважень до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 
формування довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки; 

у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, для яких встановлено 
мобілізаційні завдання (замовлення), здійснюють заходи щодо передачі таких завдань 
(замовлень) іншим підприємствам, установам, організаціям у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України; 

організовують під час мобілізації здійснення комплексу заходів щодо переведення 
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, на роботу в умовах 
особливого періоду; 

надають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
економічного розвитку, пропозиції щодо бронювання у відповідних сферах управління 
військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час; організовують їх бронювання; 
забезпечують надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України; 

(абзац шістнадцятий статті 15 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI) 

забезпечують разом з Міністерством оборони України, Службою безпеки України та 
Службою зовнішньої розвідки України функціонування системи військового обліку 
призовників, військовозобов'язаних та резервістів; 

(абзац сімнадцятий статті 15 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

організовують підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів та 
працівників з питань мобілізаційної роботи; 

організовують створення, розвиток, утримання, передачу ліквідацію та реалізацію 
мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до 
сфери їх управління або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань 
(замовлень); 

організовують створення, формування і ведення страхового фонду документації на 
продукцію мобілізаційного та оборонного призначення; 

розробляють в установленому порядку програми створення страхового фонду 
документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення; 

здійснюють контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного 
резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і 
організаціях, що належать до сфери їх управління або залучаються ними до виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень); 

розробляють і в межах наданих повноважень затверджують, подають в установленому 
порядку на затвердження нормативно-правові акти з питань мобілізаційної підготовки та 
мобілізації у відповідній сфері управління, галузі національної економіки; 

(абзац двадцять третій статті 15 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI) 
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формують проекти основних показників мобілізаційних планів у відповідній сфері 
управління, галузі національної економіки; 

забезпечують виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації; 

подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері економічного розвитку, щорічну доповідь про стан мобілізаційної 
готовності відповідних сфер управління, галузей національної економіки та про хід 
виконання довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України; 

взаємодіють з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними 
органами, органами місцевого самоврядування з питань мобілізаційної підготовки та 
мобілізації і одержують від них в установленому законодавством порядку інформацію, 
документи і матеріали, необхідні для виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 

надають інформацію Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам 
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що належать до їх 
компетенції, про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених ними для 
підприємств, установ і організацій, які знаходяться на їх території. 

Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим: 
формує проект основних показників мобілізаційного плану Автономної Республіки Крим; 
розробляє мобілізаційний план, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки 

Автономної Республіки Крим; 
здійснює методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації органів влади 

Автономної Республіки Крим; 
керує мобілізаційною підготовкою органів влади Автономної Республіки Крим; 
планує, організовує і контролює мобілізаційну підготовку в Автономній Республіці Крим, 

переведення галузей економіки республіки на функціонування в умовах особливого періоду; 
визначає можливості економіки Автономної Республіки Крим щодо задоволення потреб 

Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, національної 
економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого періоду; 

(абзац сьомий статті 16 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

визначає потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки; 
утворює мобілізаційні підрозділи; 
здійснює заходи щодо забезпечення виконання мобілізаційного плану, довготермінових і 

річних програм мобілізаційної підготовки; 
доводить (встановлює) мобілізаційні завдання (замовлення) до інших органів влади 

Автономної Республіки Крим; 
забезпечує виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань 

(замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів); 
вносить у межах своїх повноважень до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 

формування довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки; 
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забезпечує разом з Міністерством оборони України, Службою безпеки України та 
Службою зовнішньої розвідки України функціонування системи військового обліку 
призовників, військовозобов'язаних та резервістів; організовує бронювання 
військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, забезпечує надання звітності з 
питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України; 

(абзац чотирнадцятий статті 16 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

забезпечує надання територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, 
Центральному управлінню та/або регіональним органам Служби безпеки України, 
відповідним підрозділам Служби зовнішньої розвідки України відомостей про реєстрацію, 
банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій згідно із законодавством; 

(абзац п'ятнадцятий статті 16 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

організовує підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів та працівників 
з питань мобілізаційної роботи; 

організовує створення, розвиток, утримання, передачу, ліквідацію та реалізацію 
мобілізаційних потужностей; 

організовує створення, формування і ведення страхового фонду документації на 
продукцію мобілізаційного та оборонного призначення; 

здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного 
резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів; 

подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері економічного розвитку, щорічну доповідь про стан мобілізаційної 
готовності Автономної Республіки Крим та про хід виконання довготермінових і річних 
програм мобілізаційної підготовки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

одержує від центральних органів виконавчої влади необхідну інформацію з питань, що 
належать до їх компетенції, про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених 
підприємствам, установам і організаціям, що знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних 
ресурсів під час мобілізації та у воєнний час; 

організовує під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та 
прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, 
визначеному частинами третьою - п'ятою статті 22 цього Закону, техніки на збірні пункти та 
у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших 
матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим 
формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до 
мобілізаційного плану; 

(абзац двадцять другий статті 16 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

забезпечує виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації. 
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Стаття 17. Місцеві органи виконавчої влади 
Місцеві органи виконавчої влади: 
беруть участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану; 
розробляють мобілізаційні плани, довготермінові та річні програми мобілізаційної 

підготовки у відповідних регіонах; 
здійснюють методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до 
виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 

(абзац четвертий статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.07.2010 р. N 2433-VI) 

планують, організовують і контролюють мобілізаційну підготовку на території 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць та переведення їх економіки на 
функціонування в умовах особливого періоду; 

керують мобілізаційною підготовкою на території відповідних адміністративно-
територіальних одиниць, контролюють стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і 
організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 

(абзац шостий статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.07.2010 р. N 2433-VI) 

визначають можливості адміністративно-територіальних одиниць щодо задоволення 
потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, 
національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого 
періоду; 

(абзац сьомий статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

визначають потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки; 
утворюють мобілізаційні підрозділи; 
здійснюють заходи щодо забезпечення виконання мобілізаційних планів, довготермінових 

і річних програм мобілізаційної підготовки; 
доводять (встановлюють) мобілізаційні завдання (замовлення) до органів місцевого 

самоврядування, а в разі потреби також до місцевих органів виконавчої влади нижчого рівня 
з передачею їм необхідних фінансових ресурсів; 

(абзац одинадцятий статті 17 у редакції 
 Закону України від 06.07.2010 р. N 2433-VI) 

доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до 
підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних 
завдань (замовлень), та укладають з ними договори (контракти); 

(абзац дванадцятий статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.07.2010 р. N 2433-VI) 

забезпечують виконання підприємствами, установами і організаціями, які знаходяться на 
території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, мобілізаційних завдань 
(замовлень); 

вносять у межах своїх повноважень до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 
формування довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки; 
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у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, які залучаються ними 
до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), здійснюють заходи щодо передачі таких 
завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України; 

(абзац п'ятнадцятий статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.07.2010 р. N 2433-VI) 

організовують під час мобілізації здійснення комплексу заходів щодо переведення 
підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних 
завдань (замовлень), на роботу в умовах особливого періоду; 

(абзац шістнадцятий статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.07.2010 р. N 2433-VI) 

забезпечують разом з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, 
Центральним управлінням та/або регіональними органами Служби безпеки України, 
відповідним підрозділом Служби зовнішньої розвідки України функціонування системи 
військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, організовують 
бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, забезпечують 
надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України; 

(абзац сімнадцятий статті 17 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

забезпечують надання територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, 
Центральному управлінню та/або регіональним органам Служби безпеки України, 
відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України відомостей про реєстрацію, 
банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій згідно із законодавством; 

(абзац вісімнадцятий статті 17 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

сприяють територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, 
Центральному управлінню та/або регіональним органам Служби безпеки України, 
відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України у їхній роботі в мирний час та 
в особливий період; 

(абзац дев'ятнадцятий статті 17 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

організовують підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів та 
працівників з питань мобілізаційної роботи; 

організовують створення, розвиток, утримання, передачу, ліквідацію та реалізацію 
мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах і організаціях, які залучаються 
ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 

(абзац двадцять перший статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.07.2010 р. N 2433-VI) 

організовують створення, формування і ведення страхового фонду документації на 
продукцію мобілізаційного та оборонного призначення; 
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здійснюють контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного 
резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і 
організаціях, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 

(абзац двадцять третій статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.07.2010 р. N 2433-VI) 

організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення і 
прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, 
визначеному частинами третьою - п'ятою статті 22 цього Закону, техніки на збірні пункти та 
у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших 
матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим 
формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до 
мобілізаційних планів; 

(абзац двадцять четвертий статті 17 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

забезпечують виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань 
мобілізаційної підготовки і мобілізації; 

подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері економічного розвитку, щорічну доповідь про стан мобілізаційної 
готовності на території області, міст Києва і Севастополя та про хід виконання 
довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України; 

одержують від центральних органів виконавчої влади необхідну інформацію з питань, що 
належать до їх компетенції, а також про характер мобілізаційних завдань (замовлень), 
встановлених підприємствам, установам і організаціям, що знаходяться на території 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць, з метою планування раціонального 
використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час. 

Стаття 18. Органи місцевого самоврядування 
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад: 
планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку та мобілізацію на 

території відповідних населених пунктів; 
беруть участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану; 
розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми мобілізаційної 

підготовки; 
забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання мобілізаційних 

завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до 
виконання цих завдань (замовлень); 

(абзац п'ятий статті 18 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 06.07.2010 р. N 2433-VI) 

здійснюють під час оголошення мобілізації заходи щодо переведення підприємств, 
установ і організацій, які знаходяться на території відповідних населених пунктів, на роботу 
в умовах особливого періоду; 

доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до 
підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних населених 



 

273 

пунктів і залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними 
договори (контракти); 

(абзац сьомий статті 18 у редакції 
 Закону України від 06.07.2010 р. N 2433-VI) 

керують та здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і 
організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 

(абзац восьмий статті 18 у редакції 
 Закону України від 06.07.2010 р. N 2433-VI) 

здійснюють контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного 
резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і 
організаціях, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень); 

у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, що перебувають у 
комунальній власності і яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) або які 
залучаються до їх виконання, здійснюють заходи щодо передачі таких завдань (замовлень) 
іншим підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території відповідних 
населених пунктів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та 
прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, 
визначеному частинами третьою - п'ятою статті 22 цього Закону, техніки на збірні пункти та 
у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших 
матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим 
формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до 
мобілізаційних планів; 

(абзац одинадцятий статті 18 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

забезпечують на території відповідних населених пунктів ведення військового обліку 
призовників, військовозобов'язаних та резервістів, бронювання військовозобов'язаних на 
період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання 
військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

(абзац дванадцятий статті 18 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

забезпечують надання територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, 
Центральному управлінню та/або регіональним органам Служби безпеки України, 
відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України відомостей про реєстрацію, 
банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх 
управління, згідно із законодавством; 

(абзац тринадцятий статті 18 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

сприяють територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, 
Центральному управлінню та/або регіональним органам Служби безпеки України, 
відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України у їхній роботі в мирний час та 
в особливий період; 
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(абзац чотирнадцятий статті 18 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

одержують від місцевих органів виконавчої влади необхідну інформацію про характер 
мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям, 
які знаходяться на території відповідних населених пунктів, з метою планування 
раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у 
воєнний час; 

вирішують разом з місцевими органами виконавчої влади питання щодо виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, що 
перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання цих завдань 
(замовлень), у разі втрати зв'язку із зазначеними підприємствами, установами і організаціями 
під час мобілізації та у воєнний час; 

забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання законів України та 
інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації. 

Стаття 19. Судові органи 
Організаційне забезпечення мобілізаційної підготовки Конституційного Суду України, 

Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів здійснює Кабінет Міністрів 
України, інших судів загальної юрисдикції - Державна судова адміністрація України. 

Стаття 20. Органи прокуратури України 
Офіс Генерального прокурора забезпечує мобілізаційну підготовку органів прокуратури 

України для функціонування в особливий період. 
(стаття 20 із змінами, внесеними згідно із 

 Законом України від 19.09.2019 р. N 113-IX) 

Розділ IV 
ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН ЩОДО 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 

Стаття 21. Обов'язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної 
підготовки та мобілізації 

1. Підприємства, установи і організації зобов'язані: 
планувати і здійснювати заходи щодо розробки мобілізаційних планів та підготовки до 

виконання покладених на них мобілізаційних завдань (замовлень) і забезпечувати поставку 
продукції згідно з укладеними договорами (контрактами) та надавати звіти з цих питань 
відповідним органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого 
самоврядування, які є замовниками мобілізаційних завдань (замовлень); 

у разі їх ліквідації (реорганізації) своєчасно сповіщати про це відповідні органи державної 
влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, з якими укладено 
договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 

здійснювати під час мобілізації заходи щодо переведення виробництва (діяльності) на 
функціонування в умовах особливого періоду; 

утримувати в належному стані техніку, будівлі, споруди та об'єкти інфраструктури, що 
належать для передачі в разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим 
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формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту або призначені для 
спільного з ними використання у воєнний час; 

(абзац п'ятий частини першої статті 21 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

сприяти територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, Центральному 
управлінню та/або регіональним органам Служби безпеки України, відповідному підрозділу 
Служби зовнішньої розвідки України у їхній роботі в мирний час та в особливий період; 

(абзац шостий частини першої статті 21 у редакції 
 Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов'язку 
щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою - п'ятою статті 22 цього Закону, 
на збірні пункти та до військових частин; 

(абзац сьомий частини першої статті 21 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

забезпечувати в разі мобілізації доставку техніки на збірні пункти та у військові частини 
згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями); 

здійснювати заходи щодо підготовки до розгортання спеціальних формувань, призначених 
для передачі в разі мобілізації до Збройних Сил України, інших військових формувань, 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, розгортання та передачі їх в особливий 
період згідно з мобілізаційними планами; 

(абзац дев'ятий частини першої статті 21 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

надавати під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні та інші матеріально-технічні 
засоби Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній 
службі цивільного захисту згідно з мобілізаційними планами з наступним відшкодуванням їх 
вартості в порядку, встановленому законом; 

(абзац десятий частини першої статті 21 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

створювати та утримувати мобілізаційні потужності, створювати і зберігати 
мобілізаційний резерв матеріально-технічних і сировинних ресурсів згідно з мобілізаційними 
завданнями (замовленнями); 

забезпечувати формування і ведення страхового фонду документації на продукцію 
мобілізаційного та оборонного призначення; 

вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів із числа 
працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов'язаних на період 
мобілізації та в особливий період і надавати звітність з цих питань відповідним органам 
державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування в 
установленому порядку; 

(абзац тринадцятий частини першої статті 21 із змінами, 
 внесеними згідно із Законами України від 13.01.2011 р. N 2926-VI, 

 від 17.03.2014 р. N 1127-VII, 
у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 
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надавати відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам 
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для планування і здійснення 
мобілізаційних заходів; 

утворювати мобілізаційні підрозділи та призначати працівників з питань мобілізаційної 
роботи; 

сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов'язків служби у 
військовому резерві та своєчасному їх направленню до органів військового управління, 
військових частин; 

(частину першу статті 21 доповнено абзацом шістнадцятим 
 згідно із Законом України від 17.03.2014 р. N 1127-VII) 

у разі реєстрації (перереєстрації), переобладнання чи зняття з обліку транспортних засобів, 
що можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших 
військових формувань в особливий період, подавати до відповідних органів та підрозділів, 
що згідно із Законом України "Про дорожній рух" здійснюють державну реєстрацію та облік 
транспортних засобів, документи з відміткою відповідного районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття їх на військовий 
облік (зняття з військового обліку). 

(частину першу статті 21 доповнено абзацом сімнадцятим 
 згідно із Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 

абзац сімнадцятий частини першої статті 21 
 у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

2. Підприємства, установи і організації, які є виконавцями мобілізаційних завдань 
(замовлень) з виробництва продукції, укладають договори (контракти) з підприємствами, 
установами і організаціями - виробниками (співвиконавцями) комплектуючих виробів, 
постачальниками матеріально-технічних засобів, сировини. 

3. Підприємства, установи і організації не можуть відмовлятися від укладання договорів 
(контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень), якщо їх можливості з 
урахуванням мобілізаційного розгортання та переданих їм матеріально-фінансових ресурсів 
дають змогу виконати ці мобілізаційні завдання (замовлення). 

Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації 
1. Громадяни зобов'язані: 
з'являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки (військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки України - за викликом 
Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, 
військовозобов'язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби 
зовнішньої розвідки України) для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи 
резервістів, визначення їх призначення на особливий період; 

(абзац другий частини першої статті 22 із змінами, 
 внесеними згідно із Законами України від 13.01.2011 р. N 2926-VI, 

від 19.03.2015 р. N 267-VIII, 
у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби 
та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим 
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формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з наступним 
відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом. 

(абзац третій частини першої статті 22 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

2. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені 
до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного 
часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які 
мають оборонний характер. 

(абзац перший частини другої статті 22 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання 
(замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами). 

3. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні 
пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені 
в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), або у строки, визначені 
командирами військових частин (військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки України - 
за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку, 
військовозобов'язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України - за викликом 
керівників відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, 
військовозобов'язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - за викликом 
керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). 

(частина третя статті 22 у редакції 
 Законів України від 13.01.2011 р. N 2926-VI, 

 від 02.10.2012 р. N 5404-VI, 
 із змінами, внесеними згідно із 

Законами України від 17.03.2014 р. N 1127-VII, 
від 19.03.2015 р. N 267-VIII, 

у редакції Закону України 
 від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для 
проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для 
виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу. 

(частина четверта статті 22 у редакції 
 Закону України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

5. Призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання 
обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють територіальні 
центри комплектування та соціальної підтримки за сприяння місцевих органів виконавчої 
влади або командири військових частин (військовозобов'язаних, резервістів Служби безпеки 
України - Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, 
військовозобов'язаних, резервістів Служби зовнішньої розвідки України - відповідний 
підрозділ Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов'язаних Оперативно-
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рятувальної служби цивільного захисту - відповідні органи управління центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту). 

(абзац перший частини п'ятої статті 22 у редакції 
 Законів України від 13.01.2011 р. N 2926-VI, 

 від 02.10.2012 р. N 5404-VI, 
із змінами, внесеними згідно із 

 Законом України від 19.03.2015 р. N 267-VIII, 
у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Військовозобов'язані та резервісти, які перебувають на зборах, у разі оголошення 
мобілізації продовжують перебувати на зборах. За необхідності зазначені особи 
призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за 
розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України. 

(частину п'яту статті 22 доповнено абзацом другим 
 згідно із Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII) 

Особливості проходження медичного обстеження військовозобов'язаними та резервістами 
під час мобілізації, на особливий період визначаються Міністерством оборони України 
спільно з Міністерством охорони здоров'я України. 

(частину п'яту статті 22 доповнено абзацом третім 
 згідно із Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII) 

6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації 
забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині 
третій цієї статті. 

(частина шоста статті 22 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації 
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: 
заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, 
установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку 
військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом 
здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської 
комісії); 

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; 
жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років; 
жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які 

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років; 
жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які 

виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені 
вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I 
типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка 
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отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що 
підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу 
охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, 
але якій не встановлено інвалідність; 

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з 
інвалідністю I чи II групи; 

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні 
яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 
років; 

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками 
своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи 
лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду; 

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи 
батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи; 

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним 
доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з 
інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії 
або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного 
догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; 

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) 
проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною 
шостою статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"; 

(частину першу статті 23 доповнено новим абзацом 
 тринадцятим згідно із Законом України від 01.04.2022 р. N 2169-IX, 

у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий 
 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим) 

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 
працівники органів військового управління (органів управління), військових частин 

(підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних 
Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби 
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, 
Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, 
Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної 
виконавчої служби України, Управління державної охорони України; 

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках. 
(абзаци третій - тринадцятий частини першої статті 23 із змінами, 

 внесеними згідно із Законами України від 25.07.2014 р. N 1614-VII, 
від 21.04.2015 р. N 339-VIII, 

 від 06.12.2017 р. N 2226-VIII, 
від 30.03.2021 р. N 1357-IX, 

замінено тринадцятьма новими абзацами 
 згідно із Законом України від 15.03.2022 р. N 2122-IX) 
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Особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в абзацах четвертому - дванадцятому 
частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за 
їхньою згодою і тільки за місцем проживання. 

(статтю 23 доповнено новою частиною другою 
 згідно із Законом України від 15.03.2022 р. N 2122-IX, 

у зв'язку з цим частини другу - четверту 
 вважати відповідно частинами третьою - п'ятою) 

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають 
також: 

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та 
докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; 

(абзац другий частини третьої статті 23 у редакції 
 Закону України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII) 

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, 
наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і 
педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють 
відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та 
організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 
0,75 ставки; 

(військовослужбовці з числа осіб, зазначених в абзаці третьому частини третьої статті 23 в 
редакції Закону України від 01.07.2015 р. N 570-VIII, призвані на військову службу за 
призовом під час мобілізації, на особливий період до набрання чинності Законом України від 
01.07.2015 р. N 570-VIII, підлягають звільненню, якщо вони не висловили бажання 
продовжувати військову службу) 

(абзац третій частини третьої статті 23 у редакції 
 Закону України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII) 

(статтю 23 доповнено частиною згідно із 
 Законом України від 03.07.2014 р. N 1575-VII, 
частина третя статті 23 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 277-VIII, 
у редакції Закону України 

 від 01.07.2015 р. N 570-VIII) 
жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, 

баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти 
під час проведення антитерористичної операції з числа: 

(частину третю статті 23 доповнено абзацом четвертим 
 згідно із Законом України від 31.05.2016 р. N 1387-VIII) 

військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових 
формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які 
загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення; 
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(частину третю статті 23 доповнено абзацом п'ятим 
 згідно із Законом України від 31.05.2016 р. N 1387-VIII) 

працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення 
антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення 
проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; 

(частину третю статті 23 доповнено абзацом шостим 
 згідно із Законом України від 31.05.2016 р. N 1387-VIII) 

осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що 
були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування 
були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та 
правоохоронних органів; 

(частину третю статті 23 доповнено абзацом сьомим 
 згідно із Законом України від 31.05.2016 р. N 1387-VIII) 

осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у 
складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі 
добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів 
України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання 
антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України 
військовими формуваннями та правоохоронними органами. 

(частину третю статті 23 доповнено абзацом восьмим 
 згідно із Законом України від 31.05.2016 р. N 1387-VIII) 

Особи, зазначені в абзацах четвертому - восьмому частини другої цієї статті, у зазначений 
період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою. 

(статтю 23 доповнено новою частиною четвертою 
 згідно із Законом України від 31.05.2016 р. N 1387-VIII, 

у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою) 
Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести 

місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані з числа громадян, які 
проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у 
запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному 
резерві першої черги). Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову 
службу за їх згодою. 

(статтю 23 доповнено частиною п'ятою згідно із 
 Законом України від 18.03.2015 р. N 259-VIII, 

частина п'ята статті 23 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 14.05.2015 р. N 413-VIII) 
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Розділ V 
БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ НА ПЕРІОД МОБІЛІЗАЦІЇ ТА НА 

ВОЄННИЙ ЧАС 

Стаття 24. Мета бронювання військовозобов'язаних 
Бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у 

воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших 
державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і 
організацій в особливий період. 

Стаття 25. Організація і порядок бронювання військовозобов'язаних 
1. Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, 

інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в 
установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо 
це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень). Такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на 
службу у військовому резерві. 

(частина перша статті 25 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 17.03.2014 р. N 1127-VII) 

2. Організація, порядок, обсяги та переліки посад і професій військовозобов'язаних, які 
підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, визначаються цим Законом, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України. 

Розділ VI 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО 

МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ 

Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан 
мобілізаційної готовності 

1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної 
готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних 
Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників. 

(частина перша статті 26 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5404-VI) 

2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів 
з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх 
обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із 
законом. 

Розділ VII 
 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
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2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим 
Законом: 

подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що 
випливають із цього Закону; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити підготовку і видання нормативно-правових актів, що випливають із цього 

Закону; 
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 
3. До набрання чинності законом, що визначатиме порядок відшкодування вартості майна, 

яке було примусово відчужено у власника під час мобілізації, таке відшкодування 
здійснюється у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. 
    

Президент України Л. КРАВЧУК 
м. Київ 

 21 жовтня 1993 року 
 N 3543-XII 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО ВІДПУСТКИ  
Із змінами і доповненнями, внесеними 

 Законами України 
 від 2 листопада 2000 року N 2073-III, 

 від 6 лютого 2003 року N 490-IV, 
 від 10 липня 2003 року N 1096-IV, 
 від 10 липня 2003 року N 1114-IV, 

 від 22 жовтня 2004 року N 2128-IV, 
 від 12 січня 2005 року N 2318-IV, 
 від 2 червня 2005 року N 2622-IV, 
від 23 вересня 2008 року N 573-VI, 
від 16 квітня 2009 року N 1276-VI, 
 від 19 травня 2009 року N 1343-VI, 

 від 17 листопада 2009 року N 1724-VI, 
від 10 березня 2010 року N 1959-VI, 
від 11 травня 2010 року N 2169-VI, 
 від 21 грудня 2010 року N 2824-VI, 
 від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI, 
від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII, 
 від 15 січня 2015 року N 120-VIII, 
 від 15 січня 2015 року N 121-VIII, 

від 18 березня 2015 року N 259-VIII, 
від 14 травня 2015 року N 426-VIII, 
від 17 травня 2016 року N 1366-VIII, 
від 19 грудня 2017 року N 2249-VIII, 
від 22 травня 2018 року N 2443-VIII, 
від 3 липня 2018 року N 2476-VIII, 

від 18 вересня 2018 року N 2542-VIII, 
від 30 травня 2019 року N 2728-VIII, 
від 17 березня 2020 року N 530-IX, 

від 30 березня 2021 року N 1357-IX, 
від 15 квітня 2021 року N 1401-IX, 
від 15 липня 2021 року N 1667-IX, 
від 24 березня 2022 року N 2153-IX 

(У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінено словами "навчальні 
заклади" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 2 листопада 2000 року N 
2073-III) 
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(У тексті Закону слова "інвалід", "дитина-інвалід" та "інвалід з дитинства" в усіх відмінках 
і числах замінено відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" та 
"особа з інвалідністю з дитинства" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом 
України від 19 грудня 2017 року N 2249-VIII) 

 

Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки працівників, визначає умови, 
тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення 
здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та 
інтересів, всебічного розвитку особи.  

(преамбула із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 15.07.2021 р. N 1667-IX) 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Законодавство про відпустки 
Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються Конституцією 

України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, іншими законами та 
нормативно-правовими актами України. 

Стаття 2. Право на відпустки 
Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності 
та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (далі - 
підприємство). 

Іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки 
нарівні з громадянами України. 

(частина друга статті 2 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 

Право на відпустки забезпечується: 
гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця 

роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом; 
забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених 

статтею 24 цього Закону. 

Стаття 3. Право на відпустки у разі звільнення 
За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової 

дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. 
Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки. 

У разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору 
невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки 
повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність 
трудового договору продовжується до закінчення відпустки. 
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Стаття 4. Види відпусток 
Установлюються такі види відпусток: 
1) щорічні відпустки: 
основна відпустка (стаття 6 цього Закону); 
додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (стаття 7 цього 

Закону); 
додаткова відпустка за особливий характер праці (стаття 8 цього Закону); 
інші додаткові відпустки, передбачені законодавством; 
2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (статті 13, 14 і 15 цього Закону); 
3) творча відпустка (стаття 16 цього Закону); 
31) відпустка для підготовки та участі в змаганнях (стаття 161 цього Закону); 

(частину першу статті 4 доповнено пунктом 31 
 згідно із Законом України від 17.11.2009 р. N 1724-VI) 

4) соціальні відпустки: 
відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (стаття 17 цього Закону); 
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18 цього 

Закону); 
відпустка у зв'язку з усиновленням дитини (стаття 181 цього Закону); 

(пункт 4 частини першої статті 4 доповнено новим абзацом 
четвертим згідно із Законом України від 23.09.2008 р. N 573-VI, 

у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим) 
додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з 

інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 19 цього Закону); 
(абзац п'ятий пункту 4 частини першої статті 4 із змінами, 

 внесеними згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 120-VIII) 
відпустка при народженні дитини (стаття 191 цього Закону); 

(пункт 4 частини першої статті 4 доповнено абзацом 
 шостим згідно із Законом України від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 

5) відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26 цього Закону). 
Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть 

установлюватись інші види відпусток. 

Стаття 5. Визначення тривалості відпусток 
Тривалість відпусток визначається цим Законом, іншими законами та іншими нормативно-

правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в 
календарних днях. 

Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України) при визначенні 
тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або 
повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 19 цього 
Закону), не враховуються. 

(частина друга статті 5 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 02.11.2000 р. N 2073-III, 

 від 15.01.2015 р. N 120-VIII) 
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Розділ II 
ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ 

Стаття 6. Щорічна основна відпустка та її тривалість 
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних 

дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. 
Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, 

електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих роботах, на 
роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у 
шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин, надається 
щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожних два 
відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів. 

Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках 
глибиною 150 метрів і нижче, надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 
календарних днів незалежно від стажу роботи, а в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 
150 метрів - 24 календарних дні із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на 
даному підприємстві 2 роки і більше. 

Працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, 
національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних 
лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв 
надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів за Списком робіт, 
професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України. 

Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин надається щорічна основна 
відпустка тривалістю 30 календарних днів, невоєнізованим працівникам гірничорятувальних 
частин - 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 
календарних дні, але не більше 28 календарних днів. 

Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) 
частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним 
працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 
56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України. 

(частина шоста статті 6 в редакції 
 Закону України від 02.11.2000 р. N 2073-III) 

Особам з інвалідністю I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 
календарних днів, а особам з інвалідністю III групи - 26 календарних днів. 

Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 
календарний день. 

Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно 
до відпрацьованого ними часу. Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

Положення цієї статті щодо тривалості щорічної основної відпустки не поширюються на 
працівників, тривалість відпустки яким установлюється іншими актами законодавства, проте 
тривалість їх відпустки не може бути меншою, за передбачену частинами першою, сьомою і 
восьмою цієї статті. 
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Стаття 7. Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами 
праці та її тривалість 

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці 
тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних 
із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, 
цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України. 

Конкретна тривалість відпустки, зазначеної в частині першій цієї статті, встановлюється 
колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за 
умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. 

Стаття 8. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалість 
Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається: 
1) окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-

емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних 
географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, - тривалістю 
до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним 
Кабінетом Міністрів України; 

2) працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із 
списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. 

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці 
встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника 
в цих умовах. 

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 України від 02.11.2000 р. N 2073-III) 
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 



 

289 

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. 

(пункт 4 частини першої статті 9 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 02.11.2000 р. N 2073-III, 

 від 12.01.2005 р. N 2318-IV, 
 від 15.01.2015 р. N 120-VIII, 

від 03.07.2018 р. N 2476-VIII) 
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 України від 03.07.2018 р. N 2476-VIII) 

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; 

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. 

(частина третя статті 9 в редакції 
 Закону України від 02.11.2000 р. N 2073-III) 

Стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток 
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. 
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(частина перша статті 10 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.11.2000 р. N 2073-III) 

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: 

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 України від 16.04.2009 р. N 1276-VI, 

від 18.03.2015 р. N 259-VIII, 
від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

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. 
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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 новою частиною восьмою 
 згідно із Законом України від 02.06.2005 р. N 2622-IV, 
 у зв'язку з цим частини восьму - шістнадцяту вважати 

 відповідно частинами дев'ятою - сімнадцятою) 
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 десята статті 10 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

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 одинадцята статті 10 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.11.2000 р. N 2073-III) 

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 України від 24.03.2022 р. N 2153-IX) 

9) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу; 
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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. 

Стаття 11. Перенесення щорічної відпустки 
Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі: 
1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового 

повідомлення працівника про час надання відпустки (частина десята статті 10 цього Закону); 
(пункт 1 частини першої статті 11 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 02.11.2000 р. N 2073-III) 
2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати 

працівнику за час щорічної відпустки (частина перша статті 21 цього Закону). 
Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі: 
1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку; 
2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з 

законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням 
заробітної плати; 

3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами; 
4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням. 
Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, 

може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за 
погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 
представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом 
органом у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може 
несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, та за умови, що частина 
відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному 
робочому році. 

(частина третя статті 11 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою 
між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили 
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перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана 
частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за 
згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 цього Закону. 

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років 
підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та 
працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і 
важкими умовами чи з особливим характером праці. 

Стаття 12. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки 
Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої 

тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 
календарних днів. 

(частина перша статті 12 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 02.11.2000 р. N 2073-III, 

 від 06.02.2003 р. N 490-IV) 
Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до 

кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який 
надається відпустка. 

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для 
відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для 
відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з 
додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, передбачених 
законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з 
урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.  

(частина третя статті 12 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.11.2000 р. N 2073-III) 

Розділ III 
ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ У ЗВ'ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ. ТВОРЧА ВІДПУСТКА. 
ВІДПУСТКА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ЗМАГАННЯХ. ДОДАТКОВА 
ВІДПУСТКА ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН ТА ПОСТРАЖДАЛИМ 

УЧАСНИКАМ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 
(назва розділу III із змінами, внесеними згідно із 

 Законом України від 17.11.2009 р. N 1724-VI, 
у редакції Закону України 

 від 14.05.2015 р. N 426-VIII, 
із змінами, внесеними згідно із 

 Законами України від 22.05.2018 р. N 2443-VIII, 
від 18.09.2018 р. N 2542-VIII) 

Стаття 13. Відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах 
Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх 

(змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх 
школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання: 
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1) випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів; 
2) випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарних дні; 
3) перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних днів без 

урахування вихідних. 
Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається 

додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів. 

Стаття 14. Відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних 
закладах 

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних 
навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання 
іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року. 

(стаття 14 із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 02.11.2000 р. N 2073-III) 

Стаття 15. Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних 
закладах післядипломної освіти та аспірантурі 

(назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 02.11.2000 р. N 2073-III) 

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних 
закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані 
відпустки: 

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та 
іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах: 

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних 
днів, 

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних 
днів, 

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів; 
(пункт 1 частини першої статті 15 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 02.11.2000 р. N 2073-III) 
2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та 

іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних 
закладах: 

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних 
днів, 

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних 
днів, 

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів; 
(пункт 2 частини першої статті 15 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 02.11.2000 р. N 2073-III) 
3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від 

рівня акредитації - 30 календарних днів; 
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4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються 
у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого 
рівнів акредитації - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів 
акредитації - чотири місяці. 

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу 
(наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах 
післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні 
підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і 
наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації. 

(статтю 15 доповнено частиною другою згідно 
 із Законом України від 02.11.2000 р. N 2073-III, 

 у зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати 
 відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою) 

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без 
відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік 
додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит. 

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно 
виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один 
вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої 
заробітної плати працівника. 

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною 
формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може 
встановлюватись інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням. 

Відпустки, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, 
надаються впродовж навчального року. 

(статтю 15 доповнено частиною шостою згідно 
 із Законом України від 02.11.2000 р. N 2073-III) 

Стаття 151. Відпустка у зв'язку з профспілковим навчанням 
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних 

профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова оплачувана 
відпустка тривалістю до 6 календарних днів. 

(Закон доповнено статтею 151 згідно із 
 Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 16. Творча відпустка 
Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання 

підручників та в інших випадках, передбачених законодавством. 
Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються 

Кабінетом Міністрів України. 
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Стаття 161. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях 
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у 

всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. 
Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в 

змаганнях встановлюються Кабінетом Міністрів України. 
(Закон доповнено статтею 161 згідно із 

 Законом України від 17.11.2009 р. N 1724-VI) 

Стаття 162. Додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим 
учасникам Революції Гідності 

(назва статті 162 із змінами, внесеними згідно 
 із Законами України від 22.05.2018 р. N 2443-VIII, 

від 18.09.2018 р. N 2542-VIII) 
Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з 

інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, реабілітованим відповідно до 
Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 
1917 - 1991 років", із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення 
волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової 
людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного 
органу, надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 
календарних днів на рік. 

(Закон доповнено статтею 162 згідно із 
 Законом України від 14.05.2015 р. N 426-VIII, 

стаття 162 із змінами, внесеними згідно із 
 Законами України від 19.12.2017 р. N 2249-VIII, 

від 22.05.2018 р. N 2443-VIII, 
від 18.09.2018 р. N 2542-VIII) 

Розділ IV 
 СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ 

Стаття 17. Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами 
На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з 

вагітністю та пологами тривалістю: 
1) до пологів - 70 календарних днів; 
2) після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і 

більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів. 
Частину другу статті 17 виключено 

(частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно 
 із Законом України від 10.07.2003 р. N 1114-IV, 

виключена згідно із Законом 
 України від 30.05.2019 р. N 2728-VIII) 
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Стаття 18. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 
Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або 

батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку. 

(частина перша статті 18 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 

Підприємство, установа, організація за рахунок власних коштів може надавати одному з 
батьків дитини частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати 
для догляду за дитиною більшої тривалості. 

(частина друга статті 18 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також бабою, дідом чи 
іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла 
під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів. 

(частина третя статті 18 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 10.03.2010 р. N 1959-VI, 

від 17.05.2016 р. N 1366-VIII, 
від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 

За бажанням матері, батька дитини або осіб, зазначених у частині третій цієї статті, у 
період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах 
неповного робочого часу або вдома. 

(частина четверта статті 18 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 15.01.2015 р. N 120-VIII, 

від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 

Стаття 181. Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини 
Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського 

піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини 
тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) 
без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про 
усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд). 

(частина перша статті 181 у редакції 
 Закону України від 21.12.2010 р. N 2824-VI, 

із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 30.05.2019 р. N 2728-VIII) 

Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку з усиновленням дитини за 
умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання 
законної сили рішенням суду про усиновлення дитини. 

(частина друга статті 181 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 30.05.2019 р. N 2728-VIII) 

(Закон доповнено статтею 181 згідно із 
 Законом України від 23.09.2008 р. N 573-VI) 
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Стаття 19. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - 
особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи 

(назва статті 19 у редакції Закону 
 України від 15.01.2015 р. N 120-VIII) 

Одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з 
інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства 
підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства 
підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування 
матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особи з 
інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається 
щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування 
святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України). 

(частина перша статті 19 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 22.10.2004 р. N 2128-IV, 

 від 19.05.2009 р. N 1343-VI, 
від 10.03.2010 р. N 1959-VI, 
 у редакції Закону України 

 від 15.01.2015 р. N 120-VIII, 
із змінами, внесеними згідно із 

 Законом України від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може 

перевищувати 17 календарних днів. 
(частина друга статті 19 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 19.05.2009 р. N 1343-VI) 
(стаття 19 у редакції 

 Закону України від 06.02.2003 р. N 490-IV) 

Стаття 191. Відпустка при народженні дитини 
Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних 

днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не пізніше трьох місяців з дня 
народження дитини таким працівникам: 

1) чоловіку, дружина якого народила дитину; 
2) батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, за умови 

що вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки; 
3) бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють 

догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір'ю (одиноким батьком). 
Відпустка при народженні дитини надається лише одній з осіб, зазначених у частині 

першій цієї статті. 
Тривалість відпустки при народженні дитини визначається працівником у заяві про її 

надання з урахуванням вимог, встановлених абзацом першим частини першої цієї статті. 
Відпустка при народженні дитини надається власником або уповноваженим ним органом 

особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої цієї статті, на підставі письмової заяви 
відповідної особи. 
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Особа, яка отримала відпустку при народженні дитини, зобов'язана надати власнику або 
уповноваженому ним органу копії документа, необхідного для державної реєстрації 
народження дитини, або свідоцтва про народження дитини протягом 30 календарних днів з 
дня виходу в таку відпустку. 

Порядок надання відпустки при народженні дитини встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. 

(Закон доповнено статтею 191 згідно із 
 Законом України від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 

Стаття 20. Порядок надання соціальних відпусток 
Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 

126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та в разі 
ускладнення пологів). Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактично 
використаних до пологів. 

До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган 
зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її 
роботи в поточному робочому році. 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою 
матері, батька дитини або осіб, зазначених у частині третій статті 18 цього Закону, повністю 
або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом (розпорядженням) 
власника або уповноваженого ним органу. 

(частина третя статті 20 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 

Особам, зазначеним у частині третій статті 18 цього Закону (крім осіб, які усиновили чи 
взяли дитину під опіку у встановленому законодавством порядку, прийомних батьків і 
батьків-вихователів), відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 
надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) одного з батьків дитини про 
те, що він (вона) вийшов (вийшла) на роботу до закінчення терміну цієї відпустки. 

(частина четверта статті 20 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 10.03.2010 р. N 1959-VI, 

від 17.05.2016 р. N 1366-VIII, 
від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається 
працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім прийомних дітей у 
прийомних сім'ях та вихованців у дитячих будинках сімейного типу). 

(частина п'ята статті 20 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 10.03.2010 р. N 1959-VI, 

від 17.05.2016 р. N 1366-VIII) 
Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини віком старше трьох років надається за заявою 

особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини та оформляється 
наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. 

(статтю 20 доповнено новою частиною шостою 
 згідно із Законом України від 23.09.2008 р. N 573-VI, 

у зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою) 
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Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з 
інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, надаються понад щорічні відпустки, 
передбачені статтями 6, 7 і 8 цього Закону, а також понад щорічні відпустки, встановлені 
іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або 
продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону. 

(частина сьома статті 20 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 02.11.2000 р. N 2073-III, 

 від 15.01.2015 р. N 120-VIII) 

Розділ V  
ОПЛАТА ВІДПУСТОК 

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 України від 21.12.2010 р. N 2824-VI, 

 від 17.11.2009 р. N 1724-VI, 
 від 15.01.2015 р. N 120-VIII) 

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. 

Стаття 22. Відрахування із заробітної плати за час відпустки 
У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав 

відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості власник або уповноважений 
ним орган провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в 
рахунок невідпрацьованої частини робочого року. 

Відрахування, передбачене частиною першою цієї статті, не провадиться, якщо працівник 
звільняється з роботи у зв'язку з: 

1) призовом або прийняттям (вступом) на військову службу, направленням на 
альтернативну (невійськову) службу; 

2) переведенням працівника за його згодою на інше підприємство або переходом на 
виборну посаду у випадках, передбачених законами України; 

3) відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а також 
відмовою від продовження роботи у зв'язку з істотною зміною умов праці; 

4) змінами в організації виробництва та праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або 
перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників; 
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5) виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі 
внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, що перешкоджають продовженню 
даної роботи; 

6) нез'явленням на роботу понад чотири місяці підряд внаслідок тимчасової 
непрацездатності, не рахуючи відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, якщо 
законодавством не встановлено більш тривалий термін збереження місця роботи (посади) 
при певному захворюванні; 

7) поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 
8) направленням на навчання; 
9) виходом на пенсію. 
Відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні відпустки у разі смерті працівника 

не провадиться. 

Стаття 23. Кошти на оплату відпусток 
Витрати, пов'язані з оплатою відпусток, передбачених статтями 6, 7, 8, 13, 14, 15, 151, 16, 

181 і 19, 191 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 України від 10.07.2003 р. N 1096-IV, 

 від 21.12.2010 р. N 2824-VI, 
від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 

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. 

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 України від 15.01.2015 р. N 120-VIII) 

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. 
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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 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 України від 15.01.2015 р. N 120-VIII) 

Розділ VI 
 ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

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. 

(пункт 3 частини першої статті 25 у редакції 
 Закону України від 12.01.2005 р. N 2318-IV, 

 із змінами, внесеними згідно із Законами 
 України від 15.01.2015 р. N 120-VIII, 

від 03.07.2018 р. N 2476-VIII) 
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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 України від 03.07.2018 р. N 2476-VIII) 

31) 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 31 
 згідно із Законом України від 11.05.2010 р. N 2169-VI) 

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 України від 24.03.2022 р. N 2153-IX) 

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 у редакції 
 Закону України від 14.05.2015 р. N 426-VIII) 

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; 
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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 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 02.11.2000 р. N 2073-III) 

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 України від 02.06.2005 р. N 2622-IV) 

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 України від 15.01.2015 р. N 121-VIII, 

пункт 18 частини першої статті 25 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 22.05.2018 р. N 2443-VIII) 

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. 

Стаття 26. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін 
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без 

збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником 
або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік. 

Частину другу статті 26 виключено 
(згідно із Законом України 

 від 02.11.2000 р. N 2073-III) 
У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України 

"Про захист населення від інфекційних хвороб" термін перебування у відпустці без 
збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, 
встановлений частиною першою цієї статті. 

(статтю 26 доповнено частиною третьою 
 згідно із Законом України від 17.03.2020 р. N 530-IX) 
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Розділ VII 
 ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ВІДПУСТКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ 

Стаття 27. Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про відпустки 
Нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюється центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за 
додержанням законодавства про працю, а також іншими уповноваженими на це державними 
органами. 

(частина перша статті 27 у редакції 
 Закону України від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 

Контроль за додержанням законодавства про відпустки здійснюють в межах своєї 
компетенції центральні та місцеві органи виконавчої влади та профспілкові органи. 

(частина друга статті 27 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 

Частину третю статті 27 виключено 
(згідно із Законом України 

 від 14.10.2014 р. N 1697-VII) 

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про відпустки 
Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з 

законодавством. 

Розділ VIII 
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 29. Розгляд спорів щодо відпусток 
Спори, які виникають щодо надання відпусток, розглядаються в порядку, встановленому 

законодавством про працю. 
    

Президент України Л. КУЧМА 
м. Київ 

 15 листопада 1996 року 
 N 504/96-ВР 
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ЗАКОН 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. 

Стаття 2. Особливості укладення трудового договору в умовах воєнного стану 
1. У період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. 
2. 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, роботодавці можуть 
укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на 
період заміщення тимчасово відсутнього працівника. 

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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Стаття 4. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника 
1. 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). 

Стаття 5. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 
1. У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця 

у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у 
відпустці (крім відпустки у зв'язку з 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. 

2. У період дії воєнного стану норми статті 43 Кодексу законів про працю України не 
застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, 
обраних до профспілкових органів. 

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. 

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 обліку витрат на оплату праці. 

Стаття 8. Робота в нічний час 
1. У період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди: вагітні 

жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за 
медичними рекомендаціями протипоказана така робота. 
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2. У період дії воєнного стану норми частин першої і другої статті 54 Кодексу законів про 
працю України не застосовуються. 

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. 

Стаття 10. Оплата праці 
1. Заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором. 
2. Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права 

працівників на своєчасне отримання заробітної плати. 
3. 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. 

4. У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, 
строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення 
діяльності підприємства. 

Стаття 11. Зупинення дії окремих положень колективного договору 
1. На період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути 

зупинена за ініціативою роботодавця 

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 з 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". 

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. 
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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. 

Стаття 14. Діяльність профспілок 
1. У межах своєї діяльності професійні спілки повинні максимально сприяти забезпеченню 

обороноздатності держави та забезпечувати громадський контроль за мінімальними 
трудовими гарантіями, передбаченими цим Законом. 

2. На період дії воєнного стану призупиняється дія статті 44 Закону України "Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та відповідні норми колективних договорів. 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
2. Главу XIX "Прикінцеві положення" Кодексу законів про працю України (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити пунктом 2 такого змісту: 
"2. Під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України "Про правовий 

режим воєнного стану", діють обмеження та особливості організації трудових відносин, 
встановлені Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". 

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. 

  
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
м. Київ 
15 березня 2022 року 
N 2136-IX 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ 
ДОКУМЕНТООБІГ 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
 Законами України 

 від 31 травня 2005 року N 2599-IV, 
від 27 березня 2014 року N 1170-VII, 
від 15 квітня 2014 року N 1206-VII, 
від 3 вересня 2015 року N 675-VIII, 
від 5 жовтня 2017 року N 2155-VIII, 
від 16 грудня 2020 року N 1089-IX 

Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу 
та використання електронних документів. 

Розділ I 
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
адресат - фізична або юридична особа, якій адресується електронний документ; 
дані - інформація, яка подана у формі, придатній для її оброблення електронними 

засобами; 
посередник - фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку 

здійснює приймання, передавання (доставку), зберігання, перевірку цілісності електронних 
документів для задоволення власних потреб або надає відповідні послуги за дорученням 
інших суб'єктів електронного документообігу; 

обов'язковий реквізит електронного документа - обов'язкові дані в електронному 
документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили; 

автор електронного документа - фізична або юридична особа, яка створила електронний 
документ; 

суб'єкти електронного документообігу - автор, підписувач, адресат та посередник, які 
набувають передбачених законом або договором прав і обов'язків у процесі електронного 
документообігу. 
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Стаття 2. Сфера дії Закону 
Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, 

відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення 
електронних документів. 

Стаття 3. Законодавство про електронні документи та електронний документообіг 
Відносини, пов'язані з електронним документообігом та використанням електронних 

документів, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, законами 
України "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних 
системах", "Про державну таємницю", "Про електронні комунікації", "Про обов'язковий 
примірник документів", "Про Національний архівний фонд та архівні установи", цим 
Законом, а також іншими нормативно-правовими актами. 

(частина перша статті 3 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 31.05.2005 р. N 2599-IV, 

від 16.12.2020 р. N 1089-IX) 
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною 

Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, 
застосовуються правила міжнародного договору. 

Стаття 4. Державне регулювання електронного документообігу 
Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади в межах повноважень, 

визначених законом, реалізують державну політику електронного документообігу. 
Державне регулювання у сфері електронного документообігу спрямовано на: 
реалізацію єдиної державної політики електронного документообігу; 
забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів електронного документообігу; 
нормативно-правове забезпечення технології оброблення, створення, передавання, 

одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів. 

Розділ II 
 ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ 

Стаття 5. Електронний документ 
Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних 

даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. 
Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів 

визначається законодавством. 
Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений 

електронними засобами у візуальну форму. 
Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він 

містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту 
людиною. 

Стаття 6. Електронний підпис 
Для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний 

підпис. 
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(частина перша статті 6 у редакції 
 Закону України від 15.04.2014 р. N 1206-VII) 

Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа. 
Відносини, пов'язані з використанням удосконалених та кваліфікованих електронних 

підписів, регулюються Законом України "Про електронні довірчі послуги". 
(частина третя статті 6 у редакції 

 Закону України від 05.10.2017 р. N 2155-VIII) 
Використання інших видів електронних підписів в електронному документообігу 

здійснюється суб'єктами електронного документообігу на договірних засадах. 

Стаття 7. Оригінал електронного документа 
Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з 

обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, 
прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні 
довірчі послуги". 

(частина перша статті 7 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 15.04.2014 р. N 1206-VII, 

у редакції Законів України 
 від 03.09.2015 р. N 675-VIII, 

від 05.10.2017 р. N 2155-VIII) 
У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на 

кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається 
оригіналом електронного документа. 

Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами 
електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має 
однакову юридичну силу. 

Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та 
справжність у порядку, визначеному законодавством; у визначених законодавством випадках 
може бути пред'явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії. 

Електронна копія електронного документа засвідчується у порядку, встановленому 
законом. 

Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання 
електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством. 

Стаття 8. Правовий статус електронного документа та його копії 
Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що 

він має електронну форму. 
Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на 

підставі того, що він має електронну форму. 
Електронний документ не може бути застосовано як оригінал: 
1) свідоцтва про право на спадщину; 
2) документа, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному 

оригінальному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів 
електронних документів; 
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3) в інших випадках, передбачених законом. 
Нотаріальне посвідчення цивільно-правової угоди, укладеної шляхом створення 

електронного документа (електронних документів), здійснюється у порядку, встановленому 
законом. 

Розділ III 
 ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 

Стаття 9. Електронний документообіг 
Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів 

створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та 
знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та 
у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів. 

Порядок електронного документообігу визначається державними органами, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм 
власності згідно з законодавством. 

Стаття 10. Відправлення та передавання електронних документів 
Відправлення та передавання електронних документів здійснюються автором або 

посередником в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, електронних 
комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем або шляхом відправлення 
електронних носіїв, на яких записано цей документ. 

(частина перша статті 10 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 16.12.2020 р. N 1089-IX) 

Якщо автор і адресат у письмовій формі попередньо не домовилися про інше, датою і 
часом відправлення електронного документа вважаються дата і час, коли відправлення 
електронного документа не може бути скасовано особою, яка його відправила. У разі 
відправлення електронного документа шляхом пересилання його на електронному носії, на 
якому записано цей документ, датою і часом відправлення вважаються дата і час здавання 
його для пересилання. 

Вимоги підтвердження факту одержання документа, встановлені законодавством у 
випадках відправлення документів рекомендованим листом або передавання їх під розписку, 
не поширюються на електронні документи. У таких випадках підтвердження факту 
одержання електронних документів здійснюється згідно з вимогами цього Закону. 

Стаття 11. Одержання електронних документів 
Електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження авторові 

повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього електронного 
документа автора, якщо інше не передбачено законодавством або попередньою 
домовленістю між суб'єктами електронного документообігу. 

Якщо попередньою домовленістю між суб'єктами електронного документообігу не 
визначено порядок підтвердження факту одержання електронного документа, таке 
підтвердження може бути здійснено в будь-якому порядку автоматизованим чи іншим 
способом в електронній формі або у формі документа на папері. Зазначене підтвердження 
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повинно містити дані про факт і час одержання електронного документа та про відправника 
цього підтвердження. 

У разі ненадходження до автора підтвердження про факт одержання цього електронного 
документа вважається, що електронний документ не одержано адресатом. 

Якщо автор і адресат у письмовій формі попередньо не домовилися про інше, електронний 
документ вважається відправленим автором та одержаним адресатом за Їх 
місцезнаходженням (для фізичних осіб - місцем проживання), у тому числі якщо 
інформаційна, електронна комунікаційна, інформаційно-комунікаційна система, за 
допомогою якої одержано документ, знаходиться в іншому місці. Місцезнаходження (місце 
проживання) сторін визначається відповідно до законодавства. 

(частина четверта статті 11 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 16.12.2020 р. N 1089-IX) 

Стаття 12. Перевірка цілісності електронного документа 
Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки 

електронного цифрового підпису. 
(стаття 12 із змінами, внесеними згідно із 

 Законами України від 15.04.2014 р. N 1206-VII, 
від 05.10.2017 р. N 2155-VIII) 

Стаття 13. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів 
Суб'єкти електронного документообігу повинні зберігати електронні документи на 

електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях. 
Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути 

не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері. 
У разі неможливості зберігання електронних документів на електронних носіях інформації 

протягом строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, 
суб'єкти електронного документообігу повинні вживати заходів щодо дублювання 
документів на кількох електронних носіях інформації та здійснювати їх періодичне 
копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів, встановленого 
законодавством. Якщо неможливо виконати зазначені вимоги, електронні документи повинні 
зберігатися у вигляді копії документа на папері (у разі відсутності оригіналу цього 
документа на папері). При копіюванні електронного документа з електронного носія 
інформації обов'язково здійснюється перевірка цілісності даних на цьому носії. 

При зберіганні електронних документів обов'язкове додержання таких вимог: 
1) інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її 

подальшого використання; 
2) має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, 

в якому він був створений, відправлений або одержаний; 
3) у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження 

та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання. 
Суб'єкти електронного документообігу можуть забезпечувати додержання вимог щодо 

збереження електронних документів шляхом використання послуг посередника, у тому числі 
архівної установи, якщо така установа додержується вимог цієї статті. Створення архівів 



 

315 

електронних документів, подання електронних документів до архівних установ України та їх 
зберігання в цих установах здійснюється у порядку, визначеному законодавством. 

Розділ IV 
 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 

Стаття 14. Організація електронного документообігу 
Електронний документообіг здійснюється відповідно до законодавства України або на 

підставі договорів, що визначають взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу. 
Використання електронного документа у цивільних відносинах здійснюється згідно із 

загальними вимогами вчинення правочинів, встановлених цивільним законодавством. 

Стаття 15. Обіг електронних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом 
Суб'єкти електронного документообігу, які здійснюють його на договірних засадах, 

самостійно визначають режим доступу до електронних документів, що містять 
конфіденційну інформацію, та встановлюють для них систему (способи) захисту. 

В інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних системах, 
які забезпечують обмін електронними документами, що містять державні інформаційні 
ресурси, або інформацію з обмеженим доступом, повинен забезпечуватися захист цієї 
інформації відповідно до законодавства. 

(частина друга статті 15 із змінами, внесеними 
 згідно із Законами України від 27.03.2014 р. N 1170-VII, 

від 16.12.2020 р. N 1089-IX) 

Стаття 16. Права та обов'язки суб'єктів електронного документообігу 
Суб'єкти електронного документообігу користуються правами та мають обов'язки, які 

встановлено для них законодавством. 
Якщо в процесі організації електронного документообігу виникає необхідність у 

визначенні додаткових прав та обов'язків суб'єктів електронного документообігу, що не 
визначені законодавством, такі права та обов'язки можуть встановлюватися цими суб'єктами 
на договірних засадах. 

Стаття 17. Вирішення спорів між суб'єктами електронного документообігу 
Вирішення спорів між суб'єктами електронного документообігу здійснюється в порядку, 

встановленому законом. 

Стаття 18. Відповідальність за порушення законодавства про електронні документи та 
електронний документообіг 

Особи, винні в порушенні законодавства про електронні документи та електронний 
документообіг, несуть відповідальність згідно з законами України. 

Розділ V 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим 

Законом: 
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підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України відповідні пропозиції про 
внесення змін до законодавчих актів України; 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; 
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; 
разом з Національним банком України розробити та внести на розгляд Верховної Ради 

України програму заходів щодо впровадження електронних документів, електронного 
документообігу та електронного цифрового підпису, стимулювання підприємств, установ і 
організацій, які впроваджують електронний документообіг. 

  
Президент України  Л. КУЧМА  

м. Київ 
 22 травня 2003 року 

N 851-IV  
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ 
УКРАЇНИ У ЗВ'ЯЗКУ З ВНЕСЕННЯМ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
"ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ" 
Верховна Рада України постановляє: 
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
1. У пункті 5 частини другої статті 42 Кодексу законів про працю України (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) слова "особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
замінити словами "членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих 
(померлих) Захисників і Захисниць України". 

2. Абзац шостий пункту 1 статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, 
ст. 190 із наступними змінами) замінити двома новими абзацами такого змісту: 

"Держава забезпечує безоплатну психологічну допомогу особам, зазначеним у пункті 1 
статті 3 цього Закону, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у здійсненні 
заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 
інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, чи 
виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах. Психологічна 
допомога організовується психологічними службами військових частин (підрозділів), а в разі 
потреби здійснюється у військово-медичних закладах охорони здоров'я згідно з порядками, 
затвердженими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму 
підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування та 
правоохоронні органи. 

Особи, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей таких осіб, члени сімей загиблих 
(померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць 
України, визначені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", мають право на безоплатну психологічну допомогу. Організація психологічної 
допомоги зазначеним особам провадиться центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів 
війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників 
Революції Гідності, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів 
війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Порядок та умови 
надання психологічної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України". 



 

318 

3. У статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із 
наступними змінами): 

частину третю після слів "перебуваючи безпосередньо в районах та у період їх здійснення" 
доповнити словами "безпосередньою участю у здійсненні заходів, необхідних для 
забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з 
військовою агресією Російської Федерації проти України"; 

абзац перший пункту "в" частини четвертої після слів "перебуваючи безпосередньо в 
районах та у період їх здійснення" доповнити словами "безпосередньою участю у здійсненні 
заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 
інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України". 

4. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4 
із наступними змінами): 

1) у пункті 8 частини тринадцятої статті 10 слова "особам, на яких поширюється чинність 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити 
словами "членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих 
(померлих) Захисників і Захисниць України"; 

2) в абзаці першому пункту 4 частини першої статті 25 слова "особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" замінити словами "членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей 
загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України". 

5. У Законі України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (Відомості Верховної 
Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215 із наступними змінами): 

1) у статті 41 слова "внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 
антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях" замінити словами та цифрами "діти загиблих (померлих) осіб, 
визначених у частині першій статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту"; 

2) у статті 441: 
назву викласти в такій редакції: 

"Стаття 441. Соціальний захист постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 
бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей, дітей, які є членами сімей 

загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дітей, один із батьків яких 
загинув під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи"; 
у частині першій слова "внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях" замінити словами та цифрами "дітям загиблих (померлих) осіб, 
визначених у частині першій статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту". 
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6. У пункті 5 частини першої статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 11, ст. 75 із 
наступними змінами) слова "особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами "членам сімей 
загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і 
Захисниць України". 

7. Пункт "в" частини другої статті 81 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил 
України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб 
Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 196 із 
наступними змінами), викласти в такій редакції: 

"в) померлих або загиблих учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19 - 24 частини 
першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

8. В абзаці четвертому статті 8 Закону України "Про державні нагороди України" 
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162 із наступними змінами) слова 
"осіб, на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту" замінити словами "членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 
членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України". 

9. У Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 
р., N 13, ст. 65 із наступними змінами): 

1) у частині сьомій статті 8 слова та цифру "частини п'ятої статті 9" замінити словами та 
цифрою "частини шостої статті 9", а слова та цифру "частиною шостою статті 9" - словами та 
цифрою "частиною сьомою статті 9"; 

2) у частині сьомій статті 9: 
слова та цифри "передбачених пунктами 1, 3 частини п'ятої цієї статті" замінити словами 

та цифрами "передбачених пунктами 1, 3 частини шостої цієї статті"; 
після слів "стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях)" доповнити словами "та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів, необхідних 
для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку 
з військовою агресією Російської Федерації проти України"; 

слова та цифри "пунктами 1 та/або 3 частини п'ятої цієї статті" замінити словами та 
цифрами "пунктами 1 та/або 3 частини шостої цієї статті"; 

3) у статті 10: 
у частині першій слова та цифру "частиною п'ятою статті 9" замінити словами та цифрою 

"частиною шостою статті 9"; 
у пункті 1 частини сьомої слова та цифру "частини п'ятої статті 9" замінити словами та 

цифрою "частини шостої статті 9", а слова та цифру "частиною шостою статті 9" - словами та 
цифрою "частиною сьомою статті 9". 

10. У частині чотирнадцятій статті 19 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості 
Верховної Ради України, 2001 р., N 330, ст. 142 із наступними змінами) слова "внаслідок 
захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" замінити словами та цифрами 
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"дітям загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

11. У частині третій статті 33 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості 
Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2006 р., N 44, ст. 433; 2020 р., N 30, ст. 207; із 
змінами, внесеними Законом України від 5 листопада 2020 року N 978-IX) слова та цифри "у 
статті 10" замінити словами та цифрами "у статтях 10 та 101". 

12. Пункт "а" частини першої статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну 
справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47 із наступними змінами) 
доповнити абзацами шостим - восьмим такого змісту: 

"Герої України, яким починаючи з 2014 року вручено орден "Золота Зірка"; 
особи, нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів; 
особи, нагороджені орденом княгині Ольги трьох ступенів". 
13. В абзаці шостому статті 4 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 36 із наступними змінами): 
слова "військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних)" замінити словами 

"військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних, добровольців Сил територіальної 
оборони)"; 

після слів "військових формувань" доповнити словами "осіб, які входили до складу 
добровольчого формування територіальної громади"; 

після слів "перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 
заходів" доповнити словами "у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, 
захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської 
Федерації проти України". 

14. Пункт 2 частини першої статті 11 Закону України "Про житловий фонд соціального 
призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 19 - 20, ст. 159 із наступними 
змінами) викласти в такій редакції: 

"2) члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) 
Захисників і Захисниць України, - протягом двох років з дня взяття на соціальний 
квартирний облік". 

15. У частинах другій - четвертій, шостій і сьомій статті 4, абзацах другому і третьому 
частини першої статті 6 Закону України "Про дитяче харчування" (Відомості Верховної Ради 
України, 2006 р., N 44, ст. 433 із наступними змінами) слова та цифри "у статті 10" замінити 
словами та цифрами "у статтях 10 та 101". 

16. В абзаці чотирнадцятому частини першої статті 1 Закону України "Про оздоровлення 
та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313 із наступними 
змінами) цифри "19 - 21" замінити цифрами "19 - 24", а слова "внаслідок захворювання, 
одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" - словами та цифрами "діти 
загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

17. В абзаці другому частини другої статті 4 Закону України "Про запобігання впливу 
світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" 
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(Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 19, ст. 257 із наступними змінами) слова та 
цифри "пунктів 19 - 21 частини першої статті 6, пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 та 
абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10" замінити словами та цифрами 
"пунктів 19 - 24 частини першої статті 6, пунктів 10 - 15 частини другої статті 7 та абзаців 
другого, четвертого і шостого частини першої статті 101". 

18. В абзаці другому частини сьомої статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію 
актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509 із 
наступними змінами) слова "осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами "членів сімей 
загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і 
Захисниць України". 

19. В абзаці третьому частини четвертої статті 17 Закону України "Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості 
Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 із наступними змінами) слова "осіб, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" замінити словами "членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей 
загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України". 

20. У пункті 9 частини першої статті 14 Закону України "Про безоплатну правову 
допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 577 із наступними змінами) 
слова "особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту" замінити словами "члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 
членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України". 

21. В абзаці другому частини четвертої статті 11 Закону України "Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 51, ст. 716 із 
наступними змінами) слова "осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами "членів сімей загиблих 
(померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць 
України". 

22. В абзаці першому частини п'ятнадцятої статті 44 Закону України "Про вищу освіту" 
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 37 - 38, ст. 2004 із наступними змінами) слова 
"дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції під час її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та під час здійснення зазначених заходів" 
замінити словами та цифрами "дітям загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій 
статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

23. В абзаці другому частини третьої статті 56 Закону України "Про освіту" (Відомості 
Верховної Ради України, 2017 р., N 38 - 39, ст. 380 із наступними змінами) слова та цифри "у 
статті 10" замінити словами та цифрами "у статтях 10 та 101". 



 

322 

24. В абзаці першому частини одинадцятої статті 43 Закону України "Про фахову 
передвищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., N 30, ст. 119 із наступними 
змінами) слова "дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 
заходів" замінити словами та цифрами "дітям загиблих (померлих) осіб, визначених у 
частині першій статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту". 

II. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 

влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 
  

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
м. Київ 

24 березня 2022 року 
N 2153-IX 
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КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ 
Кодекс введено в дію з 1 червня 1972 року 

Законом Української РСР 
 від 10 грудня 1971 року N 322-VIII 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
 указами Президії Верховної Ради Української РСР 

 від 18 вересня 1973 року N 2048-VIII, ВВР, 1973 р., N 40, ст. 343, 
 від 5 червня 1975 року N 3866-VIII, ВВР, 1975 р., N 24, ст. 296, 

 від 24 грудня 1976 року N 1616-IX, ВВР, 1977 р., N 1, ст. 4, 
 від 17 січня 1980 року N 5584-IX, ВВР, 1980 р., N 5, ст. 81, 

 від 29 липня 1981 року N 2240-X, ВВР, 1981 р., N 32, ст. 513, 
 від 30 грудня 1981 року N 2957-X, ВВР, 1982 р., N 2, ст. 23, 
 від 24 січня 1983 року N 4617-X, ВВР, 1983 р., N 6, ст. 87, 
 від 21 грудня 1983 року N 6237-X, ВВР, 1984 р., N 1, ст. 3, 

 від 27 лютого 1985 року N 8474-X, ВВР, 1985 р., N 11, ст. 205, 
 від 27 червня 1986 року N 2444-XI, ВВР, 1986 р., N 27, ст. 539, 
 від 10 лютого 1987 року N 3546-XI, ВВР, 1987 р., N 8, ст. 149, 
 від 3 вересня 1987 року N 4534-XI, ВВР, 1987 р., N 37, ст. 715, 
 від 30 жовтня 1987 року N 4841-XI, ВВР, 1987 р., N 45, ст. 904, 
 від 27 травня 1988 року N 5938-XI, ВВР, 1988 р., N 23, ст. 556, 
 від 19 травня 1989 року N 7543-XI, ВВР, 1989 р., N 22, ст. 235, 
 від 14 травня 1990 року N 9280-XI, ВВР, 1990 р., N 22, ст. 367, 

 законами Української РСР 
 від 20 березня 1991 року N 871-XII, ВВР, 1991 р., N 23, ст. 267, 
 від 18 червня 1991 року N 1205-XII, ВВР, 1991 р., N 30, ст. 382, 

 Постановою Верховної Ради Української РСР 
 від 4 липня 1991 року N 1292-XII, ВВР, 1991 р., N 36, ст. 474, 

 законами України 
 від 4 січня 1992 року N 2032-XII, ВВР, 1992 р., N 17, ст. 209, 

 від 18 лютого 1992 року N 2134-XII, ВВР, 1992 р., N 22, ст. 302, 
 від 5 червня 1992 року N 2417-XII, ВВР, 1992 р., N 33, ст. 477, 
 від 5 червня 1992 року N 2418-XII, ВВР, 1992 р., N 33, ст. 478, 

 Декретом Кабінету Міністрів України 
 від 9 грудня 1992 року N 7-92, ВВР, 1993 р., N 5, ст. 34, 
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Законом України 
 від 15 грудня 1992 року N 2857-XII, ВВР, 1993 р., N 6, ст. 35, 

 Декретом Кабінету Міністрів України 
 від 31 грудня 1992 року N 23-92, ВВР, 1993 р., N 11, ст. 93, 

законами України 
 від 17 листопада 1993 року N 3610-XII, ВВР, 1993 р., N 47, ст. 435, 
 від 19 листопада 1993 року N 3632-XII, ВВР, 1993 р., N 49, ст. 461, 

 від 15 грудня 1993 року N 3693-XII, ВВР, 1994 р., N 3, ст. 9, 
 від 15 грудня 1993 року N 3694-XII, ВВР, 1994 р., N 3, ст. 10, 

 від 16 грудня 1993 року N 3706-XII, ВВР, 1993 р., N 51, ст. 478, 
 від 16 грудня 1993 року N 3719-XII, ВВР, 1994 р., N 3, ст. 16, 

 від 12 липня 1994 року N 92/94-ВР, ВВР, 1994 р., N 33, ст. 297, 
 від 19 січня 1995 року N 6/95-ВР, ВВР, 1995 р., N 5, ст. 30, 

 від 27 січня 1995 року N 35/95-ВР, ВВР, 1995 р., N 28, ст. 201, 
 від 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР, ВВР, 1995 р., N 13, ст. 85, 
 від 5 липня 1995 року N 263/95-ВР, ВВР, 1995 р., N 28, ст. 204, 

 від 28 червня 1996 року N 256/96-ВР, ВВР, 1996 р., N 30, ст. 143, 
 від 10 вересня 1996 року N 357/96-ВР, ВВР, 1996 р., N 45, ст. 229, 

 від 23 січня 1997 року N 20/97-ВР, ОВУ, 1997 р., число 6, с. 21, 
 від 19 червня 1997 року N 374/97-ВР, ВВР, 1997 р., N 35, ст. 223, 
 від 26 грудня 1997 року N 785/97-ВР, ОВУ, 1998 р., N 2, ст. 38, 

 від 18 вересня 1998 року N 117-XIV, ОВУ, 1998 р., N 40, ст. 1473, 
 від 8 квітня 1999 року N 576-XIV, ОВУ, 1999 р., N 16, ст. 634, 

 від 30 червня 1999 року N 784-XIV, ОВУ, 1999 р., N 33, ст. 1699, 
 від 24 грудня 1999 року N 1356-XIV, ОВУ, 2000 р., N 2, ст. 28, 

 від 1 лютого 2000 року N 1421-XIV, ОВУ, 2000 р., N 6, ст. 2031, 
 від 1 червня 2000 року N 1766-III, ОВУ, 2000 р., N 25, ст. 1036, 
 від 8 червня 2000 року N 1807-III, ОВУ, 2000 р., N 27, ст. 1113, 

 від 19 жовтня 2000 року N 2056-III, ОВУ, 2000 р., N 46, ст. 1975, 
 від 11 січня 2001 року N 2213-III, ОВУ, 2001 р., N 8, ст. 309, 
 від 5 квітня 2001 року N 2343-III, ОВУ, 2001 р., N 17, ст. 718, 

 від 11 липня 2001 року N 2620-III, ОВУ, 2001 р., N 30, ст. 1354, 
 від 17 жовтня 2002 року N 184-IV, ОВУ, 2002 р., N 45, ст. 2064, 

 від 16 січня 2003 року N 429-IV, ОВУ, 2003 р., N 6, ст. 211, 
 від 6 лютого 2003 року N 487-IV, ОВУ, 2003 р. N   9, ст.  336, 
 від 6 лютого 2003 року N 490-IV, ОВУ, 2003 р. N   9, ст.  338, 

 від 20 березня 2003 року N 639-IV, ОВУ, 2003 р., N 16, ст. 698, 
 від 15 травня 2003 року N 762-IV, ОВУ, 2003 р., N 23, ст. 1021, 
 від 10 липня 2003 року N 1096-IV, ОВУ, 2003 р., N 32, ст. 1680, 
від 11 травня 2004 року N 1703-IV, ОВУ, 2004 р., N 22, ст. 1483, 
від 21 жовтня 2004 року N 2103-IV, ОВУ, 2004 р., N 45, ст. 2963, 
 від 22 жовтня 2004 року N 2128-IV, ОВУ, 2004 р., N 46, ст. 3010, 

від 18 листопада 2004 року N 2190-IV, ОВУ, 2004 р., N 50, ст. 3257, 
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 від 3 березня 2005 року N 2454-IV, ОВУ, 2005 р., N 13, ст. 654, 
 від 20 грудня 2005 року N 3248-IV, ОВУ, 2006 р., N 1, ст. 7, 

від 14 грудня 2006 року N 466-V, ОВУ, 2007 р., N 1, ст. 3, 
 від 22 грудня 2006 року N 534-V, ОВУ, 2007 р., N 1, ст. 15, 

 від 7 лютого 2007 року N 609-V, ОВУ, 2007 р., N 18, ст. 690, 
 від 11 травня 2007 року N 1014-V, ОВУ, 2007 р., N 44, ст. 1776, 

 від 28 грудня 2007 року N 107-VI, ОВУ, 2008 р., N 1, ст. 1 
(зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI, 

 діють по 31 грудня 2008 року, 
зміни, внесені пунктом 96 розділу II Закону України 

від 28 грудня 2007 року N 107-VI, 
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),  

згідно з Рішенням Конституційного Суду України 
від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008), 

від 15 квітня 2008 року N 274-VI, ОВУ, 2008 р., N 33, ст. 1079, 
від 23 вересня 2008 року N 573-VI, ОВУ, 2008 р., N 78, ст. 2598, 
від 14 квітня 2009 року N 1254-VI, ОВУ, 2009 р., N 43, ст. 1429, 
від 16 квітня 2009 року N 1276-VI, ОВУ, 2009 р., N 33, ст. 1108, 
 від 19 травня 2009 року N 1343-VI, ОВУ, 2009 р., N 40, ст. 1347, 
 від 25 червня 2009 року N 1574-VI, ОВУ, 2009 р., N 53, ст. 1831, 

 від 17 листопада 2009 року N 1724-VI ОВУ, 2009 р., N  97, ст. 3329, 
 від 21 січня 2010 року N 1837-VI, ОВУ, 2010 р., N 9, ст. 425, 

від 10 березня 2010 року N 1959-VI, ОВУ, 2010 р., N 23, ст. 924, 
від 18 травня 2010 року N 2266-VI, ОВУ, 2010 р., N  43, ст. 1399, 
від 20 травня 2010 року N 2275-VI, ОВУ, 2010 р., N  45, ст. 1444, 

 від 23 вересня 2010 року N 2559-VI, ОВУ, 2010 р., N  80, ст. 2815, 
 від 21 грудня 2010 року N 2824-VI, ОВУ, 2011 р., N 2, ст. 96, 
 від 11 січня 2011 року N 2914-VI, ОВУ, 2011 р., N 8, ст. 365, 

 від 3 лютого 2011 року N 2978-VI, ОВУ, 2011 р., N 15, ст. 612, 
 від 19 квітня 2011 року N 3231-VI, ОВУ, 2011 р., N 35, ст. 1429, 
 від 8 вересня 2011 року N 3720-VI, ОВУ, 2011 р., N 77, ст. 2843, 
 від 17 травня 2012 року N 4711-VI, ОВУ, 2012 р., N 45, ст. 1731, 
 від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI, ОВУ, 2012 р., N 95, ст. 3846, 
 від 14 травня 2013 року N 224-VII, ОВУ, 2013 р., N 44, ст. 1568, 
 від 15 травня 2013 року N 239-VII, ОВУ, 2013 р., N 44, ст. 1569, 
 від 2 липня 2013 року N 379-VII, ОВУ, 2013 р., N 56, ст. 2013, 
 від 4 липня 2013 року N 406-VII, ОВУ, 2013 р., N 60, ст. 2136, 

 від 27 березня 2014 року N 1169-VII, ОВУ, 2014 р., N 28, ст. 784, 
від 13 травня 2014 року N 1253-VII, ОВУ, 2014 р., N 45, ст. 1179, 
від 13 травня 2014 року N 1255-VII, ОВУ, 2014 р., N 45, ст. 1180, 
від 20 травня 2014 року N 1275-VII, ОВУ, 2014 р., N 47, ст. 1226, 
від 16 вересня 2014 року N 1682-VII, ОВУ, 2014 р., N 82, ст. 2317, 
від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII, ОВУ, 2014 р., N 87, ст. 2471, 
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від 14 жовтня 2014 року N 1700-VII, ОВУ, 2014 р., N 87, ст. 2474 
(зміни, внесені Законом України від 14 жовтня 2014 року N 1700-VII, 

 вводяться в дію з 26 квітня 2015 року), 
 від 28 грудня 2014 року N 77-VIII, ОВУ, 2015, N 3, ст. 52, 

від 15 січня 2015 року N 116-VIII, ОВУ, 2015 р., N 12, ст. 305, 
від 15 січня 2015 року N 120-VIII, ОВУ, 2015 р., N 9, ст. 227, 

від 12 лютого 2015 року N 191-VIII, ОВУ, 2015 р., N 25, ст. 721, 
від 5 березня 2015 року N 238-VIII, ОВУ, 2015 р., N 24, ст. 651, 

від 18 березня 2015 року N 259-VIII, ОВУ, 2015 р., N 30, ст. 858, 
від 7 квітня 2015 року N 289-VIII, ОВУ, 2015 р., N 37, ст. 1110, 
від 9 квітня 2015 року N 315-VIII, ОВУ, 2015 р., N 40, ст. 1179, 

від 14 травня 2015 року N 426-VIII, ОВУ, 2015 р., N 45, ст. 1422, 
від 14 травня 2015 року N 433-VIII, ОВУ, 2015 р., N 46, ст. 1456, 
від 16 липня 2015 року N 630-VIII, ОВУ, 2015 р., N 63, ст. 2087, 

 від 3 листопада 2015 року N 734-VIII, ОВУ, 2015 р., N 94, ст. 3194, 
 від 12 листопада 2015 року N 785-VIII, ОВУ, 2015 р., N 94, ст. 3202, 
 від 12 листопада 2015 року N 801-VIII, ОВУ, 2015 р., N 98, ст. 3346, 

від 23 грудня 2015 року N 901-VIII, ОВУ, 2016 р., N 2, ст. 51, 
 від 24 грудня 2015 року N 911-VIII, ОВУ, 2016 р., N 3, ст. 154, 
від 28 січня 2016 року N 955-VIII, ОВУ, 2016 р., N 16, ст. 615, 

від 17 травня 2016 року N 1366-VIII, ОВУ, 2016 р., N 47, ст. 1686, 
від 17 травня 2016 року N 1367-VIII, ОВУ, 2016 р., N 47, ст. 1687, 
від 2 червня 2016 року N 1404-VIII, ОВУ, 2016 р., N 53, ст. 1852 

(зміни, внесені Законом України від 2 червня 2016 року N 1404-VIII, в частині положень, 
 що стосуються діяльності приватних виконавців, вводяться в дію з 5 січня 2017 року), 

від 6 грудня 2016 року N 1769-VIII, ОВУ, 2017 р., N 5, ст. 170, 
від 6 грудня 2016 року N 1774-VIII, ОВУ, 2017 р., N 2, ст. 32, 

від 22 березня 2017 року N 1971-VIII, ОВУ, 2017 р., N 33, ст. 1021, 
від 6 квітня 2017 року N 2005-VIII, ОВУ, 2017 р., N 38, ст. 1184, 

від 16 листопада 2017 року N 2211-VIII, ОВУ, 2017 р., N 97, ст. 2971, 
від 19 грудня 2017 року N 2249-VIII, ОВУ, 2018 р., N 9, ст. 330, 

від 22 травня 2018 року N 2443-VIII, ОВУ, 2018 р., N 59, ст. 2032, 
від 18 вересня 2018 року N 2542-VIII, ОВУ, 2018 р., N 80, ст. 2655, 
від 30 травня 2019 року N 2728-VIII, ОВУ, 2019 р., N 50, ст. 1684, 
від 19 вересня 2019 року N 113-IX, ОВУ, 2019 р., N 76, ст. 2631, 
від 17 жовтня 2019 року N 198-IX, ОВУ, 2019 р., N 91, ст. 3008, 
від 31 жовтня 2019 року N 263-IX, ОВУ, 2019 р., N 95, ст. 3140, 

від 5 грудня 2019 року N 341-IX, ОВУ, 2020 р., N 2, ст. 39, 
від 12 грудня 2019 року N 378-IX, ОВУ, 2020 р., N 12, ст. 456, 
від 14 січня 2020 року N 440-IX, ОВУ, 2020 р., N 16, ст. 620, 

від 4 березня 2020 року N 524-IX, ОВУ, 2020 р., N 26, ст. 954, 
від 17 березня 2020 року N 530-IX, ОВУ, 2020 р., N 26, ст. 955, 

від 30 березня 2020 року N 540-IX, ОВУ, 2020 р., N 30, ст. 1059, 
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від 30 вересня 2020 року N 931-IX, ОВУ, 2020 р., N 86, ст. 2764 
(який вводиться в дію з 25 січня 2021 року), 

від 3 грудня 2020 року N 1053-IX, ОВУ, 2021 р., N 3, ст. 121 
(який вводиться в дію з 30 червня 2021 року), 

від 28 січня 2021 року N 1150-IX, ОВУ, 2021 р., N 25, ст. 1151 
(зміни, внесені підпунктом 1 пункту 5 розділу VI Закону України 

 від 28 січня 2021 року N 1150-IX, набирають чинності з 24 листопада 2021 року), 
від 4 лютого 2021 року N 1213-IX, ОВУ, 2021 р., N 20, ст. 850, 
від 5 лютого 2021 року N 1217-IX, ОВУ, 2021 р., N 21, ст. 882, 

від 4 березня 2021 року N 1320-IX, ОВУ, 2021 р., N 27, ст. 1314, 
від 30 березня 2021 року N 1357-IX, ОВУ, 2021 р., N 34, ст. 2012, 
від 15 квітня 2021 року N 1401-IX, ОВУ, 2021 р., N 38, ст. 2280, 
від 14 липня 2021 року N 1643-IX, ОВУ, 2021 р., N 62, ст. 3884, 
від 15 липня 2021 року N 1667-IX, ОВУ, 2021 р., N 65, ст. 4103, 
від 16 липня 2021 року N 1702-IX, ОВУ, 2021 р., N 62, ст. 3894 

(який вводиться в дію з 1 січня 2022 року), 
від 16 листопада 2021 року N 1875-IX, ОВУ, 2021 р., N 98, ст. 6340, 

від 15 березня 2022 року N 2136-IX 
(який діє протягом воєнного стану), 
від 24 березня 2022 року N 2153-IX 

(Через 30 днів із дня опублікування Державною судовою адміністрацією України 
повідомлення про початок функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих 
документів у газеті "Голос України" до цього Кодексу будуть внесені зміни, передбачені 
пунктом 1 § 1 розділу 4 Закону України від 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII) 

 

(Зміни до статті 431, передбачені підпунктом "а" підпункту 1 пункту 3 розділу ІІ Закону 
України від 14 січня 2020 року N 440-IX, не внесено у зв'язку з некоректністю вказівок до 
змін) 

 

Терміну "законодавство", що вживається у частині третій статті 21 цього Кодексу, дано 
офіційне тлумачення 

 Рішенням Конституційного Суду України 
 від 9 липня 1998 року N 12-рп/98 

 

Поняттю "професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації", яке 
вживається в абзаці шостому частини першої статті 431 цього Кодексу,  дано офіційне 
тлумачення 

 Рішенням Конституційного Суду України  
від 29 жовтня 1998 року N 14-рп/98 
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Положенню частини першої статті 233 
 дано офіційне тлумачення 

 Рішенням Конституційного Суду України 
 від 22 лютого 2012 року N 4-рп/2012 
Положенню частини другої статті 233 

 дано офіційне тлумачення 
 Рішенням Конституційного Суду України 

 від 15 жовтня 2013 року N 8-рп/2013 
Положенню частини другої статті 233 

 дано офіційне тлумачення 
 Рішенням Конституційного Суду України 

 від 15 жовтня 2013 року N 9-рп/2013 
Положення частини третьої статті 40 цього Кодексу 

визнано такими, що відповідають Конституції України (є конституційними) 
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України 

 від 4 вересня 2019 року N 6-р(II)/2019) 
Частину шосту статті 96 цього Кодексу визнано такою, 
 що відповідає Конституції України (є конституційною) 

(згідно з Рішенням Конституційного Суду України 
 від 15 липня 2021 року N 2-р/2021) 

(Установлено, що норми і положення окремих статей цього Кодексу застосовуються у 
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних 
фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, згідно із Законом України від 
8 липня 2010 року N 2456-VI, враховуючи зміни, внесені Законом України від 28 грудня 
2014 року N 79-VIII, згідно із Законом України від 28 грудня 2014 року N 80-VIII) 
(Установлено, що норми і положення окремих статей цього Кодексу застосовуються у 
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних 
фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального 
страхування України, згідно із Законом України від 25 грудня 2015 року N 928-VIII) 

 
 

(У тексті Кодексу посилання "адміністрація", "адміністрація підприємства, організації", 
"адміністрація підприємства, установи, організації" замінено посиланням "власник або 
уповноважений ним орган", посилання "робітники і службовці" - посиланням "працівники"  
згідно із Законом Української РСР від 20 березня 1991 року N 871-XII) 
(У назві та тексті Кодексу слова "Української РСР" замінити словом "України" згідно із 
Законом України від 18 лютого 1992 року N 2134-XII) 
(У тексті Кодексу слова "народний суд" в усіх відмінках замінено словом "суд" у 
відповідних відмінках згідно із Законом України від 19 січня 1995 року N 6/95-ВР) 
(У тексті Кодексу слова "заклад освіти" в усіх відмінках і числах замінено словами 
"навчальний заклад" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 6 
лютого 2003 року N 490-IV) 
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(У тексті Кодексу слова "інвалід" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінено 
відповідно словами "особа з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у відповідному 
відмінку і числі згідно із Законом України від 19 грудня 2017 року N 2249-VIII) 

 

Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення 
громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої 
праці. 

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X, 

 від 27.02.85 р. N 8474-X; 
 у редакції Закону Української 
 РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Глава I 
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України 
Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи 

зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності 
суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя 
трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо 
суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини. 

Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону 
трудових прав працівників. 

(Із доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI) 

Стаття 2. Основні трудові права працівників 
Право громадян України на працю, - тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче 

встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір 
професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Держава створює умови для 
ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню 
трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у 
результаті переходу на ринкову економіку.  

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу 
на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право на 
відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про 
щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в 
професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у 
встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, 
організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а 
також у разі хвороби або реабілітації, повної або часткової втрати працездатності, на 
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матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових 
спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, 
передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством.  

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X, 

 від 27.02.85 р. N 8474-X, 
 від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

від 03.12.2020 р. N 1053-IX, 
який вводиться в дію з 30.06.2021 р.) 

Стаття 21. Рівність трудових прав громадян України  
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, гендерної 
ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, 
стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та 
майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи 
іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи 
інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх 
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. 

(Доповнено статтею 21 згідно із Законом 
 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
законами України від 12.11.2015 р. N 785-VIII, 

від 17.10.2019 р. N 198-IX) 

Стаття 3. Регулювання трудових відносин 
Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а 
також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. 

Особливості праці членів кооперативів та їх об'єднань, колективних 
сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з 
іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами. При цьому гарантії 
щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, осіб з інвалідністю надаються в 
порядку, передбаченому законодавством про працю.  

Дія цього Кодексу та законодавства про працю не поширюється на відносини між гіг-
спеціалістами та резидентами Дія Сіті, визначені Законом України "Про стимулювання 
розвитку цифрової економіки в Україні". 
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(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

 від 03.03.2005 р. N 2454-IV, 
від 15.07.2021 р. N 1667-IX) 

Стаття 4. Законодавство про працю 
Законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України та інших актів 

законодавства України, прийнятих відповідно до нього. 
(У редакції Закону Української 
 РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 Закону України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР) 

Стаття 5. Виключена. 
(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 
 виключена згідно із Законом 

 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 51. Гарантії забезпечення права громадян на працю  
Держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території 

України: 
вільний вибір виду діяльності; 
безплатне сприяння державними службами зайнятості у підборі підходящої роботи і 

працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з 
урахуванням суспільних потреб; 

надання підприємствами, установами, організаціями відповідно до їх попередньо поданих 
заявок роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних, професійних навчально-
виховних закладів; 

безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах 
або у системі державної служби зайнятості з виплатою стипендії; 

компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв'язку з направленням на 
роботу в іншу місцевість; 

правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного 
звільнення, а також сприяння у збереженні роботи. 

(Доповнено статтею 51 згідно із 
 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР) 

Стаття 6. Виключена. 
(згідно із Законом Української 
 РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 
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Стаття 7. Особливості регулювання праці деяких 
 категорій працівників 

Особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними 
географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, 
тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб за 
трудовими договорами, додаткові (крім передбачених у статтях 37 і 41 цього Кодексу) 
підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов 
(порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.) встановлюються 
законодавством. 

(Із змінами і  доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 
 від 24.12.99 р. N 1356-XIV) 

Стаття 8. Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх 
держав 

Трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові 
відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях 
України, регулюються відповідно до Закону України "Про міжнародне приватне право". 

(Із змінами і доповненнями, внесеними 
 згідно із законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

 від 08.06.2000 р. N 1807-III, 
 від 21.01.2010 р. N 1837-VI) 

Стаття 81. Співвідношення міжнародних договорів про працю і  
законодавства України 

Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, 
встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то 
застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди. 

(Доповнено статтею 81 згідно із Законом 
 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 9. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище 
працівників 

Умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з 
законодавством України про працю, є недійсними. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР) 
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Стаття 91. Додаткові порівняно з законодавством трудові і  
соціально-побутові пільги 

Підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних 
коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-
побутові пільги для працівників. 

Підприємство може матеріально заохочувати працівників медичних, дитячих, культурно-
освітніх, учбових і спортивних закладів, організацій громадського харчування і організацій, 
що обслуговують трудовий колектив і не входять до його складу.  

(Доповнено статтею 91 згідно із Законом 
 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Глава II 
 КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР 

(Глава із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X, 

 від 27.02.85 р. N 8474-X, 
 від 27.05.88 р. N 5938-XI, 
 від 19.05.89 р. N 7543-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 у редакції Закону України від 15.12.93 р. N 3693-XII) 

Стаття 10. Колективний договір 
Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами 

зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і 
узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.  

Стаття 11. Сфера укладення колективних договорів 
Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно 

від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права 
юридичної особи. 

Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства, установи, 
організації в межах компетенції цих підрозділів. 

Стаття 12. Сторони колективного договору 
Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом 

(особою), з однієї сторони, і первинними профспілковими організаціями, які діють 
відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності - представниками, вільно обраними на 
загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони. 

Якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька первинних профспілкових 
організацій, вони повинні на засадах пропорційного представництва (згідно з кількістю 
членів кожної первинної профспілкової організації) утворити об'єднаний представницький 
орган для укладення колективного договору. В цьому разі кожна первинна профспілкова 
організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором 
та відповідальності за їх невиконання. Первинна профспілкова організація, що відмовилася 
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від участі в об'єднаному представницькому органі, позбавляється права представляти 
інтереси працівників при підписанні колективного договору. 

(Із змінами, внесеними згідно із законами України 
 від 05.04.2001 р. N 2343-III, 
 від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 13. Зміст колективного договору 
Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. 
У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання 

виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: 
зміни в організації виробництва і праці; 
забезпечення продуктивної зайнятості; 
нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та 

інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); 
встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 
участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку 

підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); 
режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 
умов і охорони праці; 
забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації 

оздоровлення і відпочинку працівників; 
гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих; 
умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних 

(міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і 

угодами гарантії, соціально-побутові пільги. 
(Із доповненнями, внесеними згідно із 

 законами України від 23.01.97 р. N 20/97-ВР, 
від 15.04.2008 р. N 274-VI) 

Стаття 14. Колективні переговори, розробка і укладення 
 колективного договору, відповідальність за 

 його виконання 
Укладенню колективного договору передують колективні переговори. 
Строки, порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час їх 

ведення, порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного 
договору, відповідальність за його виконання регулюються Законом України "Про 
колективні договори і угоди". 

Стаття 15. Реєстрація колективного договору 
Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої 

влади або органами місцевого самоврядування. 
Порядок реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом Міністрів України. 
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(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
 законами України від 16.10.2012 р. N 5462-VI, 

 від 02.07.2013 р. N 379-VII) 

Стаття 16. Недійсність умов колективного договору 
Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і 

угодами становище працівників, є недійсними. 

Стаття 17. Строк чинності колективного договору 
Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з 

дня, зазначеного у ньому. 
Після закінчення строку чинності колективний договір продовжує діяти до того часу, поки 

сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено 
договором. 

Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування 
уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір. 

У разі реорганізації підприємства, установи, організації колективний договір зберігає 
чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою 
сторін. 

У разі зміни власника чинність колективного договору зберігається протягом строку його 
дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про 
укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору. 

У разі ліквідації підприємства, установи, організації колективний договір діє протягом 
усього строку проведення ліквідації. 

На новоствореному підприємстві, в установі, організації колективний договір укладається 
за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, установи, 
організації, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування 
підприємства, установи, організації, якщо не передбачено їх реєстрацію. 

Стаття 18. Поширення колективного договору на 
 всіх працівників 

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, 
установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є 
обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників 
підприємства, установи, організації. 

Стаття 19. Контроль за виконанням колективного 
 договору 

Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, 
які його уклали у порядку, визначеному цим колективним договором. 

Якщо власник або уповноважений ним орган (особа) порушив умови колективного 
договору, профспілки, що його уклали, мають право надсилати власнику або 
уповноваженому ним органу (особі) подання про усунення цих порушень, яке розглядається 
у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений 
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строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб 
до суду. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно 
 із Законом України від 05.04.2001 р. N 2343-III) 

Стаття 20. Звіти про виконання колективного 
 договору 

Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним 
договором, звітують про його виконання. 

Глава III 
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 

Стаття 21. Трудовий договір 
Трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, 

організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник 
зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, 
установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується 
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою 
сторін. 

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом 
укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в 
установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором 
або угодою сторін. 

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, 
обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального 
забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі 
дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту 
визначається законами України. 

(терміну "законодавство", що вживається у частині третій статті 21, дано офіційне 
тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 09.07.98 р. N 12-рп/98) 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

 від 24.12.99 р. N 1356-XIV; 
у редакції Закону України від 30.03.2020 р. N 540-IX) 

Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні 
 трудового договору 

Забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу. 
Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи 

встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового 
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договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної 
належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній 
спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не 
допускається. 

Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я працівника можуть встановлюватись 
законодавством України. 

(Із змінами, внесеними згідно із Законом 
 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 у редакції Закону України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР) 

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.  

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 Законом України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР) 

Стаття 24. Укладення трудового договору 
Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової 

форми є обов'язковим: 
1) при організованому наборі працівників; 
2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними 

географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я; 
3) при укладенні контракту; 
4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій 

формі;  
5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу); 
6) при укладенні трудового договору з фізичною особою; 
61) при укладенні трудового договору про дистанційну роботу або про надомну роботу; 
7) в інших випадках, передбачених законодавством України. 
При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший 

документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову 
діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового 
державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, - також 
документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я, відповідний військово-
обліковий документ та інші документи. 

При укладенні трудового договору громадянин, який вперше приймається на роботу, має 
право подати вимогу про оформлення трудової книжки. 
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Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, 
оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та 
повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та 
реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Частину п'яту виключено 
Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, 

організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути 
відмовлено в укладенні трудового договору. 

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним 
висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом 
 Президії Верховної Ради Української РСР від 19.05.89 р. N 7543-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 

 від 19.06.97 р. N 374/97-ВР, 
 від 24.12.99 р. N 1356-XIV, 
 від 28.12.2014 р. N 77-VIII, 
від 30.03.2020 р. N 540-IX, 

від 04.02.2021 р. N 1213-IX, 
від 05.02.2021 р. N 1217-IX, 
від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Стаття 241. Виключена. 
(Доповнено статтею 241 згідно із 

 Законом України від 24.12.99 р. N 1356-XIV; 
із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
 законами України від 18.05.2010 р. N 2266-VI, 

 від 16.10.2012 р. N 5462-VI, 
від 13.05.2014 р. N 1253-VII; 

 виключено згідно із Законом 
 України від 28.12.2014 р. N 77-VIII) 

Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового договору 
 деякі відомості та документи 

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на 
роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію 
місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено 
законодавством. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

законами України від 19.06.97 р. N 374/97-ВР, 
від 16.04.2009 р. N 1276-VI) 
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Стаття 251. Обмеження спільної роботи родичів на 
 підприємстві, в установі, організації 

Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж 
підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, 
подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку 
з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні 
один одному. 

На підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності порядок 
запровадження таких обмежень встановлюється законодавством. 

(Доповнено статтею 251 згідно із 
 Законом України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР) 

Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу 
При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з 

метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про 
випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. 

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. 
Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли 

вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних 
закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених 
у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; осіб з інвалідністю, 
направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи; осіб, 
обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, 
які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; вагітних 
жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з 
інвалідністю; осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців; 
осіб на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб. Випробування не 
встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на 
роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це 
передбачено законодавством. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом 
 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 законами України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 
 від 17.05.2016 р. N 1367-VIII) 

Стаття 27. Строк випробування при прийнятті на роботу 
Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством 

України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з 
відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців. 

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного 
місяця. 

До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, 
незалежно від причини. 
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(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

 від 10.07.2003 р. N 1096-IV, 
 від 17.05.2016 р. N 1367-VIII) 

Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу 
Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається 

таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається 
лише на загальних підставах.  

У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності 
працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право 
протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його 
про це за три дні. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене 
працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 17.05.2016 р. N 1367-VIII) 

Стаття 29. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу до початку роботи 
працівника за трудовим договором 

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором (крім трудового 
договору про дистанційну роботу) власник або уповноважений ним орган 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 власник або уповноважений 
ним орган повинен забезпечити виконання пункту 2 частини першої цієї статті, а також 
надати працівникові рекомендації щодо роботи з обладнанням та засобами, які власник або 
уповноважений ним орган 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 власника або уповноваженого ним органу щодо їхніх прав та обов'язків 
допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронного 
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зв'язку. У такому разі підтвердженням ознайомлення вважається факт обміну відповідними 
електронними документами між власником або уповноваженим ним органом та 
працівником. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 
у редакції Закону України від 04.02.2021 р. N 1213-IX) 

Стаття 30. Обов'язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу 
Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права 

передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством. 

Стаття 31. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором 
Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання 

роботи, не обумовленої трудовим договором. 

Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці 
Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також 

переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, 
хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою 
працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших 
випадках, передбачених законодавством. 

Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення 
його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший 
структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або 
агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. 
Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, 
протипоказану йому за станом здоров'я. 

У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов 
праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну 
істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення 
або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і 
найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два 
місяці. 

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на 
продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 
36 цього Кодексу. 

Переведення прокурорів відбувається з урахуванням особливостей, визначених законом, 
що регулює їхній статус. 

Працівник, який повідомив про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", вчинених 
іншою особою, не може бути звільнений чи змушений до звільнення, притягнутий до 
дисциплінарної відповідальності у зв'язку з таким повідомленням або підданий іншим 
негативним заходам впливу, або загрозі таких заходів впливу. Викривачі корупції 
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користуються також іншими правами та гарантіями захисту, встановленими Законом 
України "Про запобігання корупції". 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
законами України від 24.12.99 р. N 1356-XIV, 

від 19.09.2019 р. N 113-IX, 
від 04.03.2020 р. N 524-IX) 

Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим 
договором 

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, 
допускається лише за його згодою. 

Власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного 
місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не 
протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації 
наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, 
які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з 
оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою 
роботою. 

У випадках, зазначених у частині другій цієї статті, забороняється тимчасове переведення 
на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину з інвалідністю або дитину віком до 
шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років без їх згоди. 

(У редакції Закону України 
 від 24.12.99 р. N 1356-XIV) 

Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою 
Простій - це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних 

умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. 
У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням 

спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на 
весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій 
місцевості на строк до одного місяця. 

(У редакції Закону України 
 від 24.12.99 р. N 1356-XIV) 

Стаття 35. Виключена.  
 (згідно із Законом України 
 від 24.12.99 р. N 1356-XIV) 

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; 
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3) призов або вступ працівника або власника - 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 
власника або уповноваженого ним органу (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; 

71) 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; 

72) з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади"; 
73) 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, 71 і 73 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 72, 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 власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, 
поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. 
Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 
можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої 
статті 40). 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X, 

 від 21.12.83 р. N 6237-X, 
 від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
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 законами України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 
 від 06.02.2003 р. N 487-IV, 

 від 17.05.2012 р. N 4711-VI, 
 від 14.05.2013 р. N 224-VII, 
від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 
від 16.09.2014 р. N 1682-VII, 
від 14.10.2014 р. N 1700-VII, 

який вводиться в дію з 26.04.2015 р., 
від 14.05.2015 р. N 433-VIII, 
від 28.01.2016 р. N 955-VIII, 

від 31.10.2019 р. N 263-IX, 
від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Стаття 37. Виключена. 
(згідно із Законом України 

 від 14.04.2009 р. N 1254-VI) 

Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з 
ініціативи працівника 

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, 
попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, 
коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена 
неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення 
чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; 
неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; 
догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; 
догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I 
групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних 
причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, 
про який просить працівник.  

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи 
і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі 
звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено 
іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні 
трудового договору. 

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним 
бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про 
працю, умови колективного чи трудового договору. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 17.01.80 р. N 5584-IX, 

 від 21.12.83 р. N 6237-X, 
 від 19.05.89 р. N 7543-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 
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 від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 
 від 24.12.99 р. N 1356-XIV) 

Стаття 39. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника 
Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23) підлягає розірванню достроково на 

вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню 
роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства 
про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною 
першою статті 38 цього Кодексу. 

Спори про дострокове розірвання трудового договору вирішуються в загальному порядку, 
встановленому для розгляду трудових спорів. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР) 

Стаття 391. Продовження дії строкового трудового договору 
 на невизначений строк 

Якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 статті 23) трудові 
відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору 
вважається продовженою на невизначений строк. 

Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, 
передбачених частиною другою статті 23, вважаються такими, що укладені на невизначений 
строк. 

(Доповнено статтею 391 згідно із 
 Законом України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР) 

Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого 
ним органу 

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір 
до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим 
ним органом лише у випадках: 

1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства 
або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або 
штату працівників;  

11) виключено  
2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 

недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, 
а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску 
до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до 
державної таємниці; 

3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених 
на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до 
працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; 

4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) 
без поважних причин; 
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5) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової 
непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не 
встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному 
захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом 
або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення 
працездатності або встановлення інвалідності; 

6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 
7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; 
8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, 

встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до 
компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів 
громадського впливу; 

9) виключено  
10) призову або мобілізації власника - фізичної особи під час особливого періоду; 
11) встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або 

виконуваній роботі протягом строку випробування. 
Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо 

неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. 
Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), 
а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на 
випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації. 

(положення частини третьої статті 40 визнано такими, що відповідають Конституції 
України (є конституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України  від 
04.09.2019 р. N 6-р(II)/2019) 

Особливості звільнення окремих категорій працівників з підстав, передбачених пунктом 1 
частини першої цієї статті, а також особливості застосування до них положень частини 
другої цієї статті, статей 42, 421, частин першої, другої і третьої статті 492, статті 74, частини 
третьої статті 121 цього Кодексу, встановлюються законом, що регулює їхній статус. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами 
 Президії Верховної Ради Української РСР від 21.12.83 р. N 6237-X, 

 від 27.06.86 р. N 2444-XI, 
 від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 12.07.94 р. N 92/94-ВР, 

 від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 
 від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

 від 30.06.99 р. N 784-XIV, 
 від 24.12.99 р. N 1356-XIV, 
від 11.05.2004 р. N 1703-IV, 
 від 03.02.2011 р. N 2978-VI, 
від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 
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 від 17.05.2016 р. N 1367-VIII, 
від 19.09.2019 р. N 113-IX) 

Стаття 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов 

Крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу 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 всіх форм власності, 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; 

11) 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 власника або 
уповноваженого ним органу; 

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; 

41) 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. 
Власник або уповноважений ним орган 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 16610, 16612, 18844 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. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 Законами України від 19.11.93 р. N 3632-XII, 

 від 19.01.1995 р. N 6/95-ВР, 
 від 17.10.2002 р. N 184-IV, 
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 від 22.12.2006 р. N 534-V, 
 від 08.09.2011 р. N 3720-VI, 
 від 17.05.2012 р. N 4711-VI, 
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI, 
 від 04.07.2013 р. N 406-VII, 
від 13.05.2014 р. N 1255-VII, 
від 14.10.2014 р. N 1700-VII, 

який вводиться в дію з 26.04.2015 р., 
від 12.02.2015 р. N 191-VIII, 

від 14.01.2020 р. N 440-IX, 
від 04.03.2020 р. N 524-IX) 

Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при 
 вивільненні працівників у зв'язку із змінами 

 в організації виробництва і праці 
При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації 

виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш 
високою кваліфікацією і продуктивністю праці. 

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі 
надається: 

1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців; 
2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком; 
3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в 

установі, організації; 
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без 

відриву від виробництва; 
5) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з 

інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам 
сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також особам, реабілітованим 
відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 
тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", із числа тих, яких було піддано репресіям у формі 
(формах) позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного 
поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або 
іншого репресивного органу; 

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських 
пропозицій;  

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво 
або професійне захворювання; 

8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років, з часу повернення на 
постійне місце проживання до України; 

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової 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 
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офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом 
двох років з дня звільнення їх зі служби; 

10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при 
досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат. 

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це 
передбачено законодавством України. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 19.05.89 р. N 7543-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 16.12.93 р. N 3706-XII, 

 від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 
 від 28.02.95 р. N 75/95-ВР, 

 від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 
від 18.03.2015 р. N 259-VIII, 

від 06.04.2017 р. N 2005-VIII, 
від 19.12.2017 р. N 2249-VIII, 
від 22.05.2018 р. N 2443-VIII, 
від 18.09.2018 р. N 2542-VIII, 

від 30.03.2021 р. N 1357-IX, 
від 24.03.2022 р. N 2153-IX) 

Стаття 421. 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 власник або уповноважений ним орган провадить 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.  

(Доповнено статтею 421 згідно із 
 Законом України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР) 

Стаття 43. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого 
ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової 

організації (профспілкового представника) 
Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку 

ліквідації підприємства, установи, організації), 2 - 5, 7 статті 40 пунктами 2 і 3 статті 41 
цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу 
(профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є 
працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із зазначених підстав 



 

350 

здійснюється з прокурором, поліцейським і працівником Національної поліції, Служби 
безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного 
бюро України, Бюро економічної безпеки України чи органів, що здійснюють контроль за 
додержанням податкового та митного законодавства. 

У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної 
профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний строк 
обґрунтоване письмове подання власника або уповноваженого ним органу про розірвання 
трудового договору з працівником. 

Подання власника або уповноваженого ним органу має розглядатися у присутності 
працівника, на якого воно внесено. Розгляд подання у разі відсутності працівника 
допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може 
виступати інша особа, у тому числі адвокат. Якщо працівник або його представник не 
з'явився на засідання, розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах строку, 
визначеного частиною другою цієї статті. У разі повторної неявки працівника (його 
представника) без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності. 

У разі якщо виборний орган первинної профспілкової організації не утворюється, згоду на 
розірвання трудового договору надає профспілковий представник, уповноважений на 
представництво інтересів членів професійної спілки згідно із статутом. 

Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) 
повідомляє власника або уповноважений ним орган про прийняте рішення у письмовій формі 
в триденний строк після його прийняття. У разі пропуску цього строку вважається, що 
виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) дав згоду 
на розірвання трудового договору. 

Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які 
діють на підприємстві, в установі, організації, згоду на його звільнення дає виборний орган 
тієї первинної профспілкової організації, до якої звернувся власник або уповноважений ним 
орган. 

Рішення виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 
представника) про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору повинно бути 
обґрунтованим. У разі якщо в рішенні немає обґрунтування відмови в наданні згоди на 
розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган має право звільнити 
працівника без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 
представника). 

Власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір не пізніш як 
через місяць з дня одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника). 

Якщо розірвання трудового договору з працівником проведено власником або 
уповноваженим ним органом без звернення до виборного органу первинної профспілкової 
організації (профспілкового представника), суд зупиняє провадження по справі, запитує 
згоду виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 
і після її одержання або відмови виборного органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника) в дачі згоди на звільнення працівника (частина перша цієї 
статті) розглядає спір по суті. 
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(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X, 

 від 27.06.86 р. N 2444-XI, 
 від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 18.02.92 р. N 2134-XII, 

 від 16.12.93 р. N 3719-XII, 
 від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 

 від 05.04.2001 р. N 2343-III, 
 від 10.07.2003 р. N 1096-IV, 
від 14.10.2014 р. N 1697-VII, 
від 16.07.2015 р. N 630-VIII, 
від 23.12.2015 р. N 901-VIII, 
від 28.01.2021 р. N 1150-IX, 

зміни, внесені підпунктом 1 пункту 5 розділу VI Закону України 
від 28.01.2021 р. N 1150-IX, набирають чинності з 24.11.2021 р.) 

Стаття 431. Розірвання трудового договору з ініціативи 
 власника або уповноваженого ним органу без 

 попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника) 

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 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 власника, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, 
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до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування 
заходів громадського впливу; 

призову або мобілізації власника - фізичної особи під час особливого періоду. 
Законодавством можуть бути передбачені й інші випадки розірвання трудового договору з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди відповідного виборного 
органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника). 

(положенню абзацу шостого частини першої статті 431 дано офіційне тлумачення 
Рішенням Конституційного Суду України від 29.10.98 р. N 14-рп/98) 

(Доповнено статтею 431 згідно із 
 Законом України від 18.02.92 р. N 2134-XII; 

 із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
 законами України від 19.11.93 р. N 3632-XII, 

 від 16.12.93 р. N 3719-XII, 
 від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 

 від 10.07.2003 р. N 1096-IV, 
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI, 
 від 04.07.2013 р. N 406-VII, 
від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 

від 12.12.2019 р. N 378-IX) 
(зміни до статті 431, передбачені підпунктом "а" підпункту 1 пункту 3 розділу ІІ Закону 

України від 14.01.2020 р. N 440-IX, не внесено у зв'язку з некоректністю вказівок до змін) 

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 власником або уповноваженим ним 
органом 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. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
  Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 

 від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 
 від 24.12.99 р. N 1356-XIV, 
 від 11.05.2007 р. N 1014-V; 

 у редакції Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI) 
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(зміни, внесені пунктом 96 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано 
такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням 
Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)  

(Із доповненнями, внесеними згідно із 
 Законом України від 13.05.2014 р. N 1255-VII) 

Стаття 45. Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу 
первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 

На вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 
представника) власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з 
керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, 
про колективні договори і угоди, Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності". 

Якщо власник або уповноважений ним орган, або керівник, стосовно якого пред'явлено 
вимогу про розірвання трудового договору, не згоден з цією вимогою, він може оскаржити 
рішення виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 
представника) до суду у двотижневий строк з дня отримання рішення. У цьому разі 
виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом 
рішення. 

У разі, коли рішення виборного органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника) не виконано і не оскаржено у зазначений строк, виборний 
орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) у цей же строк 
може оскаржити до суду діяльність або бездіяльність посадових осіб, органів, до компетенції 
яких належить розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, 
організації. 

(У редакції Указу Президії Верховної Ради 
 Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Закону Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законів України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 

 від 05.04.2001 р. N 2343-III; 
 із змінами, внесеними згідно із 

 Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 46. Відсторонення від роботи 
Відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом 

допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 
токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, 
інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, 
передбачених законодавством. 

Відсторонення від роботи керівників підприємств, установ та організацій військовим 
командуванням допускається у випадках, визначених Законом України "Про правовий 
режим воєнного стану". 
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(Із змінами і доповненнями, внесеними 
згідно із законами України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 

від 16.07.2021 р. N 1702-IX, 
який вводиться в дію з 01.01.2022 р.) 

Стаття 47. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з 
працівником 

Власник або уповноважений ним орган 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 виключено 
У разі призову власника - 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 власник - фізична особа повинен виконати свої обов'язки, визначені 
цією статтею, протягом місяця після звільнення з такої військової служби без застосування 
санкцій та штрафів. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 

законами України від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 
від 05.02.2021 р. N 1217-IX, 
від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Стаття 48. Облік трудової діяльності працівника 
Облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального 
страхування у порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування". 

На вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється 
роботодавцем в обов'язковому порядку не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу. 

Власник або уповноважений ним орган на вимогу працівника зобов'язаний вносити до 
трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, 
переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі. 

Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України. 
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 

 законами України від 19.06.97 р. N 374/97-ВР, 
 від 24.12.99 р. N 1356-XIV, 
 від 16.01.2003 р. N 429-IV, 
 від 28.12.2014 р. N 77-VIII; 

у редакції Закону України 
 від 05.02.2021 р. N 1217-IX) 
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Стаття 49. Видача довідки про роботу та заробітну плату 
Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівникові на його вимогу 

довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням 
спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати. 

Глава III-А 
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ВИВІЛЬНЮВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

(Доповнено главою ІІІ-А згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI) 

Стаття 491. Виключена.  
(Із змінами, внесеними згідно із Законом 

 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 виключена згідно із Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР) 

Стаття 492. 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 пропонує працівникові іншу роботу на тому 
самому підприємстві, в установі, організації, крім випадків, передбачених цим Кодексом. 
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 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 доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане 
вивільнення працівників. 

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; 
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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. 

Частину сьому виключено.  
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом 

 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

 від 27.03.2014 р. N 1169-VII, 
 від 28.12.2014 р. N 77-VIII, 
від 18.03.2015 р. N 259-VIII, 

від 12.12.2019 р. N 378-IX) 

Стаття 493. Виключена. 
(У редакції Закону Української 
 РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 виключена згідно із Законом 

 України від 11.01.2001 р. N 2213-III) 

Стаття 494. Зайнятість населення  
Зайнятість суспільно корисною працею осіб, які припинили трудові відносини з підстав, 

передбачених цим Кодексом, при неможливості їх самостійного працевлаштування, 
забезпечується відповідно до Закону України "Про зайнятість населення". 

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 завчасного надання професійним 
спілкам інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних 
звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки 
проведення звільнення. Власник або уповноважений ним орган не пізніше трьох місяців з 
часу прийняття рішення проводить консультації з професійними спілками про заходи щодо 
запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення 
несприятливих наслідків будь-якого звільнення. 

Професійні спілки мають право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення 
строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням 
працівників. 

(Доповнено статтею 494 згідно із 
 Законом України від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 із доповненнями, внесеними згідно із 
 Законом України від 05.04.2001 р. N 2343-III) 
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Глава IV 
РОБОЧИЙ ЧАС 

Стаття 50. Норма тривалості робочого часу  
Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на 

тиждень. 
Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати 

меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті.  
(Із змінами, внесеними згідно із Законом Української 

 РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 Законом України від 17.11.93 р. N 3610-XII) 

Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу 
Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: 
1) для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 

16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на 
тиждень.  

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від 
навчання час не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, 
передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;  

2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 
годин на тиждень. 

Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких 
дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому 
законодавством. 

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для 
окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших). 

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів 
підприємств, установ, організацій для працівників, які мають дітей віком до чотирнадцяти 
років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких матерів та батьків, які виховують 
дитину без батька (матері), у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікарняному 
закладі. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 19.05.89 р. N 7543-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 

Стаття 52. П'ятиденний і шестиденний робочий тиждень та тривалість щоденної 
роботи 

Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. 
При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається 
правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує 
власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної 
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профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, 
організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня (статті 50 і 51). 

На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та 
умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, 
встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. При шестиденному 
робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій 
нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 
години. 

П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється власником або 
уповноваженим ним органом спільно з виборним органом первинної профспілкової 
організації (профспілковим представником) з урахуванням специфіки роботи, думки 
трудового колективу і за погодженням з місцевою радою. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X, 

 від 27.05.88 р. N 5938-XI; 
 законами України від 17.11.93 р. N 3610-XII, 

 від 10.07.2003 р. N 1096-IV, 
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 

Стаття 53. Тривалість роботи напередодні святкових і неробочих і вихідних днів 
Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи працівників, крім 

працівників, зазначених у статті 51 цього Кодексу, скорочується на одну годину як при 
п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. 

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може 
перевищувати 5 годин. 

(Із змінами, внесеними згідно із Законом 
 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 Законом України від 17.11.93 р. N 3610-XII) 

Стаття 54. Тривалість роботи в нічний час 
При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну 

годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення 
робочого часу (пункт 2 частини першої і частина третя статті 51). 

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за 
умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах 
при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем. 

Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. 
(Із змінами, внесеними згідно із Законом 

 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 55. Заборона роботи в нічний час 
Забороняється залучення до роботи в нічний час: 
1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття 176); 
2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192); 
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3) інших категорій працівників, передбачених законодавством. 
Робота жінок в нічний час не допускається, за винятком випадків, передбачених статтею 

175 цього Кодексу. Робота осіб з інвалідністю у нічний час допускається лише за їх згодою і 
за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 172). 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 30.10.87 р. N 4841-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 56. Неповний робочий час 
За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може 

встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або 
неповний робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 
чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її 
опікуванням або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, 
власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий 
день або неповний робочий тиждень. 

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або 
залежно від виробітку. 

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу 
трудових прав працівників. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 30.10.87 р. N 4841-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 57. Початок і закінчення роботи 
Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами 

внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності з законодавством. 

Стаття 58. Робота змінами 
При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, 

встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку. 
Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень 

в години, визначені графіками змінності. 

Стаття 59. Перерви між змінами 
Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу 

роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід). 
Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється. 

Стаття 60. Гнучкий режим робочого часу 
За письмовим погодженням між працівником і власником підприємства, установи, 

організації незалежно від форми власності або уповноваженим ним органом для працівника 
може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, що передбачає саморегулювання 
працівником часу початку, закінчення роботи та тривалості робочого часу упродовж 
робочого дня, на визначений строк або безстроково, під час прийняття на роботу або пізніше. 
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На час загрози поширення епідемії, пандемії та/або у разі виникнення загрози збройної 
агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру гнучкий режим 
робочого часу може встановлюватися наказом (розпорядженням) власника або 
уповноваженого ним органу. З таким наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється 
протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження гнучкого режиму робочого 
часу. У такому разі норми частини третьої статті 32 цього Кодексу не застосовуються. 

Гнучкий режим робочого часу - це форма організації праці, за якою допускається 
встановлення іншого режиму роботи, ніж визначений правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи іншої, встановленої на 
певний обліковий період (тиждень, місяць, квартал, рік тощо), норми тривалості робочого 
часу. 

Гнучкий режим робочого часу передбачає: 
1) фіксований час, протягом якого працівник обов'язково повинен бути присутнім на 

робочому місці та виконувати свої посадові обов'язки. При цьому може передбачатися поділ 
робочого дня на частини; 

2) змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в 
межах встановленої норми тривалості робочого часу; 

3) час перерви для відпочинку і харчування. 
Гнучкий режим робочого часу, як правило, не застосовується на безперервно діючих 

підприємствах, в установах, організаціях, при багатозмінній організації роботи, а також в 
інших випадках, обумовлених специфікою діяльності, коли виконання обов'язків 
працівником потребує його присутності в чітко визначені правилами внутрішнього 
трудового розпорядку години роботи або коли такий режим є несумісним з вимогами щодо 
безпечних умов праці. 

У разі виробничо-технічної необхідності та/або для виконання невідкладних чи 
непередбачених завдань власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним 
орган може тимчасово (на термін до одного місяця протягом календарного року) 
застосовувати до працівників, яким установлено гнучкий режим робочого часу, загальний 
режим роботи на підприємстві, в установі, організації. У такому разі норми частини третьої 
статті 32 цього Кодексу не застосовуються. 

У разі направлення працівника у відрядження на нього поширюється режим роботи, 
встановлений на підприємстві (в установі, організації), до якого (якої) його відряджено. 

Гнучкий режим робочого часу може встановлюватися: 
1) за заявою працівника з прийнятними для нього часовими межами графіка роботи без 

дотримання вимог щодо повідомлення працівника не пізніше ніж за два місяці про зміну 
режиму роботи; 

2) власником або уповноваженим ним органом - у разі виробничої необхідності з 
обов'язковим повідомленням працівника не пізніше ніж за два місяці про зміну режиму 
роботи. 

Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган зобов'язаний 
ознайомити працівників з умовами та специфікою гнучкого режиму робочого часу не менше 
ніж за два місяці до запровадження такого режиму, забезпечити облік відпрацьованого часу 
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та ефективний контроль за найбільш повним і раціональним використанням робочого часу 
працівником. 

Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, виходячи із 
структури робочого часу та встановленого облікового періоду норми його тривалості для 
кожного окремого працівника, узгоджує час роботи працівника, для якого встановлено 
гнучкий режим робочого часу, з режимом роботи інших працівників шляхом регулювання 
фіксованого, змінного часу і часу перерви для відпочинку і харчування. 

Запровадження гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін у нормуванні, 
оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників. 

У разі порушення встановленого гнучкого режиму робочого часу, крім застосування 
відповідних дисциплінарних стягнень, працівник може бути переведений на загальний 
режим роботи без дотримання вимоги щодо повідомлення працівника не пізніше ніж за два 
місяці про зміну істотних умов праці. 

Вимога щодо повідомлення власником або уповноваженим ним органом працівника про 
зміну режиму роботи, встановлена цією статтею, не поширюється на випадки, передбачені 
частиною другою цієї статті. 

(У редакції законів України 
 від 30.03.2020 р. N 540-IX, 

від 04.02.2021 р. N 1213-IX) 

Стаття 601. Надомна робота 
Надомна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником за 

місцем його проживання або в інших визначених ним приміщеннях, що характеризуються 
наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, 
інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, необхідних для виробництва продукції, 
надання послуг, виконання робіт або функцій, передбачених установчими документами, але 
поза виробничими чи робочими приміщеннями власника підприємства, установи, організації 
або уповноваженого ним органу. 

Типова форма трудового договору про надомну роботу затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових 
відносин. 

У разі запровадження надомної роботи робоче місце працівника є фіксованим та не може 
бути змінено з ініціативи працівника без погодження з власником або уповноваженим ним 
органом у спосіб, визначений трудовим договором про надомну роботу. Рішення власника 
або уповноваженого ним органу про відмову в наданні згоди на зміну робочого місця з 
ініціативи працівника має бути обґрунтованим. 

Працівник у разі неможливості виконання роботи на фіксованому робочому місці з 
незалежних від нього причин має право змінити робоче місце, за умови повідомлення 
власника або уповноваженого ним органу не менше ніж за три робочі дні до такої зміни у 
спосіб, визначений трудовим договором про надомну роботу. У такому разі норми частини 
третьої цієї статті не застосовуються. 

При виконанні роботи за трудовим договором про надомну роботу на працівників 
поширюється загальний режим роботи підприємства, установи, організації, якщо інше не 
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передбачено трудовим договором. При цьому тривалість робочого часу не може 
перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 цього Кодексу. 

Виконання надомної роботи не тягне за собою змін у нормуванні, оплаті праці та не 
впливає на обсяг трудових прав працівників. 

Забезпечення засобами виробництва, матеріалами та інструментами, необхідними для 
виконання працівником надомної роботи, покладається на власника або уповноважений ним 
орган, якщо інше не передбачено трудовим договором. Працівник, у разі використання своїх 
інструментів, має право на компенсацію відповідно до положень статті 125 цього Кодексу. 

На час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у 
випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії, 
надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру надомна робота може 
запроваджуватися наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу без 
обов'язкового укладення трудового договору про надомну роботу в письмовій формі. З таким 
наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його 
прийняття, але до запровадження надомної роботи. У такому разі норми частини третьої 
статті 32 цього Кодексу не застосовуються. 

Власник або уповноважений ним орган самостійно вирішує, в який спосіб доручати 
працівникові роботу і контролювати її виконання, та забезпечує достовірний облік виконаної 
роботи. 

Надомна робота може бути запроваджена виключно для осіб, які мають практичні навички 
виконання певних робіт або можуть бути навчені таким навичкам. 

Вагітні жінки, працівники, які мають дитину віком до трьох років або здійснюють догляд 
за дитиною відповідно до медичного висновку до досягнення нею шестирічного віку, 
працівники, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, 
батьки особи з інвалідністю з дитинства підгрупи A I групи, а також особи, які взяли під 
опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи A I групи, можуть працювати на 
умовах надомної роботи, якщо це можливо, зважаючи на виконувану роботу, та власник 
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган має для цього відповідні 
ресурси та засоби. 

(Доповнено статтею 601 згідно із 
 Законом України від 04.02.2021 р. N 1213-IX) 

Стаття 602. Дистанційна робота 
Дистанційна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником 

поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в 
будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій. 

Типова форма трудового договору про дистанційну роботу затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових 
відносин. 

Укладення трудового договору про дистанційну роботу за наявності небезпечних і 
шкідливих виробничих (технологічних) факторів забороняється. 

У разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та 
несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому. 
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При дистанційній роботі працівник розподіляє робочий час на власний розсуд, на нього не 
поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено 
трудовим договором. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати 
норм, передбачених статтями 50 і 51 цього Кодексу. 

За погодженням між працівником і власником підприємства, установи, організації або 
уповноваженим ним органом виконання дистанційної роботи може поєднуватися з 
виконанням працівником роботи на робочому місці у приміщенні чи на території власника 
підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу. Особливості поєднання 
дистанційної роботи з роботою на робочому місці у приміщенні чи на території власника 
підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу встановлюються 
трудовим договором про дистанційну роботу. 

Порядок і строки забезпечення працівників, які виконують роботу дистанційно, 
необхідними для виконання ними своїх обов'язків обладнанням, програмно-технічними 
засобами, засобами захисту інформації та іншими засобами, порядок і строки подання 
такими працівниками звітів про виконану роботу, розмір, порядок і строки виплати 
працівникам компенсації за використання належних їм або орендованих ними обладнання, 
програмно-технічних засобів, засобів захисту інформації та інших засобів, порядок 
відшкодування інших пов'язаних з виконанням дистанційної роботи витрат визначаються 
трудовим договором про дистанційну роботу. 

У разі відсутності у трудовому договорі положення про забезпечення працівників 
необхідними для виконання ними своїх обов'язків обладнанням, програмно-технічними 
засобами, засобами захисту інформації та іншими засобами таке забезпечення покладається 
на власника або уповноважений ним орган, який організовує встановлення та технічне 
обслуговування відповідних засобів, а також оплачує витрати, пов'язані з цим. 

Працівнику, який виконує дистанційну роботу, гарантується період вільного часу для 
відпочинку (період відключення), під час якого працівник може переривати будь-який 
інформаційно-телекомунікаційний зв'язок з власником або уповноваженим ним органом, і це 
не вважається порушенням умов трудового договору або трудової дисципліни. Період 
вільного часу для відпочинку (період відключення) визначається у трудовому договорі про 
дистанційну роботу. 

Працівник може вимагати від власника підприємства, установи, організації або 
уповноваженого ним органу тимчасове, строком до двох місяців, переведення на 
дистанційну роботу, якщо на робочому місці стосовно нього були вчинені дії, що містять 
ознаки дискримінації. При цьому власник підприємства, установи, організації або 
уповноважений ним орган може відмовити працівнику в такому переведенні, якщо 
виконання дистанційної роботи не можливе, зважаючи на трудову функцію працівника, а 
також якщо працівник не навів фактів, які підтверджують, що дискримінація, сексуальне 
домагання чи інші форми насильства мали місце. 

На час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у 
випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії, 
надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру дистанційна робота 
може запроваджуватися наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним 
органу без обов'язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій 
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формі. З таким наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється протягом двох днів з 
дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи. У такому разі норми 
частини третьої статті 32 цього Кодексу не застосовуються. 

Вагітні жінки, працівники, які мають дитину віком до трьох років або здійснюють догляд 
за дитиною відповідно до медичного висновку до досягнення нею шестирічного віку, 
працівники, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, 
батьки особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, а також особи, які взяли під 
опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, можуть працювати на 
умовах дистанційної роботи, якщо це можливо, зважаючи на виконувану роботу, та власник 
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган має для цього відповідні 
ресурси та засоби. 

(Доповнено статтею 602 згідно із 
 Законом України від 04.02.2021 р. N 1213-IX) 

Стаття 61. Підсумований облік робочого часу 
На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих 

виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами 
виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників 
щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним 
органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, 
установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб 
тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих 
годин (статті 50 і 51). 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 62. Обмеження надурочних робіт 
Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Надурочними вважаються роботи понад 

встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61). 
Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи лише у 

виняткових випадках, що визначаються законодавством і в частині третій цієї статті. 
Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи тільки у 

таких виняткових випадках: 
1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення 

громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків; 
2) при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, 

опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку - для усунення випадкових або 
несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування; 

3) при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи 
випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний 
робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи 
громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів 
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або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної 
кількості трудящих; 

4) при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення 
або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і 
призначення; 

5) для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли робота не 
допускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов'язаний 
негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником. 

(Із доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 

 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР) 
(Дію статті припинено на період реалізації Програми надзвичайних заходів щодо 

стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану (1991 рік - перше півріччя 1993 
року) згідно з Постановою Верховної Ради Української РСР від 04.07.91 р. N 1292-XII) 

Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт 
До надурочних робіт (стаття 62) забороняється залучати: 
1) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (стаття 176); 
2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192); 
3) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних 

училищах без відриву від виробництва, в дні занять (стаття 220). 
Законодавством можуть бути передбачені і інші категорії працівників, що їх забороняється 

залучати до надурочних робіт. 
Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, 

можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою (стаття 177). 
Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, 

що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 172). 
(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 30.10.87 р. N 4841-XI; 
 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 64. Необхідність одержання дозволу виборного органу первинної профспілкової 
організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації для 

проведення надурочних робіт 
Надурочні роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинної 

профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, 
організації. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 65. Граничні норми застосування надурочних робіт 
Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин 

протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. 
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Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного 
працівника. 

(Дію статті припинено на період реалізації Програми надзвичайних заходів щодо 
стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану (1991 рік - перше півріччя 1993 
року) згідно з Постановою Верховної Ради Української РСР від 04.07.91 р. N 1292-XII) 

Глава V 
ЧАС ВІДПОЧИНКУ 

Стаття 66. Перерва для відпочинку і харчування 
Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох 

годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку і харчування повинна 
надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи. 

Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового 
розпорядку. 

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть 
відлучатися з місця роботи. 

На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не можна, працівникові 
повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких 
робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються власником або уповноваженим ним 
органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 
(профспілковим представником) підприємства, установи, організації. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 67. Вихідні дні 
При п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а 

при шестиденному робочому тижні - один вихідний день. 
Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому 

тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, 
установи, організації, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації 
(профспілковим представником) підприємства, установи, організації, і, як правило, має 
надаватися підряд з загальним вихідним днем. 

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

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

Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету 
Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення 
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вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним 
органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 законами України від 27.01.95 р. N 35/95-ВР, 
 від 26.12.97 р. N 785/97-ВР, 

 від 08.04.99 р. N 576-XIV, 
 від 10.07.2003 р. N 1096-IV, 
 від 11.01.2011 р. N 2914-VI) 

Стаття 68. Вихідні дні на підприємствах, в установах, організаціях, пов'язаних з 
обслуговуванням населення 

На підприємствах, в установах, організаціях, де робота не може бути перервана в 
загальний вихідний день у зв'язку з необхідністю обслуговування населення (магазини, 
підприємства побутового обслуговування, театри, музеї і інші), вихідні дні встановлюються 
місцевими радами. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 

 Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 

Стаття 69. Вихідні дні на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях 
На підприємствах, в установах, організаціях, зупинення роботи яких неможливе з 

виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного обслуговування населення, 
а також на вантажно-розвантажувальних роботах, пов'язаних з роботою транспорту, вихідні 
дні надаються в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком 
змінності, що затверджується власником або уповноваженим ним органом за погодженням з 
виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) 
підприємства, установи, організації. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 70. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку 
Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як сорок дві 

години. 

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

Робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні 
допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових 
випадках, що визначаються законодавством в частині другій цієї статті. 

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових 
випадках: 



 

368 

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, 
виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків; 

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу 
життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна; 

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання 
яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому 
або їх окремих підрозділів; 

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання 
або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і 
призначення. 

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом 
(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. 

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X, 

 від 24.01.83 р. N 4617-X; 
 законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

 від 20.03.2003 р. N 639-IV, 
 від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 72. Компенсація за роботу у вихідний день 
Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня 

відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. 
Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами статті 107 цього Кодексу. 

(Із доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 

 у редакції Указу Президії Верховної Ради 
 Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI) 

Стаття 73. Святкові і неробочі дні 
Встановити такі святкові дні:  
1 січня - Новий рік 

 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове 
8 березня - Міжнародний жіночий день 
 1 травня - День праці 
9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) 
 28 червня - День Конституції України 
 24 серпня - День незалежності України 
14 жовтня - День захисників і захисниць України. 

Робота також не провадиться в дні релігійних свят:  
7 січня і 25 грудня - Різдво Христове 

один день (неділя) - Пасха (Великдень)  
один день (неділя) - Трійця. 

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

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

Робота у зазначені дні компенсується відповідно до статті 107 цього Кодексу. 
(Із змінами і доповненнями і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 
 законами Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII, 

 від 18.06.91 р. N 1205-XII; 
 законами України від 05.06.92 р. N 2417-XII, 

 від 28.06.96 р. N 256/96-ВР, 
 від 01.02.2000 р. N 1421-XIV, 

 від 20.03.2003 р. N 639-IV, 
від 05.03.2015 р. N 238-VIII, 
від 09.04.2015 р. N 315-VIII, 

від 16.11.2017 р. N 2211-VIII, 
від 14.07.2021 р. N 1643-IX) 

Стаття 74. Щорічні відпустки 
Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а 
також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та 
додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати. 

(У редакції Закону України 
 від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 75. Тривалість щорічної основної відпустки 
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних 

дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. 
Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 

календарний день. 
Для деяких категорій працівників законодавством України може бути передбачена інша 

тривалість щорічної основної відпустки. При цьому тривалість їх відпустки не може бути 
меншою за передбачену частиною першою цієї статті. 

(Із змінами, внесеними згідно із Законом 
 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 у редакції Закону України від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 76. Щорічні додаткові відпустки та їх тривалість 
Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам: 
1) за роботу із шкідливими і важкими умовами праці; 
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2) за особливий характер праці; 
3) в інших випадках, передбачених законодавством. 
Тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються 

нормативно-правовими актами України. 
(У редакції Закону України 
 від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 77. Творча відпустка 
Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання 

підручників та в інших випадках, передбачених законодавством. 
Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються 

Кабінетом Міністрів України. 
(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 03.09.87 р. N 4534-XI; 
 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР; 

 у редакції Закону України від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 771. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях 
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у 

всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. 
Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в 

змаганнях встановлюються Кабінетом Міністрів України. 
(Кодекс доповнено статтею 771 згідно із 

 Законом України від 17.11.2009 р. N 1724-VI) 

Стаття 772. Додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим 
учасникам Революції Гідності 

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з 
інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, реабілітованим відповідно до 
Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 
1917 - 1991 років", із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення 
волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової 
людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного 
органу, надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 
календарних днів на рік. 

(Доповнено статтею 772 згідно із 
 Законом України від 14.05.2015 р. N 426-VIII; 

із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами 
 України від 19.12.2017 р. N 2249-VIII, 

від 22.05.2018 р. N 2443-VIII, 
від 18.09.2018 р. N 2542-VIII) 
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Стаття 773. Відпустка при народженні дитини 
Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних 

днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається працівникам, а саме: 
1) чоловіку, дружина якого народила дитину; 
2) батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, за умови 

що вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки; 
3) бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють 

догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір'ю (одиноким батьком). 
Відпустка при народженні дитини надається лише одній з осіб, зазначених у частині 

першій цієї статті. 
Відпустка при народженні дитини надається у порядку, встановленому Законом України 

"Про відпустки". 
(Доповнено статтею 773 згідно із 

 Законом України від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 

Стаття 78. Невключення днів тимчасової непрацездатності до щорічних відпусток 
Дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, а 

також відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, до щорічних відпусток не включаються. 
(У редакції Закону України 
 від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 781. Неврахування святкових і неробочих днів при визначенні тривалості 
щорічних відпусток 

Святкові і неробочі дні (стаття 73 цього Кодексу) при визначенні тривалості щорічних 
відпусток не враховуються. 

(Доповнено статтею 781 згідно із 
 Законом України від 06.02.2003 р. N 490-IV) 

Стаття 79. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки 
Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються 

працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в 
установі, організації. 

У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної 
роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім визначених 
законом випадків, коли ці відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості. 

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), і доводиться до відома всіх працівників. При 
складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та 
можливості їх відпочинку. 

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, 
узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який 
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зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за 
два тижні до встановленого графіком терміну. 

Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання 
працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 
календарних днів. 

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до 
кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який 
надається відпустка. 

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для 
відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для 
відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, 
установи, організації з додержанням вимог частини шостої цієї статті та в інших випадках, 
передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю 
оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини 
відпустки.  

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
законами України від 18.09.98 р. N 117-XIV, 

 від 06.02.2003 р. N 490-IV, 
 від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки 
Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі: 
1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового 

повідомлення працівника про час надання відпустки (частина п'ята статті 79 цього Кодексу); 
2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати 

працівнику за час щорічної відпустки (частина третя статті 115 цього Кодексу). 
Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі: 
1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку; 
2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно із 

законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням 
заробітної плати; 

3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами; 
4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням. 
Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, 

може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за 
погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 
представником) у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може 
несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації, та 
за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана 
в поточному робочому році. 

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою 
між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили 
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перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана 
частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за 
згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону України 
"Про відпустки". 

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років 
підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та 
працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і 
важкими умовами чи з особливим характером праці. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X, 

 від 19.05.89 р. N 7543-XI; 
 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

законами України від 18.09.98 р. N 117-XIV, 
 від 06.02.2003 р. N 490-IV, 

 від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

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. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
законами України від 18.09.98 р. N 117-XIV, 

 від 06.02.2003 р. N 490-IV) 

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; 
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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 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, 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. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
законами України від 18.09.98 р. N 117-XIV, 

 від 16.01.2003 р. N 429-IV, 
 від 06.02.2003 р. N 490-IV) 

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 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, 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 наданих 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. 



 

375 

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. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 законами України 

 від 18.09.98 р. N 117-XIV, 
 від 15.01.2015 р. N 120-VIII, 

від 19.12.2017 р. N 2249-VIII) 

Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної плати 
У випадках, передбачених статтею 25 Закону України "Про відпустки", працівнику за його 

бажанням надається в обов'язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати. 
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без 

збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником 
або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік. 

Частину третю виключено. 
У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України 

"Про захист населення від інфекційних хвороб" термін перебування у відпустці без 
збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, 
встановлений частиною другою цієї статті. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 21.12.83 р. N 6237-X; 

законами України від 18.09.98 р. N 117-XIV, 
 від 06.02.2003 р. N 490-IV, 
від 17.03.2020 р. N 530-IX) 

Глава VI 
НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 

Стаття 85. Норми праці 
Норми праці - норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності - встановлюються для 

працівників відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і 
праці. 

В умовах колективних форм організації та оплати праці можуть застосовуватися також 
укрупнені і комплексні норми. 

Норми праці підлягають обов'язковій заміні новими в міру проведення атестації і 
раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, технології та організаційно-
технічних заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці. 

Досягнення високого рівня виробітку продукції окремим працівником, бригадою за 
рахунок застосування з власної ініціативи нових прийомів праці і передового досвіду, 
вдосконалення своїми силами робочих місць не є підставою для перегляду норм. 

(У редакції Указу Президії Верховної Ради 
 Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI) 
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Стаття 86. Запровадження, заміна і перегляд норм праці 
Запровадження, заміна і перегляд норм праці провадиться власником або уповноваженим 

ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 
(профспілковим представником). 

Власник або уповноважений ним орган повинен роз'яснити працівникам причини 
перегляду норм праці, а також умови, за яких мають застосовуватися нові норми. 

Про запровадження нових і зміну чинних норм праці власник або уповноважений ним 
орган повідомляє працівників не пізніш як за один місяць до запровадження. 

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X, 

 від 24.01.83 р. N 4617-X; 
 у редакції Указу Президії Верховної Ради 

 Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 
 із змінами, внесеними згідно із 

 Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 87. Строк дії норм праці 
Норми праці встановлюються на невизначений строк і діють до моменту їх перегляду у 

зв'язку зі зміною умов, на які вони були розраховані (стаття 85). 
Поряд з нормами, встановленими на стабільні за організаційно-технічними умовами 

роботи, застосовуються тимчасові і одноразові норми. 
Тимчасові норми встановлюються на період освоєння тих чи інших робіт за відсутністю 

затверджених нормативних матеріалів для нормування праці. 
Одноразові норми встановлюються на окремі роботи, які носять одиничний характер 

(позапланові, аварійні). 
(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 
 у редакції Указу Президії Верховної Ради 

 Української РСР від 19.05.89 р. N 7543-XI) 

Стаття 88. Умови праці, які мають враховуватися при розробленні норм виробітку 
(норм часу) і норм обслуговування 

Норми виробітку (норми часу) і норми обслуговування визначаються виходячи з 
нормальних умов праці, якими вважаються: 

1) справний стан машин, верстатів і пристроїв; 
2) належна якість матеріалів та інструментів, необхідних для виконання роботи, і їх вчасне 

подання; 
3) вчасне постачання виробництва електроенергією, газом та іншими джерелами 

енергоживлення; 
4) своєчасне забезпечення технічною документацією; 
5) здорові та безпечні умови праці (додержання правил і норм з техніки безпеки, необхідне 

освітлення, опалення, вентиляція, усунення шкідливих наслідків шуму, випромінювань, 
вібрації та інших факторів, які негативно впливають на здоров'я робітників, і т. ін.). 
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Стаття 89. Заміна і перегляд єдиних і типових норм 
Заміна і перегляд єдиних і типових (міжгалузевих, галузевих, відомчих) норм 

здійснюється органами, які їх затвердили. 
(У редакції Указу Президії Верховної Ради 
 Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI) 

Стаття 90. Порядок визначення розцінок при відрядній оплаті праці 
При відрядній оплаті праці розцінки визначаються виходячи з установлених розрядів 

роботи, тарифних ставок (окладів) і норм виробітку (норм часу). 
Відрядна розцінка визначається шляхом ділення погодинної (денної) тарифної ставки, яка 

відповідає розряду роботи, що виконується, на погодинну (денну) норму виробітку. Відрядна 
розцінка може бути визначена також шляхом множення погодинної (денної) тарифної 
ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на встановлену норму часу в годинах 
або днях. 

Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної 
моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції 

За працівником, який створив винахід, корисну модель, промисловий зразок або вніс 
раціоналізаторську пропозицію, що зумовили зміну технічних норм і розцінок, зберігаються 
попередні розцінки протягом шести місяців від дати початку їх впровадження. Попередні 
розцінки зберігаються і в тих випадках, коли автор зазначених об'єктів інтелектуальної 
власності раніше не виконував роботи, норми і розцінки на яку змінено у зв'язку з їх 
впровадженням, і був переведений на цю роботу після їх впровадження. 

За іншими працівниками, які допомогли авторові у впровадженні винаходу, корисної 
моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції, попередні розцінки 
зберігаються протягом трьох місяців. 

(У редакції Закону України 
 від 28.02.95 р. N 75/95-ВР) 

Стаття 92. Встановлення нормованих завдань при почасовій оплаті праці 
При почасовій оплаті працівникам встановлюються нормовані завдання. Для виконання 

окремих функцій та обсягів робіт може бути встановлено норми обслуговування або норми 
чисельності працівників. 

(У редакції Указу Президії Верховної Ради 
 Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI) 

Стаття 93. Виключена.  
(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 
 виключена згідно із Законом 

 України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР) 
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Глава VII 
 ОПЛАТА ПРАЦІ 

Стаття 94. Заробітна плата 
Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник 

або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-

ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності 
підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується. 

Питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату 
праці та їх захисту визначаються цим Кодексом, Законом України "Про оплату праці" та 
іншими нормативно-правовими актами. 

(У редакції Закону Української 
 РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 Закону України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР) 

Стаття 95. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати 
Мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за 

виконану працівником місячну (годинну) норму праці. 
Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному 

розмірах. 
Частину третю виключено  
Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до статей 

9 і 10 Закону України "Про оплату праці" та не може бути нижчим від розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб. 

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій 
території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і 
господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-
якою системою оплати праці. 

Заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку. 
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом 

 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
Декретами Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 7-92, 

 від 31.12.92 р. N 23-92; 
 законами України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР, 

 від 01.06.2000 р. N 1766-III, 
 від 18.11.2004 р. N 2190-IV, 

від 14.12.2006 р. N 466-V, 
 від 25.06.2009 р. N 1574-VI, 

від 06.12.2016 р. N 1774-VIII) 

Стаття 96. Системи оплати праці 
Системами оплати праці є тарифна та інші системи, що формуються на оцінках складності 

виконуваних робіт і кваліфікації працівників. 
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Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових 
окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики). 

Тарифна система оплати праці використовується при розподілі робіт залежно від їх 
складності, а працівників - залежно від кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є 
основою для формування та диференціації розмірів заробітної плати. 

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника 
першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних 
ставок (посадових окладів). 

Схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, 
що фінансуються з бюджету, формується на основі: 

мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабінетом Міністрів 
України; 

міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних 
ставок) і тарифних коефіцієнтів. 

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за 
прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року. 

(частину шосту статті 96 визнано такою,  що відповідає Конституції України (є 
конституційною), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 15.07.2021 р. N 2-
р/2021) 

Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних 
розрядів робітникам провадиться власником або органом, уповноваженим власником, згідно 
з професійними стандартами (кваліфікаційними характеристиками) за погодженням із 
виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). 

Вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань працівників, їх завдання, обов'язки та 
спеціалізація визначаються професійними стандартами або кваліфікаційними 
характеристиками професій працівників. 

Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів визначається Кабінетом 
Міністрів України. 

Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик визначається 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері праці, трудових відносин та зайнятості населення. 

Колективним договором, а якщо договір не укладався - наказом (розпорядженням) 
власника або уповноваженого ним органу, виданим після погодження з виборним органом 
первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі відсутності 
первинної профспілкової організації - з вільно обраними та уповноваженими 
представниками (представником) працівників, можуть встановлюватися інші системи оплати 
праці. 

(Із змінами, внесеними згідно із Законом 
 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 Законом України від 04.01.92 р. N 2032-XII; 
законами України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР, 

 від 01.06.2000 р. N 1766-III, 
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 від 10.07.2003 р. N 1096-IV, 
 від 18.11.2004 р. N 2190-IV, 

 від 06.12.2016 р. N 1774-VIII, 
від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

Стаття 97. Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях 
Оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами 

оплати праці. Оплата може провадитися за результатами індивідуальних і колективних робіт. 
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми 

посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та 
інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються 
підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з 
дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими 
(регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації 
не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з 
виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що 
представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим 
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. 

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових 
окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються 
власником або уповноваженим ним органом з урахуванням вимог, передбачених частиною 
другою цієї статті. 

Власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому 
порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені 
законодавством, угодами, колективними договорами. 

Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі 
здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо 
оплати праці. 

(Із змінами, внесеними згідно із Законом 
Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 Законом України від 04.01.92 р. N 2032-XII; 
Декретом Кабінету Міністрів України від 31.12.92 р. N 23-92; 

у редакції Закону України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР; 
 із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
 законами України від 10.07.2003 р. N 1096-IV, 

 від 21.10.2004 р. N 2103-IV) 

Стаття 98. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету 
Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється 

на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, 
регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та 
позабюджетних доходів. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X, 
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 від 27.05.88 р. N 5938-XI; 
 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 у редакції Закону України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР) 

Стаття 99. Виключена.  
(Із доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 
 у редакції Закону Української 
 РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 виключена згідно із Законом 

 України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР) 

Стаття 100. Оплата праці на важких роботах, на роботах 
 із шкідливими і небезпечними умовами праці, 

на роботах з особливими природними 
 географічними і геологічними умовами та 
 умовами підвищеного ризику для здоров'я 

На важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з 
особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного 
ризику для здоров'я встановлюється підвищена оплата праці. Перелік цих робіт визначається 
Кабінетом Міністрів України. 

(У редакції Закону України 
 від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 101. Виключена.  
(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X, 
 від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 виключена згідно із Законом 

 України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР) 

Стаття 102. Виключена. 
(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 
 виключена згідно з Указом Президії Верховної 

 Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI) 

Стаття 1021. 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. 
(Доповнено статтею 1021 згідно із 

 Законом України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР) 
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Стаття 103. Повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих умов 
оплати праці 

Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або 
уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх 
запровадження або зміни. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 

 у редакції Закону України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР) 

Стаття 104. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації 
При виконанні робіт різної кваліфікації праця почасових робітників, а також службовців 

оплачується за роботою вищої кваліфікації. 
Праця робітників-відрядників оплачується за розцінками, встановленими для роботи, яка 

виконується. В тих галузях народного господарства, де за характером виробництва 
робітникам-відрядникам доручається виконання робіт, тарифікованих нижче присвоєних їм 
розрядів, робітникам, які виконують такі роботи, виплачується міжрозрядна різниця. 
Виплата міжрозрядної різниці та умови такої виплати встановлюються колективними 
договорами. 

Стаття 105. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків 
тимчасово відсутнього працівника 

Працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю 
основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою 
професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від 
своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання 
обов'язків тимчасово відсутнього працівника. 

Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово 
відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 
 від 10.09.96 р. N 357/96-ВР) 

Стаття 106. Оплата роботи в надурочний час 
За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному 

розмірі годинної ставки. 
За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у 

розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці 
якого здійснюється за погодинною системою, - за всі відпрацьовані надурочні години. 

У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, 
відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді, у порядку, 
передбаченому частинами першою і другою цієї статті. 

Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається. 
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(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР; 

 у редакції Закону України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР) 

Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні 
Робота у святковий і неробочий день (частина четверта статті 73) оплачується у 

подвійному розмірі: 
1) відрядникам - за подвійними відрядними розцінками; 
2) працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, - у розмірі 

подвійної годинної або денної ставки; 
3) працівникам, які одержують місячний оклад, - у розмірі одинарної годинної або денної 

ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах 
місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, 
якщо робота провадилася понад місячну норму.  

Оплати у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий 
і неробочий день. 

На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути 
наданий інший день відпочинку. 

(Із змінами, внесеними згідно із Законом 
 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 108. Оплата роботи у нічний час 
Робота у нічний час (стаття 54) оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному 

генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 
відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 

 від 10.09.96 р. N 357/96-ВР) 

Стаття 109. Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом 
В разі, коли працівник залишає відрядний наряд незакінченим з незалежних від нього 

причин, виконана частина роботи оплачується за оцінкою, визначеною за погодженням 
сторін відповідно до існуючих норм і розцінок. 

Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці 
При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган повинен 

повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата 
праці: 

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; 
б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати; 
в) сума заробітної плати, що належить до виплати. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР; 

 у редакції Закону України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР) 
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Стаття 111. Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку 
При невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата провадиться за фактично 

виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою від двох 
третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). При невиконанні норм 
виробітку з вини працівника оплата провадиться відповідно до виконаної роботи. 

(У редакції Указу Президії Верховної Ради 
 Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI) 

Стаття 112. Порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком 
При виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника, оплата праці по її 

виготовленню провадиться за зниженими розцінками. Місячна заробітна плата працівника в 
цих випадках не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому 
розряду (окладу). 

Брак виробів, що стався внаслідок прихованого дефекту в оброблюваному матеріалі, а 
також брак не з вини працівника, виявлений після приймання виробу органом технічного 
контролю, оплачується цьому працівникові нарівні з придатними виробами. 

Повний брак з вини працівника оплаті не підлягає. Частковий брак з вини працівника 
оплачується залежно від ступеня придатності продукції за зниженими розцінками. 

(У редакції Указу Президії Верховної Ради 
 Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI) 

Стаття 113. Порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва 
(продукції) 

Час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох 
третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). 

Про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього підприємства, 
працівник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, 
майстра або посадових осіб. 

За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я 
працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з 
його вини, за ним зберігається середній заробіток. 

Час простою з вини працівника не оплачується. 
На період освоєння нового виробництва (продукції) власник або уповноважений ним орган 

може здійснювати робітникам доплату до попереднього середнього заробітку на строк не 
більш як шість місяців. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 
 від 24.12.99 р. N 1356-XIV, 
від 07.04.2015 р. N 289-VIII; 

у редакції Закону України від 30.03.2020 р. N 540-IX) 
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Стаття 114. Збереження заробітної плати при переведенні на іншу постійну 
нижчеоплачувану роботу і переміщенні 

При переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником 
зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення. 

У тих випадках, коли в результаті переміщення працівника (частина друга статті 32) 
зменшується заробіток з не залежних від нього причин, провадиться доплата до 
попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом 
 Президії Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI) 

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. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 

 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР; 
 у редакції Закону України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР, 

 із змінами і доповненнями, внесеними 
 Законом України від 23.09.2010 р. N 2559-VI) 

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, власник або уповноважений ним орган повинен письмово 
повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. 
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В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або 
уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк 
виплатити не оспорювану нею суму. 

(Із доповненнями, внесеними згідно із 
 Законом України від 20.12.2005 р. N 3248-IV) 

Стаття 117. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні 
В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу 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 власник або 
уповноважений ним орган 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. 

Частину третю виключено  
(Із змінами, внесеними згідно із 

 Законом України від 20.12.2005 р. N 3248-IV) 

Глава VIII 
ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ  

Стаття 118. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади 
Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних 

органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших 
громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою 
попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому 
самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації.  

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 
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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 виключено. 
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. 

(дію частини третьої статті 119 поширено на громадян України, які починаючи з 
18.03.2014 р. були призвані на військову службу на підставі Указу Президента України від 
17.03.2014 р. N 303 "Про часткову мобілізацію", згідно із Законом України від 20.05.2014 р. 
N 1275-VII) 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
 законами України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 

 від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 
 від 11.05.2007 р. N 1014-V, 

 від 27.03.2014 р. N 1169-VII, 
від 20.05.2014 р. N 1275-VII) 

(установлено, що норми і положення частини третьої статті 119 застосовуються у порядку 
та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових 
ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового 
державного соціального страхування, згідно із Законом України від 08.07.2010 р. N 2456-VI, 
враховуючи зміни, внесені Законом України від 28.12.2014 р. N 79-VIII, згідно із Законом 
України від 28.12.2014 р. N 80-VIII) 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
законами України від 15.01.2015 р. N 116-VIII, 

від 18.03.2015 р. N 259-VIII, 
від 14.05.2015 р. N 433-VIII, 
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 від 12.11.2015 р. N 801-VIII, 
 від 24.12.2015 р. N 911-VIII) 

(установлено, що норми і положення частини третьої статті 119 застосовуються у порядку 
та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових 
ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування 
України, згідно із Законом України від 25.12.2015 р. N 928-VIII) 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
законами України від 06.12.2016 р. N 1769-VIII, 

від 22.03.2017 р. N 1971-VIII, 
від 30.03.2021 р. N 1357-IX, 
від 16.07.2021 р. N 1702-IX, 

який вводиться в дію з 01.01.2022 р.) 

Стаття 120. Гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість 
Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у 

зв'язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість. 
Працівникам при переведенні їх на іншу роботу, коли це зв'язано з переїздом в іншу 

місцевість, виплачуються: вартість проїзду працівника і членів його сім'ї; витрати по 
перевезенню майна; добові за час перебування в дорозі; одноразова допомога на самого 
працівника і на кожного члена сім'ї, який переїжджає; заробітна плата за дні збору в дорогу і 
влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час 
перебування в дорозі. 

Працівникам, які переїжджають у зв'язку з прийомом їх (за попередньою домовленістю) на 
роботу в іншу місцевість, виплачуються компенсації і надаються гарантії, зазначені в частині 
другій цієї статті, крім виплати одноразової допомоги, яка цим працівникам може бути 
виплачена за погодженням сторін. 

Розміри компенсацій, порядок їх виплати та надання гарантії особам, зазначеним у 
частинах другій і третій цієї статті, а також гарантії і компенсації особам при переїзді їх в 
іншу місцевість у зв'язку з направленням на роботу в порядку розподілу після закінчення 
учбового закладу, аспірантури, клінічної ординатури або в порядку організованого набору, 
встановлюються законодавством. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 30.12.81 р. N 2957-X; 

 Законом України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР) 

Стаття 121. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях 
Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у 

зв'язку з службовими відрядженнями. 
Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування 

у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого 
приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством. 

За відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце 
роботи (посада). 
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Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу 
здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір 
такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
 законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

 від 19.04.2011 р. N 3231-VI) 

Стаття 122. Гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації 
При направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за 

ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством. 

Стаття 123. Гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного 
закладу 

За час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов'язаними 
проходити таке обстеження (статті 169, 191), зберігається середній заробіток за місцем 
роботи. 

Стаття 124. Гарантії для донорів 
У дні медичного обстеження та донації крові та/або компонентів крові особа, яка виявила 

бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, звільняється від роботи на 
підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності, із збереженням за нею 
середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, 
організації або уповноваженого органу. Такій особі безпосередньо після кожного дня 
здійснення донації крові та/або компонентів крові надається день відпочинку із збереженням 
за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, 
установи, організації або уповноваженого органу. За бажанням такої особи цей день 
приєднується до щорічної відпустки. 

(У редакції Закону України 
 від 30.09.2020 р. N 931-IX, 

який вводиться в дію з 25.01.2021 р.) 

Стаття 125. Компенсація за зношування інструментів, належних працівникам 
Працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, установи, 

організації, мають право на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію). 
Розмір і порядок виплати цієї компенсації, якщо вони не встановлені в централізованому 

порядку, визначаються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з 
працівником. 

Стаття 126. Гарантії для працівників - авторів винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій 

За працівниками - авторами винаходів, корисних моделей, промислових зразків і 
раціоналізаторських пропозицій зберігається середній заробіток при звільненні від основної 
роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи 
раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві, в установі, організації. 
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При впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка або 
раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві, в установі, організації за 
працівниками зберігається посада за місцем постійної роботи, а робота по впровадженню 
винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції 
оплачується за погодженням сторін у розмірі не нижче середнього заробітку за місцем 
постійної роботи. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом 
 Президії Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 у редакції Закону України від 28.02.95 р. N 75/95-ВР) 

Стаття 127. Обмеження відрахувань із заробітної плати 
Відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених 

законодавством України.  
Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості 

підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом 
(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу: 

1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво 
виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не 
повернутого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; 
на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих 
випадках власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про 
відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для 
повернення авансу, погашення заборгованості, або з дня виплати неправильно обчисленої 
суми; 

2) при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже 
одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки. Відрахування за ці дні не провадиться, 
якщо працівник звільняється з роботи з підстав, зазначених в пунктах 3, 5 і 6 статті 36 і 
пунктах 1, 2 і 5 статті 40 цього Кодексу, а також при направленні на навчання та в зв'язку з 
переходом на пенсію; 

3) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству, установі, 
організації (стаття 136). 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 21.12.83 р. N 6237-X; 

 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР) 

Стаття 128. Обмеження розміру відрахувань з заробітної плати 
При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може 

перевищувати двадцяти процентів, а у випадках, окремо передбачених законодавством 
України, - п'ятдесяти процентів заробітної плати, яка належить до виплати працівникові. 

При відрахуванні з заробітної плати за кількома виконавчими документами за 
працівником у всякому разі повинно бути збережено п'ятдесят процентів заробітку. 

Обмеження, встановлені частинами першою і другою цієї статті, не поширюються на 
відрахування із заробітної плати при відбуванні виправних робіт і при стягненні аліментів на 
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неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може 
перевищувати сімдесяти відсотків. 

(Із доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 10.02.87 р. N 3546-XI; 

 законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 
 від 19.10.2000 р. N 2056-III) 

Стаття 129. Заборона відрахувань з вихідної допомоги, компенсаційних та інших 
виплат 

Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на 
які згідно з законодавством не звертається стягнення. 

Глава IX 
ГАРАНТІЇ ПРИ ПОКЛАДЕННІ НА ПРАЦІВНИКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПІДПРИЄМСТВУ, УСТАНОВІ, 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників 
Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, 

установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків. 
При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників 

гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в 
межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна 
підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) 
працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку 
працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком 
випадків, передбачених законодавством. 

За наявності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність може бути покладена 
незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної 
відповідальності. 

На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до 
категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну 
працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. Відповідальність за не одержаний 
підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на 
працівників, що є посадовими особами. 

Працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково. За 
згодою власника або уповноваженого ним органу працівник може передати для покриття 
заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.12.76 р. N 1616-IX, 

 від 27.06.86 р. N 2444-XI; 
 законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

від 13.05.2014 р. N 1255-VII) 
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Стаття 131. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працівників по 
збереженню майна 

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створити працівникам умови, 
необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна. 

Працівники зобов'язані бережливо ставитися до майна підприємства, установи, організації 
і вживати заходів до запобігання шкоді. 

(У редакції Указу Президії Верховної Ради 
 Української РСР від 24.12.76 р. N 1616-IX) 

Стаття 132. Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку 
За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових 

обов'язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно 
шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше 
свого середнього місячного заробітку. 

Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у 
випадках, зазначених у законодавстві. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 21.12.83 р. N 6237-X, 

 від 27.06.86 р. N 2444-XI; 
 законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

від 13.05.2014 р. N 1255-VII) 

Стаття 133. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників 
У відповідності з законодавством обмежену матеріальну відповідальність несуть: 
1) працівники - за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, 

виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, 
але не більше свого середнього місячного заробітку. В такому ж розмірі працівники несуть 
матеріальну відповідальність за зіпсуття або знищення через недбалість інструментів, 
вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, 
установою, організацією працівникові в користування; 

2) керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники, а також керівники 
структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх заступники - у 
розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, 
якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими виплатами 
працівникам, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи 
культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям. 

3) виключено 
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 24.12.76 р. N 1616-IX, 
 від 21.12.83 р. N 6237-X, 

 від 27.06.86 р. N 2444-XI; 
 законами України від 18.02.92 р. N 2134-XII, 

 від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 
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 від 22.12.2006 р. N 534-V, 
від 13.05.2014 р. N 1255-VII) 

Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності 
Відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну відповідальність у повному 

розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у випадках, коли: 
1) між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до статті 1351 

цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної 
матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, 
переданих йому для зберігання або для інших цілей; 

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або 
за іншими разовими документами; 

3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у 
кримінальному порядку; 

4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані; 
5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, 

напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, 
вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, 
установою, організацією працівникові в користування; 

6) відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну 
відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні 
трудових обов'язків; 

7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків; 
8) службова особа винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу 

роботу; 
9) керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний у 

несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати 
компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та 
місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед 
цим підприємством; 

10) шкоди завдано недостачею, знищенням або пошкодженням обладнання та засобів, 
наданих у користування працівнику для виконання роботи за трудовим договором про 
дистанційну роботу або про надомну роботу. У разі звільнення працівника та неповернення 
наданих йому у користування обладнання та засобів з нього може бути стягнута балансова 
вартість такого обладнання у порядку, визначеному цим Кодексом. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами 
Президії Верховної Ради Української РСР від 24.12.76 р. N 1616-IX, 

 від 21.12.83 р. N 6237-X; 
 законами України від 18.02.92 р. N 2134-XII, 

 від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 
 від 17.10.2002 р. N 184-IV, 

від 04.02.2021 р. N 1213-IX) 
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Стаття 135. Межі матеріальної відповідальності у випадках, коли фактичний розмір 
шкоди перевищує її номінальний розмір 

Межі матеріальної відповідальності працівників за шкоду, завдану підприємству, установі, 
організації розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею або втратою окремих видів майна 
та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її 
номінальний розмір, встановлюються законодавством.  

(Із доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.06.86 р. N 2444-XI; 

 у редакції Закону України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР) 

Стаття 1351. Письмовий договір про повну матеріальну відповідальність 
Письмовий договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладено 

підприємством, установою, організацією з працівником, який досяг вісімнадцятирічного віку 
та: 

1) займає посаду або виконує роботу, безпосередньо пов'язану із зберіганням, обробкою, 
продажем (відпуском), перевезенням або використанням у процесі виробництва переданих 
йому цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну 
індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України; 

2) виконує роботу за трудовим договором про дистанційну роботу або про надомну роботу 
і користується обладнанням та засобами власника або уповноваженого ним органу, наданими 
йому для виконання роботи. 

(Доповнено статтею 1351 згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.12.76 р. N 1616-IX; 

 із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

у редакції Закону України від 04.02.2021 р. N 1213-IX) 

Стаття 1352. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність 
При спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, зв'язаних із зберіганням, 

обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва 
переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного 
працівника і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, може 
запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. 

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність установлюється власником або 
уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової 
організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації. Письмовий 
договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність укладається між 
підприємством, установою, організацією і всіма членами колективу (бригади). 

Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) 
матеріальна відповідальність, умови її застосування, а також типовий договір про 
колективну (бригадну) матеріальну відповідальність розробляються за участю 
профспілкових об'єднань України та затверджуються центральним органом виконавчої 
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влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці, трудових відносин та 
зайнятості населення. 

(Доповнено статтею 1352 згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.12.76 р. N 1616-IX; 

 із змінами, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X, 

 від 24.01.83 р. N 4617-X; 
 законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

 від 10.07.2003 р. N 1096-IV, 
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI, 

від 05.12.2019 р. N 341-IX) 

Стаття 1353. Визначення розміру шкоди 
Розмір заподіяної підприємству, установі, організації шкоди визначається за фактичними 

втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості 
(собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими 
нормами. 

У разі розкрадання, недостачі, умисного знищення або умисного зіпсуття матеріальних 
цінностей розмір шкоди визначається за цінами, що діють у даній місцевості на день 
відшкодування шкоди. 

На підприємствах громадського харчування (на виробництві та в буфетах) і в комісійній 
торгівлі розмір шкоди, заподіяної розкраданням або недостачею продукції і товарів, 
визначається за цінами, встановленими для продажу (реалізації) цієї продукції і товарів. 

Законодавством може бути встановлено окремий порядок визначення розміру шкоди, що 
підлягає покриттю, в тому числі у кратному обчисленні, заподіяної підприємству, установі, 
організації розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею або втратою окремих видів майна 
та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її 
номінальний розмір. 

Розмір підлягаючої покриттю шкоди, заподіяної з вини кількох працівників, визначається 
для кожного з них з урахуванням ступеня вини, виду і межі матеріальної відповідальності. 

(Доповнено статтею 1353 згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.12.76 р. N 1616-IX; 

 із змінами, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X, 

 від 27.06.86 р. N 2444-XI; 
 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР) 

Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником 
Покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного 

заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, а 
керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками - за розпорядженням 
вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати 
працівника. 
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Розпорядження власника або уповноваженого ним органу або вищестоящого в порядку 
підлеглості органу має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної 
працівником шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це 
працівникові. Якщо працівник не згоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір 
за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством. 

У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або 
уповноваженим ним органом позову до районного, районного у місті, міського чи 
міськрайонного суду. 

Стягнення з керівників підприємств, установ, організацій та їх заступників матеріальної 
шкоди в судовому порядку провадиться за позовом вищестоящого в порядку підлеглості 
органу. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.12.76 р. N 1616-IX, 

 від 21.12.83 р. N 6237-X; 
 у редакції Указу Президії Верховної Ради 

 Української РСР від 27.06.86 р. N 2444-XI, 
 із змінами, внесеними згідно із 

законами України від 15.05.2003 р. N 762-IV, 
від 14.10.2014 р. N 1697-VII) 

Стаття 137. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру 
відшкодування 

Суд при визначенні розміру шкоди, що підлягає покриттю, крім прямої дійсної шкоди, 
враховує ступінь вини працівника і ту конкретну обстановку, за якої шкоду було заподіяно. 
Коли шкода стала наслідком не лише винної поведінки працівника, але й відсутності умов, 
що забезпечують збереження матеріальних цінностей, розмір покриття повинен бути 
відповідно зменшений. 

Суд може зменшити розмір покриття шкоди, заподіяної працівником, залежно від його 
майнового стану, за винятком випадків, коли шкода заподіяна злочинними діями працівника, 
вчиненими з корисливою метою. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.12.76 р. N 1616-IX) 

Стаття 138. Обов'язок доказування наявності умов для покладення матеріальної 
відповідальності на працівника 

Для покладення на працівника матеріальної відповідальності за шкоду власник або 
уповноважений ним орган повинен довести наявність умов, передбачених статтею 130 цього 
Кодексу. 

Глава X 
ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА 

Стаття 139. Обов'язки працівників 
Працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 

розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і 
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технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися 
до майна власника, з яким укладено трудовий договір. 

(У редакції Закону України 
 від 05.07.95 р. N 263/95-ВР) 

Стаття 140. Забезпечення трудової дисципліни 
Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується 

створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 
високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, 
виховання, а також заохочення за сумлінну працю.  

У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової 
дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують 
трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних 
випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.02.85 р. N 8474-X, 

 від 27.05.88 р. N 5938-XI) 

Стаття 141. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу 
Власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю 

працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і 
виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони 
праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та 
побуту. 

Стаття 142. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про 
дисципліну  

Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за 
поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної 
профспілкової організації (профспілкового представника) на основі типових правил. 

У деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників діють 
статути і положення про дисципліну. 

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X, 

 від 27.02.85 р. N 8474-X; 
 Законами України від 18.02.92 р. N 2134-XII, 

 від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 143. Заохочення за успіхи в роботі 
До працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які 

заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього 
трудового розпорядку. 

(У редакції Закону Української 
 РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 
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Стаття 144. Порядок застосування заохочень 
Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом або за 

погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 
представником) підприємства, установи, організації. 

Заохочення працівникам оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій 
обстановці, а також на вимогу працівника, якщо трудова книжка зберігається у нього, 
заносяться до його трудової книжки. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

законами України від 10.07.2003 р. N 1096-IV, 
від 05.02.2021 р. N 1217-IX) 

Стаття 145. Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої 
трудові обов'язки 

Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в 
першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового 
обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і 
т. ін.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі. 

Стаття 146. Заохочення за особливі трудові заслуги 
За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до заохочення, до 

нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, і нагрудними значками і до 
присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною професією. 

Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни 
За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з 

таких заходів стягнення: 
1) догана;  

2) звільнення. 
Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для 

окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення. 
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами 

 Президії Верховної Ради Української РСР від 21.12.83 р. N 6237-X, 
 від 27.06.86 р. N 2444-XI, 
 від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

Законом Української 
 РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 Законом України від 18.02.92 р. N 2134-XII) 

Стаття 1471. Органи, правомочні застосовувати 
 дисциплінарні стягнення 

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на 
роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника. 
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На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та 
іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися 
також органами, вищестоящими щодо органів, вказаних у частині першій цієї статті. 

Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням 
органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених законодавством. 

(Доповнено статтею 1471 згідно із 
 Законом України від 18.02.92 р. N 2134-XII) 

Стаття 148. Строк для застосування дисциплінарного стягнення 
Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом 

безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, 
не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 
або перебування його у відпустці. 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення 
проступку. 

Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень 
До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган 

повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. 
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне 

дисциплінарне стягнення. 
При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати 

ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено 
проступок, і попередню роботу працівника. 

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під 
розписку. 

Стаття 150. Оскарження дисциплінарного стягнення 
Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому 

чинним законодавством (глава XV цього Кодексу). 

Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення 
Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде 

піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав 
дисциплінарного стягнення. 

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив 
себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. 

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не 
застосовуються. 

(Із доповненнями, внесеними згідно із 
 Законом України від 18.02.92 р. N 2134-XII) 
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Стаття 152. Передача питання про порушення трудової 
 дисципліни на розгляд трудового колективу 

 або його органу 
Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного 

стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового 
колективу або його органу.  

(Із доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.02.85 р. N 8474-X; 

 у редакції Закону Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Глава XI 
ОХОРОНА ПРАЦІ 

Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці 
На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови 

праці. 
Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або 

уповноважений ним орган, крім випадків укладення між працівником та власником або 
уповноваженим ним органом трудового договору про дистанційну роботу. 

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, 
устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального 
захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні 
відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. 

Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки 
безпеки, що запобігають виробничому травматизму, і забезпечувати санітарно-гігієнічні 
умови, що запобігають виникненню професійних захворювань у працівників. 

Власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання 
роботи, що становить явну небезпеку для життя працівника, а також в умовах, що не 
відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від 
виконання дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, що становить небезпеку 
для життя чи здоров'я такого працівника або людей, які його оточують, і навколишнього 
середовища. 

У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці 
власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити про це центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, який може надати 
тимчасову згоду на роботу в таких умовах. 

На власника або уповноважений ним орган покладається обов'язок проведення 
інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної безпеки. 

Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов праці, 
охорони праці та проведення санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання таких 
планів. 

При укладенні трудового договору про дистанційну роботу на власника або 
уповноважений ним орган покладається обов'язок систематичного проведення інструктажу 
(навчання) працівника з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах 
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використання таким працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих 
власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом. 

Такий інструктаж (навчання) може проводитися дистанційно, з використанням сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема шляхом відеозв'язку. У такому разі 
підтвердженням проведення інструктажу (навчання) вважається факт обміну відповідними 
електронними документами між власником або уповноваженим ним органом та 
працівником. 

При виконанні дистанційної роботи власник або уповноважений ним орган відповідає за 
безпечність і належний технічний стан обладнання та засобів виробництва, що передаються 
працівнику для виконання дистанційної роботи. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.02.85 р. N 8474-X; 

 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI, 

у редакції Закону України 
 від 04.02.2021 р. N 1213-IX) 

Стаття 154. Додержання вимог щодо охорони праці при 
 проектуванні, будівництві (виготовленні) 
 та реконструкції підприємств, об'єктів і 

 засобів виробництва 
Проектування виробничих об'єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, 

засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з 
урахуванням вимог щодо охорони праці. 

Виробничі будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після 
будівництва або реконструкції, технологічні процеси повинні відповідати нормативним 
актам про охорону праці. 

(У редакції Закону України 
 від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств, 
які не відповідають вимогам охорони 

 праці 
Жодне підприємство, цех, дільниця, виробництво не можуть бути прийняті і введені в 

експлуатацію, якщо на них не створено безпечних і нешкідливих умов праці. 
Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-

культурного призначення без дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони праці, забороняється. 

Власник, який створив нове підприємство, зобов'язаний одержати від центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, дозвіл на початок 
його роботи. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 
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законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 

Стаття 156. Заборона передачі у виробництво зразків 
 нових машин та інших засобів виробництва, 

 впровадження нових технологій, що не відповідають 
вимогам охорони праці 

Виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та 
інших засобів виробництва, а також впровадження нових технологій без дозволу 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 
праці, забороняється. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
  законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 

 від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 

Стаття 157. Державні міжгалузеві та галузеві 
 нормативні акти про охорону праці 

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці - це правила, 
стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових 
норм, обов'язкових для виконання. 

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних державних міжгалузевих 
та галузевих нормативних актів про охорону праці проводяться центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці, за 
участю інших державних органів і професійних спілок у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. 

Стандарти, технічні умови та інші нормативно-технічні документи на засоби праці і 
технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони праці. 

У разі відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно виконати 
для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах, власник або 
уповноважений ним орган зобов'язаний вжити погоджених з центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, заходів, що 
забезпечать безпеку працівників. 

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X, 

 від 24.01.83 р. N 4617-X; 
 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 

 від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 

Стаття 158. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо полегшення і 
оздоровлення умов праці працівників 

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вживати заходів щодо полегшення і 
оздоровлення умов праці працівників шляхом впровадження прогресивних технологій, 
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досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог 
ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці, зниження та усунення запиленості та 
загазованості повітря у виробничих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, 
випромінювань тощо. 

(У редакції Закону України 
 від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 159. Обов'язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону 
праці 

Працівник зобов'язаний: 
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з 

машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися 
засобами колективного та індивідуального захисту; 

додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором 
(угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку 
підприємства, установи, організації; 

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди; 
співробітничати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації 

безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення 
будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які 
його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого 
безпосереднього керівника або посадову особу. 

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X, 

 від 24.01.83 р. N 4617-X; 
законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 

від 07.04.2015 р. N 289-VIII) 

Стаття 160. Контроль за додержанням вимог нормативних 
 актів про охорону праці 

Постійний контроль за додержанням працівниками вимог нормативних актів про охорону 
праці покладається на власника або уповноважений ним орган. 

Трудові колективи через обраних ними уповноважених, професійні спілки в особі своїх 
виборних органів і представників контролюють додержання всіма працівниками 
нормативних актів про охорону праці на підприємствах, в установах, організаціях. 

(Із доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.02.85 р. N 8474-X; 

 у редакції Закону України від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 161. Заходи щодо охорони праці 
Власник або уповноважений ним орган розробляє за участю професійних спілок і реалізує 

комплексні заходи щодо охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці". 
План заходів щодо охорони праці включається до колективного договору. 
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(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 у редакції Закону України від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 162. Кошти на заходи по охороні праці 
Для проведення заходів по охороні праці виділяються у встановленому порядку кошти і 

необхідні матеріали. Витрачати ці кошти і матеріали на інші цілі забороняється. 
Порядок використання зазначених коштів і матеріалів визначається в колективних 

договорах. 
Трудові колективи контролюють використання коштів, призначених на охорону праці. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X, 

 від 27.02.85 р. N 8474-X; 
 Законом України від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 163. Видача спеціального одягу та інших 
 засобів індивідуального захисту 

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із 
забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам 
видаються безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 
засоби індивідуального захисту. 

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний організувати комплектування та 
утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативних актів про охорону 
праці. 

(У редакції Закону України 
 від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 164. Компенсаційні виплати за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття 
Видача замість спеціального одягу і спеціального взуття матеріалів для їх виготовлення 

або грошових сум для їх придбання не дозволяється. 
Власник або уповноважений ним орган повинен компенсувати працівникові витрати на 

придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами 
строк видачі цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти. У 
разі дострокового зносу цих засобів не з вини працівника власник або уповноважений ним 
орган зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 165. Видача мила та знешкоджуючих засобів 
На роботах, зв'язаних з забрудненням, видається безплатно за встановленими нормами 

мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видаються 
безплатно за встановленими нормами змиваючі та знешкоджуючі засоби. 
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Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування 
На роботах з шкідливими умовами праці працівникам видаються безплатно за 

встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти. 
На роботах з особливо шкідливими умовами праці надається безплатно за встановленими 

нормами лікувально-профілактичне харчування. 

Стаття 167. Забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою 
Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний безплатно постачати працівників 

гарячих цехів і виробничих ділянок газованою солоною водою. 
Цехи і виробничі ділянки, де організовується постачання газованою солоною водою, 

визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням з власником або 
уповноваженим ним органом. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 

Стаття 168. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку 
Працівникам, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих 

неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям працівників у 
випадках, передбачених законодавством, надаються спеціальні перерви для обігрівання і 
відпочинку, які включаються у робочий час. Власник або уповноважений ним орган 
зобов'язаний обладнувати приміщення для обігрівання і відпочинку працівників. 

Стаття 169. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій 
Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої кошти організувати 

проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової 
діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із 
шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, 
а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. 

Перелік професій, працівники яких підлягають медичному оглядові, термін і порядок його 
проведення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за погодженням із центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
праці. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 

Стаття 170. Переведення на легшу роботу 
Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, власник або 

уповноважений ним орган повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу у відповідності з 
медичним висновком тимчасово або без обмеження строку. 

При переведенні за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками 
зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у 
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випадках, передбачених законодавством України, попередній середній заробіток зберігається 
на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 

 від 16.01.2003 р. N 429-IV) 

Стаття 171. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу щодо розслідування та 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 

Власник або уповноважений ним орган повинен проводити розслідування та вести облік 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві відповідно до 
порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. 

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X, 

 від 19.05.89 р. N 7543-XI; 
 у редакції Закону України від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 172. Застосування праці осіб з інвалідністю 
У випадках, передбачених законодавством, на власника або уповноважений ним орган 

покладається обов'язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з 
інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний 
робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці. 

Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не 
допускається (статті 55, 63). 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 173. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я працівників 
Шкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з 

виконанням трудових обов'язків, відшкодовується у встановленому законодавством порядку. 
(У редакції законів України 
 від 15.12.93 р. N 3694-XII, 
 від 16.01.2003 р. N 429-IV) 

Стаття 1731. Виключена.  
(Доповнено статтею 1731 згідно із 

 Законом України від 15.12.93 р. N 3694-XII; 
 виключена згідно із Законом 

 України від 24.12.99 р. N 1356-XIV) 
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Глава XII 
ПРАЦЯ ЖІНОК 

Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування 
 праці жінок 

Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або 
небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт 
(нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню). 

Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких 
перевищує встановлені для них граничні норми. 

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких 
забороняється застосування праці жінок, а також граничні норми підіймання і переміщення 
важких речей жінками затверджуються центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за погодженням із 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони праці. 

(Із змінами, внесеними згідно із Законом 
 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 

Стаття 175. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час 
Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного 

господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий 
захід. 

Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування 
праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Зазначені у частині першій цієї статті обмеження не поширюються на жінок, які працюють 
на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї. 

(Із доповненнями, внесеними згідно із 
 Законом України від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 176. Заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох 
років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження 
Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні 

і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років. 
(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 30.10.87 р. N 4841-XI; 
 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до 
чотирнадцяти років або дітей з інвалідністю, до надурочних робіт і направлення їх у 

відрядження 
Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей з інвалідністю, не 

можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди. 
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(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 30.10.87 р. N 4841-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком 
до трьох років 

Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми 
обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив 
несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою 
роботою. 

До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої 
роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає 
звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього 
робочі дні за рахунок підприємства, установи, організації.  

Жінки, які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості виконання попередньої 
роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою 
роботою до досягнення дитиною віку трьох років. 

Якщо заробіток осіб, зазначених у частинах першій і третій цієї статті, на легшій роботі є 
вищим, ніж той, який вони одержували до переведення, їм виплачується фактичний 
заробіток. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 30.10.87 р. N 4841-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР) 

Стаття 179. Відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною 
На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з 

вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження 
двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів після пологів, 
починаючи з дня пологів. 

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 
126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі 
ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, 
фактично використаних до пологів. 

За бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно 
до законодавства. 

Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати одному 
з батьків дитини частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної 
плати для догляду за дитиною більшої тривалості. 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо 
дитина перебуває на державному утриманні, крім прийомних дітей у прийомних сім'ях та 
дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу. 
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У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, одному з батьків дитини в 
обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, 
визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного 
віку. 

Відпустки для догляду за дитиною, передбачені частинами третьою, четвертою та шостою 
цієї статті, можуть бути використані повністю або частинами також бабою, дідом чи іншими 
родичами дитини, які фактично здійснюють догляд за нею, або особою, яка усиновила чи 
взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.  

За бажанням матері, батька дитини або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у 
період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах 
неповного робочого часу або вдома. 

Особи, зазначені в цій статті, повинні повідомити власника або уповноважений ним орган 
про дострокове припинення такої відпустки не пізніш як за 10 календарних днів до дня 
дострокового припинення такої відпустки. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з  
указами Президії Верховної Ради Української РСР 

 від 24.01.83 р. N 4617-X, 
 від 30.10.87 р. N 4841-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 18.09.98 р. N 117-XIV, 

 від 16.01.2003 р. N 429-IV, 
 від 15.01.2015 р. N 120-VIII, 
від 17.05.2016 р. N 1366-VIII, 

від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 

Стаття 180. Приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв'язку з вагітністю та 
пологами  

У разі надання жінкам відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або 
уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і 
додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, 
організації в поточному робочому році. 

(У редакції Закону України 
 від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до 
стажу роботи 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без 
збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) надаються за 
заявою матері (батька) дитини або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього 
Кодексу, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом 
(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без 
збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) 
зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за 
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спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає право на 
щорічну відпустку, не зараховується. 

(У редакції Указу Президії Верховної Ради 
 Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 Закону Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 Закону України від 18.09.98 р. N 117-XIV; 

із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 

Стаття 182. Відпустка працівникам, які усиновили дитину (дітей) 
Працівникам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених 

батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з 
усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при 
усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання 
законної сили рішенням суду про усиновлення дитини. Така відпустка надається за умови, 
що заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної 
сили рішенням суду про усиновлення дитини. 

У разі усиновлення дитини (дітей) подружжям зазначена відпустка надається одному з 
подружжя на їх розсуд. 

Працівникам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надається 
відпустка для догляду за дитиною на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 
цього Кодексу. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X, 

 від 21.12.83 р. N 6237-X; 
 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

законами України від 18.09.98 р. N 117-XIV, 
від 23.09.2008 р. N 573-VI, 

 від 21.12.2010 р. N 2824-VI; 
у редакції Закону України 

 від 30.05.2019 р. N 2728-VIII) 

Стаття 1821. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину 
з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи 

Одному з батьків, який має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з 
інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства 
підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства 
підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування 
матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з 
інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, надається щорічно додаткова оплачувана 
відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 
73 цього Кодексу). 

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може 
перевищувати 17 календарних днів. 
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Зазначена у частині першій цієї статті відпустка надається понад щорічні відпустки, 
передбачені статтями 75 і 76 цього Кодексу, а також понад щорічні відпустки, встановлені 
іншими законами та нормативно-правовими актами, і переноситься на інший період або 
продовжується у порядку, визначеному статтею 80 цього Кодексу. 

(Доповнено статтею 1821 згідно із 
 Законом України від 18.09.98 р. N 117-XIV; 

 із змінами і доповненнями, внесеними згідно 
 із законами України від 06.02.2003 р. N 490-IV, 

 від 22.10.2004 р. N 2128-IV, 
 від 19.05.2009 р. N 1343-VI, 
 від 15.01.2015 р. N 120-VIII, 
від 19.12.2017 р. N 2249-VIII, 

від 15.04.2021 р. N 1401-IX) 

Стаття 183. Перерви для годування дитини 
Жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної перерви для 

відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини. 
Ці перерви надаються не рідше ніж через три години тривалістю не менше тридцяти 

хвилин кожна. 
При наявності двох і більше грудних дітей тривалість перерви встановлюється не менше 

години. 
Строки і порядок надання перерв установлюються власником або уповноваженим ним 

органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 
(профспілковим представником) підприємства, установи, організації і з врахуванням 
бажання матері. 

Перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються за середнім 
заробітком. 

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X, 

 від 30.10.87 р. N 4841-XI; 
 Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і 
 заборона звільнення вагітних жінок 

 і жінок, які мають дітей 
Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з 

мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким 
матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю.  

При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або 
уповноважений ним орган зобов'язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. 
Відмова у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.  

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - 
частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти 
років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не 
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допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли 
допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування 
зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового 
трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна 
плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.  

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом 
 Президії Верховної Ради Української РСР від 30.10.87 р. N 4841-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 Законом України від 24.12.99 р. N 1356-XIV) 

Стаття 185. Надання вагітним жінкам і жінкам, які 
 мають дітей віком до чотирнадцяти років, 

 путівок до санаторіїв та будинків відпочинку 
 і подання їм матеріальної допомоги  

Власник або уповноважений ним орган повинен у разі необхідності видавати вагітним 
жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей з інвалідністю, 
путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також 
подавати їм матеріальну допомогу.  

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 у редакції Закону Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 186. Обслуговування матері на підприємствах, в організаціях 
На підприємствах і в організаціях з широким застосуванням жіночої праці 

організовуються дитячі ясла, дитячі садки, кімнати для годування грудних дітей, а також 
кімнати особистої гігієни жінок. 

Стаття 1861. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері 
Гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою - восьмою статті 179, 

статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 цього Кодексу, поширюються також на батьків, які 
виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному 
закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-
вихователів. 

(Доповнено статтею 1861 згідно із Законом 
 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
 законами України від 18.09.98 р. N 117-XIV, 

від 10.03.2010 р. N 1959-VI, 
від 17.05.2016 р. N 1366-VIII) 
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Глава XIII 
ПРАЦЯ МОЛОДІ 

Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах 
Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах 

прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток 
та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР) 

Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу 
Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. 
За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись 

на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років. 
Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів 

загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для 
виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у 
вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з 
батьків або особи, що його замінює.  

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 Законом України від 05.06.92 р. N 2418-XII) 

Стаття 189. Облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років 
На кожному підприємстві, в установі, організації, має вестися спеціальний облік 

працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження. 

Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше 
вісімнадцяти років 

Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на 
роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. 

Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і 
переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. 

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також 
граничні норми підіймання і переміщення важких речей особами молодше вісімнадцяти 
років затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони здоров'я, за погодженням із центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 

 від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 



 

414 

Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років 
Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього 

медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому 
медичному оглядові. 

(У редакції Закону України 
 від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, 
надурочних робіт і робіт у вихідні дні 

Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних 
робіт і робіт у вихідні дні. 

(У редакції Закону України 
 від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 193. Норми виробітку для молодих робітників 
Для робітників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються виходячи з 

норм виробітку для дорослих робітників пропорціонально скороченому робочому часу для 
осіб, що не досягли вісімнадцяти років. 

Для молодих робітників, які поступають на підприємство, в організацію після закінчення 
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, курсів, а також для тих, 
що пройшли навчання безпосередньо на виробництві, в передбачених законодавством 
випадках і розмірах та на визначені ними строки можуть затверджуватись знижені норми 
виробітку. Ці норми затверджуються власником або уповноваженим ним органом за 
погодженням з профспілковим комітетом. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X) 

Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій 
тривалості щоденної роботи 

Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості 
щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при 
повній тривалості щоденної роботи. 

Праця працівників молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, 
оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з 
доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується 
порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.  

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних 
навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно 
відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати 
учням доплати до заробітної плати.  

(Із доповненнями, внесеними згідно із 
 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 
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Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років 
Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них 

час. 
Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший 

рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи 
на даному підприємстві, в установі, організації. 

(Із доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 

 у редакції Закону України від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 196. Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 
Для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової 
служби і вперше приймається на роботу, а також осіб, звільнених із військової служби за 
призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із 
числа резервістів в особливий період, які в добровільному порядку уклали контракт про 
проходження служби у військовому резерві, військової служби за призовом осіб 
офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців 
після закінчення або припинення навчання чи служби), дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків 
або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу, а також інших 
категорій осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, підприємствам, 
установам та організаціям встановлюється квота відповідно до Закону України "Про 
зайнятість населення". 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

 від 16.10.2012 р. N 5462-VI, 
від 28.12.2014 р. N 77-VIII, 

від 18.03.2015 р. N 259-VIII; 
у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця 
Працездатній молоді - громадянам України віком від 15 до 28 років після закінчення або 

припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих 
навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після 
звільнення зі 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 надається перше робоче місце на строк не менше двох років.  

Молодим спеціалістам - випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких 
раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, надається робота за фахом 
на період не менше трьох років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
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(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

від 18.03.2015 р. N 259-VIII, 
від 30.03.2021 р. N 1357-IX) 

Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років 
Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, 
тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, 
зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, провадиться лише у виняткових 
випадках і не допускається без працевлаштування. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 07.02.2007 р. N 609-V) 

Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або 
інших осіб 

Батьки, усиновителі і піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові 
особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають 
право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, 
коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його 
законні інтереси. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР) 

Стаття 200. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді 
Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) 

підприємства, установи, організації і власник або уповноважений ним орган розглядають 
питання про заохочення молодих працівників, розподіл для них житла і місць в гуртожитках, 
охорону праці, їх звільнення, використання коштів на розвиток культурно-масової і 
спортивної роботи за участю представника молодіжної організації на умовах, визначених 
колективним договором. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 у редакції Закону України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР; 
 із змінами, внесеними згідно із 

 Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Глава XIV 
ПІЛЬГИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬ РОБОТУ З НАВЧАННЯМ 

Стаття 201. Організація виробничого навчання 
Для професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників, особливо молоді, 

власник або уповноважений ним орган організує індивідуальне, бригадне, курсове та інше 
виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи. 
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Стаття 202. Створення необхідних умов для поєднання роботи з навчанням 
Працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних закладах 

без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати 
необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 203. Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням 
При підвищенні кваліфікаційних розрядів або при просуванні по роботі повинні 

враховуватись успішне проходження працівниками виробничого навчання, загальноосвітня і 
професійна підготовка, та успішне проходження працівниками навчання в навчальних 
закладах. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 204. Здійснення виробничого навчання в робочий час 
Теоретичні заняття і виробниче навчання при підготовці нових робітників безпосередньо 

на виробництві шляхом індивідуального, бригадного і курсового навчання провадяться в 
межах робочого часу, встановленого законодавством про працю для працівників відповідних 
віку, професій і виробництва. 

Стаття 205. Неприпустимість залучення до роботи, що не стосується спеціальності, яка 
вивчається 

В період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям 
працівники не можуть використовуватись на будь-якій роботі, що не стосується 
спеціальності, яка вивчається ними. 

Стаття 206. Надання роботи у відповідності з набутою кваліфікацією 
Робітникові, який успішно закінчив виробниче навчання, присвоюється кваліфікація 

відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника і надається робота відповідно до набутої 
ним кваліфікації та присвоєного розряду. 

Стаття 207. Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання 
іншим спеціальностям 

За час проходження виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим 
спеціальностям працівникам виплачується заробітна плата в порядку і у розмірах, що 
визначаються законодавством. 

Стаття 208. Пільги для працівників, які навчаються в середніх і професійно-технічних 
навчальних закладах 

Для працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-
технічних навчальних закладах, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена 
тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати у встановленому порядку; їм 
надаються також і інші пільги. 
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(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 209. Скорочення робочого часу із збереженням заробітної плати для 
працівників, які навчаються в середніх загальноосвітніх школах 

Для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) 
школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на 
період навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень на один робочий день 
або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом 
тижня). Ці особи звільняються від роботи протягом навчального року не більш як на 36 
робочих днів при шестиденному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих 
годин. При п'ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється 
залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин. 

Працівникам, зазначеним у частині першій цієї статті, за час звільнення від роботи 
виплачується 50 відсотків середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не 
нижче мінімального розміру заробітної плати. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 21.12.83 р. N 6237-X; 

 Законом України від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 210. Звільнення від роботи без збереження заробітної плати працівників, які 
навчаються в середніх навчальних закладах 

Власник або уповноважений ним орган може надавати без шкоди для виробничої 
діяльності працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) 
школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, за 
їх бажанням, у період навчального року без збереження заробітної плати один-два вільних 
від роботи дні на тиждень.  

(У редакції Указу Президії Верховної Ради 
 Української РСР від 21.12.83 р. N 6237-X; 
 Закону України від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 211. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах 
Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх 

(змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх 
школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання: 

1) випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів; 
2) випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарних дні; 
3) перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних днів. 
Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається 

додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів. 
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом 

 Президії Верховної Ради Української РСР від 21.12.83 р. N 6237-X; 
 законами України від 18.09.98 р. N 117-XIV, 

від 06.02.2003 р. N 490-IV) 
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Стаття 212. Час надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються в 
навчальних закладах 

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, які успішно навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва 
та бажають приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання 
лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного 
проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки повної 
тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну 
безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. 

(У редакції Указу Президії Верховної Ради 
 Української РСР від 21.12.83 р. N 6237-X; 
 Закону України від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 213. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних 
навчальних закладах 

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних 
навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання 
іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 21.12.83 р. N 6237-X; 

 законами України від 18.09.98 р. N 117-XIV, 
 від 06.02.2003 р. N 490-IV) 

Стаття 214. Відпустки без збереження заробітної плати працівникам, допущеним до 
вступних іспитів у вищі навчальні заклади 

Працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, надається 
відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування 
часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад. 

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях при 
вищих навчальних закладах, у період навчального року надається, за їх бажанням, один 
вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. Для складання 
випускних іспитів їм надається додаткова відпустка на умовах, передбачених частиною 
першою цієї статті.  

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом 
 Президії Верховної Ради Української РСР від 21.12.83 р. N 6237-X; 

 у редакції Закону України від 18.09.98 р. N 117-XIV) 
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Стаття 215. Пільги працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах 
Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною 

формами навчання, надаються додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, а також інші 
пільги, передбачені законодавством. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР; 

 у редакції Закону України від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 216. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, 
навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі 

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних 
закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані 
відпустки: 

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та 
іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах: 

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних 
днів, 

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних 
днів, 

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів; 
2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та 

іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних 
закладах: 

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних 
днів, 

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних 
днів, 

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів; 
3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від 

рівня акредитації - 30 календарних днів; 
4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються 

у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого 
рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів 
акредитації - чотири місяці.  

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу 
(наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах 
післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні 
підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і 
наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації. 

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без 
відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік 
додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит. 
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Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно 
виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю 30 календарних днів. 

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною 
формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може 
встановлюватися інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням. 

Відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, 
надаються впродовж навчального року. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 21.12.83 р. N 6237-X; 

 законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР; 
 від 18.09.98 р. N 117-XIV, 

 від 06.02.2003 р. N 490-IV) 

Стаття 217. Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв'язку з 
навчанням 

На час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням (статті 211, 213, 216 цього Кодексу) за 
працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. 

(У редакції Закону України 
 від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 218. Надання працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах та 
аспірантурі, вільних від роботи днів 

Працівникам, які навчаються на останніх курсах вищих навчальних закладів, протягом 
десяти учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або 
складання державних іспитів надається щотижнево при шестиденному робочому тижні один 
вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою його в розмірі 50 відсотків 
одержуваної заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати. 

При п'ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно 
від тривалості робочої зміни за умови збереження загальної кількості вільних від роботи 
годин. 

Протягом десяти навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту 
(роботи) або складання державних іспитів працівникам, за їх бажанням, може бути надано 
додатково ще один-два вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати.  

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, за їх бажанням 
протягом чотирьох років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з 
оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника. 

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом 
четвертого року навчання надається за їх бажанням додатково ще один вільний від роботи 
день на тиждень без збереження заробітної плати. 

(У редакції Закону України 
 від 18.09.98 р. N 117-XIV) 
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Стаття 219. Оплата проїзду до місця знаходження вищого навчального закладу 
Власник або уповноважений ним орган оплачує працівникам, які навчаються у вищих 

навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, проїзд до місця 
знаходження навчального закладу і назад один раз на рік на настановні заняття, для 
виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів - у розмірі 50 відсотків вартості 
проїзду. 

У такому ж розмірі провадиться оплата проїзду для підготовки і захисту дипломного 
проекту (роботи) або складання державних іспитів. 

(Із доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 21.12.83 р. N 6237-X; 

 у редакції Закону України від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Стаття 220. Обмеження надурочних робіт для працівників, які навчаються 
Працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-

технічних навчальних закладах, забороняється залучати в дні занять до надурочних робіт. 
(У редакції Закону України 
 від 18.09.98 р. N 117-XIV) 

Глава XV 
 ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ 

(Глава із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 05.06.75 р. N 3866-VIII, 

 від 24.12.76 р. N 1616-IX, 
 від 24.01.83 р. N 4617-X, 
 від 21.12.83 р. N 6237-X, 

 від 27.05.88 р. N 5938-XI; 
 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 у редакції Закону України від 18.02.92 р. N 2134-XII) 

Стаття 221. Органи, які розглядають трудові спори 
Трудові спори розглядаються: 
1) комісіями по трудових спорах; 
2) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами. 
Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і власником або 

уповноваженим ним органом, застосовується незалежно від форми трудового договору. 
Установлений порядок розгляду трудових спорів не поширюється на спори про дострокове 

звільнення від виборної платної посади членів громадських та інших об'єднань громадян за 
рішенням органів, що їх обрали. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV) 
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Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорів деяких 
 категорій працівників 

Особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також 
працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, 
встановлюються законодавством. 

Стаття 2221. Врегулювання трудових спорів шляхом медіації 
Трудовий спір між працівником і власником або уповноваженим ним органом незалежно 

від форми трудового договору може бути врегульовано шляхом медіації відповідно до 
Закону України "Про медіацію" з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. 

Договір про проведення медіації та угода за результатами медіації у трудових спорах 
укладаються в письмовій формі. 

У разі невиконання чи неналежного виконання угоди за результатами медіації сторони 
медіації мають право звернутися для розгляду трудового спору до органів, передбачених 
статтею 221 цього Кодексу. 

Участь у процедурі медіації може бути визнана поважною причиною у розумінні статей 
225 і 234 цього Кодексу. 

(Доповнено статтею 2221 згідно із 
 Законом України від 16.11.2021 р. N 1875-IX) 

Стаття 223. Організація комісій по трудових спорах 
Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового 

колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менш як 15 чоловік. 
Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються 

загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, 
організації. При цьому кількість робітників у складі комісії по трудових спорах підприємства 
повинна бути не менше половини її складу. 

Комісія по трудових спорах обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря 
комісії. 

За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, установи, 
організації можуть бути створені комісії по трудових спорах у цехах та інших аналогічних 
підрозділах. Ці комісії обираються колективами підрозділів і діють на тих же підставах, що й 
комісії по трудових спорах підприємств, установ, організацій. 

У комісіях по трудових спорах підрозділів можуть розглядатись трудові спори в межах 
повноважень цих підрозділів. 

Організаційно-технічне забезпечення комісії по трудових спорах (надання обладнаного 
приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація діловодства, 
облік та зберігання заяв працівників і справ, підготовка та видача копій рішень і т. ін.) 
здійснюється власником або уповноваженим ним органом. 

Комісія по трудових спорах підприємства, установи, організації має печатку 
встановленого зразка. 
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Стаття 224. Компетенція комісії по трудових спорах 
Комісія по трудових спорах є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових 

спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях, за винятком спорів, 
зазначених у статтях 222, 232 цього Кодексу. 

Трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах, якщо працівник 
самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не 
врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним 
органом. 

Стаття 225. Строки звернення до комісії по трудових 
 спорах та порядок прийняття заяв працівника 

Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли 
він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату 
належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком. 

У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по трудових спорах 
може його поновити. 

Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов'язковій реєстрації. 
(Із доповненнями, внесеними згідно із 

 Законом України від 11.07.2001 р. N 2620-III) 

Стаття 226. Порядок і строки розгляду трудового 
 спору в комісії по трудових спорах 

Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з 
дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, 
представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності 
працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при 
розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або за 
вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат. 

У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання комісії розгляд заяви 
відкладається до наступного засідання. При повторному нез'явленні працівника без 
поважних причин комісія може винести рішення про зняття цієї заяви з розгляду, що не 
позбавляє працівника права подати заяву знову в межах тримісячного строку з дня, коли 
працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. 

Комісія по трудових спорах має право викликати на засідання свідків, доручати 
спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від 
власника або уповноваженого ним органу необхідні розрахунки та документи. 

Засідання комісії по трудових спорах вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 
менше двох третин обраних до її складу членів. 

Працівник і власник або уповноважений ним орган мають право заявити мотивований 
відвід будь-якому члену комісії. Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів 
комісії, присутніх на засіданні. Член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у 
вирішенні питання про відвід. 

На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою або його заступником і 
секретарем. 
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Стаття 227. Порядок прийняття рішень комісією по 
 трудових спорах 

Комісія по трудових спорах приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на 
засіданні. 

У рішенні зазначаються: повне найменування підприємства, установи, організації, 
прізвище, ім'я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або його представника, 
дата звернення до комісії і дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, власника 
або представників уповноваженого ним органу, результати голосування і мотивоване 
рішення комісії. 

Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові, власникові або 
уповноваженому ним органу. 

Стаття 228. Оскарження рішення комісії по трудових спорах 
У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник чи власник або 

уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня 
вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск вказаного строку 
не є підставою відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд 
може поновити цей строк і розглянути спір по суті. В разі коли пропущений строк не буде 
поновлено, заява не розглядається, і залишається в силі рішення комісії по трудових спорах. 

Стаття 229. Строк виконання рішення комісії по 
 трудових спорах 

Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню власником або уповноваженим 
ним органом у триденний строк по закінченні десяти днів, передбачених на їх оскарження 
(стаття 228), за винятком випадків, передбачених частиною п'ятою статті 235 цього Кодексу. 

Стаття 230. Порядок виконання рішення комісії по 
 трудових спорах 

У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення комісії по 
трудових спорах у встановлений строк (стаття 229) працівникові комісією по трудових 
спорах підприємства, установи, організації видається посвідчення, що має силу виконавчого 
листа. 

У посвідченні вказуються найменування органу, який виніс рішення щодо трудового 
спору, дати прийняття і видачі та номер рішення, прізвище, ім'я, по батькові та адреса 
стягувача, найменування та адреса боржника, номери його рахунків у банках, рішення по 
суті спору, строк пред'явлення посвідчення до виконання. Посвідчення засвідчується 
підписом голови або заступника голови комісії по трудових спорах підприємства, установи, 
організації та печаткою комісії по трудових спорах. 

Посвідчення не видається, якщо працівник чи власник або уповноважений ним орган 
звернувся у встановлений статтею 228 строк із заявою про вирішення трудового спору до 
районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду. 

На підставі посвідчення, пред'явленого не пізніше тримісячного строку до органу 
державної виконавчої служби або приватному виконавцю, державний виконавець чи 
приватний виконавець виконує рішення комісії по трудових спорах у примусовому порядку. 
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(Із змінами, внесеними згідно із 
 законами України від 19.10.2000 р. N 2056-III, 

 від 15.05.2003 р. N 762-IV, 
від 02.06.2016 р. N 1404-VIII, 

зміни, внесені Законом України від 02.06.2016 р. N 1404-VIII, в частині положень, 
 що стосуються діяльності приватних виконавців, вводяться в дію з 05.01.2017 р.) 

Стаття 231. Розгляд трудових спорів у районних, районних у місті, міських чи 
міськрайонних судах 

У районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові 
спори за заявами: 

1) працівника чи власника або уповноваженого ним органу, коли вони не згодні з 
рішенням комісії по трудових спорах підприємства, установи, організації (підрозділу). 

2) виключено 
(Із змінами, внесеними згідно із 

законами України від 15.05.2003 р. N 762-IV, 
від 14.10.2014 р. N 1697-VII) 

Стаття 232. Трудові спори, що підлягають безпосередньому 
 розглядові в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах 

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах 
розглядаються трудові спори за заявами: 

1) працівників підприємств, установ, організацій, де комісії по трудових спорах не 
обираються; 

2) працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового 
договору, зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного 
прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних 
у частині третій статті 221 і статті 222 цього Кодексу; 

3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та 
іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, 
установи, організації, його заступників, а також службових осіб податкових та митних 
органів, яким присвоєно спеціальні звання, і службових осіб центральних органів виконавчої 
влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та 
контролю за цінами; керівних працівників, які обираються, затверджуються або 
призначаються на посади державними органами, органами місцевого самоврядування, а 
також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян з питань звільнення, 
зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час 
вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних стягнень, за винятком спорів працівників, 
вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 цього Кодексу; 

4) власника або уповноваженого ним органу про відшкодування працівниками 
матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації; 

5) працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке відповідно до 
чинного законодавства попередньо було вирішено власником або уповноваженим ним 
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органом і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 
представником) підприємства, установи, організації (підрозділу) в межах наданих їм прав; 

6) працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без 
укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи (крім випадків 
виконання робіт чи надання послуг за гіг-контрактом у порядку та на умовах, передбачених 
Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні"). 

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах 
розглядаються також спори про відмову у прийнятті на роботу: 

1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, 
установи, організації; 

2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і у встановленому 
порядку направлені на роботу на дане підприємство, в установу, організацію; 

3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину з інвалідністю, а 
одиноких матерів (батьків) - при наявності дитини віком до 14 років; 

4) виборних працівників після закінчення строку повноважень; 
5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу; 
6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно до чинного 

законодавства зобов'язаний укласти трудовий договір. 
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 

 законами України від 19.11.93 р. N 3632-XII, 
 від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 

 від 15.05.2003 р. N 762-IV, 
 від 10.07.2003 р. N 1096-IV, 
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI, 
 від 15.05.2013 р. N 239-VII, 
 від 04.07.2013 р. N 406-VII, 
 від 28.12.2014 р. N 77-VIII, 
від 14.01.2020 р. N 440-IX, 

від 15.07.2021 р. N 1667-IX) 

Стаття 233. Строки звернення до районного, районного у місті, міського чи 
міськрайонного  

суду за вирішенням трудових спорів 
Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до 

районного, районного у місті, міського чи міськрайонного 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. 

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. 

Для звернення власника або уповноваженого ним органу 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 
вищестоящого органу. 
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(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно 
 із законами України від 11.07.2001 р. N 2620-III, 

 від 15.05.2003 р. N 762-IV) 
(положенню частини першої статті 233 у взаємозв'язку з положеннями статей 116, 117, 

2371 цього кодексу дано офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 
22.02.2012 р. N 4-рп/2012) 

(положенню частини другої статті 233 у системному зв'язку з положеннями статей 1, 12 
Закону України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР дано офіційне 
тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 15.10.2013 р. N 8-рп/2013) 

(положенню частини другої статті 233 дано офіційне тлумачення Рішенням 
Конституційного Суду України від 15.10.2013 р. N 9-рп/2013) 

(Із змінами, внесеними згідно із 
законами України від 14.10.2014 р. N 1697-VII, 

від 05.02.2021 р. N 1217-IX) 

Стаття 234. Поновлення судом строків, пропущених з 
 поважних причин 

У разі пропуску з поважних причин строків, установлених статтею 233 цього Кодексу, 
районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд може поновити ці строки. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV) 

Стаття 235. Поновлення на роботі, зміна формулювання причин звільнення, 
оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення 

трудового договору, та встановлення періоду такої роботи 
У разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, у 

тому числі у зв'язку з повідомленням про порушення вимог Закону України "Про запобігання 
корупції" іншою особою, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, 
який розглядає трудовий спір. 

При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, 
одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але 
не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного 
року не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про 
виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. 

У разі визнання формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не 
відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не тягне поновлення працівника на 
роботі, орган, який розглядає трудовий спір, зобов'язаний змінити формулювання і вказати в 
рішенні причину звільнення у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства 
та з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Якщо неправильне формулювання 
причини звільнення перешкоджало працевлаштуванню працівника, орган, який розглядає 
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трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату йому середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу в порядку і на умовах, передбачених частиною другою цієї статті. 

У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у 
зв'язку із здійсненим ним або його близькою особою повідомленням про можливі факти 
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України 
"Про запобігання корупції" іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, 
який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому грошової компенсації у 
розмірі шестимісячного середнього заробітку, а у випадку неможливості поновлення - у 
розмірі дворічного середнього заробітку. 

У разі затримки видачі копії наказу (розпорядження) про звільнення з вини власника або 
уповноваженого ним органу працівникові виплачується середній заробіток за весь час 
вимушеного прогулу. 

При винесенні рішення про оформлення трудових відносин з працівником, який виконував 
роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи 
на умовах неповного робочого часу, у разі фактичного виконання роботи повний робочий 
час, установлений на підприємстві, в установі, організації (крім випадків виконання робіт чи 
надання послуг за гіг-контрактом у порядку та на умовах, передбачених Законом України 
"Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні"), орган, який розглядає 
трудовий спір, одночасно приймає рішення про нарахування та виплату такому працівникові 
заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом 
економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді без урахування фактично виплаченої 
заробітної плати, про нарахування та сплату відповідно до законодавства податку на доходи 
фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування за встановлений період роботи. 

За відсутності підтверджень, що резидент Дія Сіті ввів фізичну особу в оману щодо 
правової природи гіг-контракту, вчиненого з нею згідно із Законом України "Про 
стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", його укладення та/або виконання не 
може вважатися вступом у трудові відносини та/або виконанням роботи без укладення 
трудового договору (контракту). 

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу 
роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному 
виконанню. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
 законами України від 14.10.2014 р. N 1700-VII, 

який вводиться в дію з 26.04.2015 р., 
 від 28.12.2014 р. N 77-VIII, 
від 17.10.2019 р. N 198-IX, 

від 05.02.2021 р. N 1217-IX, 
від 15.07.2021 р. N 1667-IX) 
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Стаття 236. Оплата вимушеного прогулу при затримці 
 виконання рішення про поновлення на 

 роботі працівника 
У разі затримки власником або уповноваженим ним органом виконання рішення органу, 

який розглядав трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого або 
переведеного на іншу роботу працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому 
середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки. 

Стаття 237. Покладення матеріальної відповідальності 
 на службову особу, винну в незаконному 
 звільненні або переведенні працівника 

Суд покладає на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні 
працівника на іншу роботу, обов'язок покрити шкоду, заподіяну підприємству, установі, 
організації у зв'язку з оплатою працівникові часу вимушеного прогулу або часу виконання 
нижчеоплачуваної роботи. Такий обов'язок покладається, якщо звільнення чи переведення 
здійснено з порушенням закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав 
виконання рішення суду про поновлення на роботі. 

Стаття 2371. Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної 
шкоди 

Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику 
провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, 
втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для 
організації свого життя. 

Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством. 
(Доповнено статтею 2371 згідно із 

 Законом України від 24.12.99 р. N 1356-XIV) 

Стаття 238. Задоволення грошових вимог 
При розгляді трудових спорів у питаннях про грошові вимоги, крім вимог про виплату 

працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час 
виконання нижчеоплачуваної роботи (стаття 235), орган, який розглядає спір, має право 
винести рішення про виплату працівникові належних сум без обмеження будь-яким строком. 

Стаття 239. Обмеження повороту виконання рішень 
 по трудових спорах 

У разі скасування виконаних судових рішень про стягнення заробітної плати чи інших 
виплат, що випливають з трудових правовідносин, поворот виконання допускається лише 
тоді, коли скасоване рішення грунтувалося на повідомлених позивачем неправдивих 
відомостях або поданих ним підроблених документах. 

З цих же підстав допускається стягнення з працівників сум, виплачених їм відповідно до 
раніше прийнятого рішення комісії по трудових спорах при повторному розгляді спору. 
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Стаття 240. Виключена.  

Стаття 2401. Прийняття рішень органом, що розглядає трудові спори, у разі 
неможливості поновлення працівника на роботі внаслідок припинення діяльності 

підприємства, установи, організації 
У разі, коли працівника звільнено без законної підстави або з порушенням встановленого 

порядку, але поновлення його на попередній роботі неможливе внаслідок ліквідації 
підприємства, установи, організації, орган, який розглядає трудовий спір, зобов'язує 
ліквідаційну комісію або власника (орган, уповноважений управляти майном ліквідованого 
підприємства, установи, організації, а у відповідних випадках - правонаступника), виплатити 
працівникові заробітну плату за весь час вимушеного прогулу. Одночасно орган, який 
розглядає трудовий спір, визнає працівника таким, якого було звільнено за пунктом 1 статті 
40 цього Кодексу. На такого працівника поширюються пільги і компенсації, передбачені 
статтею 49-3 цього Кодексу для вивільнюваних працівників, а його зайнятість забезпечується 
відповідно до Закону України "Про зайнятість населення". 

(Доповнено статтею 2401 згідно із 
 Законом України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР) 

Стаття 241. Виключена.  

Стаття 2411. Обчислення строків, передбачених цим Кодексом 
Строки виникнення і припинення трудових прав та обов'язків обчислюються роками, 

місяцями, тижнями і днями. 
Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року 

строку. 
Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. 

Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного 
числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця. 

Строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня. 
Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з 

якого починається строк. Якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або 
неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день. 

(Доповнено статтею 2411 згідно із 
 Законом України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР) 

Стаття 242. Виключена.  

Глава XVI 
 ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ, УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
(назва глави у редакції Указу Президії Верховної 
 Ради Української РСР від 27.02.85 р. N 8474-X) 
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Стаття 243. Право громадян на об'єднання у професійні спілки 
Відповідно до Конституції України та Закону України "Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності" громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без 
будь-якого дозволу створювати професійні спілки з метою представництва, здійснення і 
захисту своїх трудових та соціально-економічних прав та інтересів, вступати до них та 
виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі 
професійних спілок. 

Держава визнає професійні спілки повноважними представниками працівників і 
захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної 
влади та місцевого самоврядування, у відносинах з власником або уповноваженим ним 
органом, а також з іншими об'єднаннями громадян. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР; 

 у редакції Закону України 
 від 05.04.2001 р. N 2343-III) 

Стаття 244. Права професійних спілок, їх об'єднань 
Права професійних спілок, їх об'єднань визначаються Конституцією України, Законом 

України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", цим Кодексом, іншими 
нормативно-правовими актами. 

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X, 

 від 27.02.85 р. N 8474-X; 
 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 

 від 05.07.95 р. N 263/95-ВР; 
 у редакції Закону України 

 від 05.04.2001 р. N 2343-III) 

Стаття 245. Право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями 

Працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні 
спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на 
представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, 
організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.  

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створювати умови, які б 
забезпечували участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями. 
Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язані у встановлений строк 
розглядати критичні зауваження і пропозиції працівників і повідомляти їм про вжиті заходи. 

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.02.85 р. N 8474-X, 

 від 27.05.88 р. N 5938-XI; 
 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР) 
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Стаття 246. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, 
організаціях 

Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх 
структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, 
соціально-економічні права та інтереси. 

Первинні профспілкові організації здійснюють свої повноваження через утворені 
відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не 
утворюються, - через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на 
представництво інтересів членів професійної спілки, який діє в межах прав, наданих Законом 
України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та статутом професійної 
спілки. 

У разі якщо на підприємстві, в установі, організації діє кілька первинних профспілкових 
організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи, 
організації щодо укладення колективного договору здійснюється об'єднаним 
представницьким органом у порядку, визначеному частиною другою статті 12 цього 
Кодексу. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 у редакції законів України від 05.04.2001 р. N 2343-III, 
 від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 247. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на 
підприємстві, в установі, організації 

Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, 
організації: 

1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на 
загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про 
притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного 
договору; 

2) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання запровадження, 
перегляду та змін норм праці; 

3) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання оплати праці 
працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, 
умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших 
заохочувальних, компенсаційних виплат; 

4) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання робочого часу і 
часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження 
підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у 
вихідні дні тощо; 

5) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання соціального 
розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного 
обслуговування працівників; 

6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні 
переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг; 
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7) бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, 
установи або організації; 

8) представляє інтереси працівників за їх дорученням під час розгляду індивідуальних 
трудових спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню; 

9) приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати 
трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він 
порушує Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", 
законодавство про працю, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни 
колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші 
порушення законодавства про колективні договори; 

10) надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового договору з 
ініціативи власника або уповноваженого ним органу з працівником, який є членом 
професійної спілки, що діє на підприємстві, в установі та організації, у випадках, 
передбачених законом; 

11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, у 
роботі комісії з питань охорони праці; 

12) здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним 
органом законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в 
установі, організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним 
застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків; 

13) здійснює контроль за підготовкою та поданням власником або уповноваженим ним 
органом документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей; 

14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та особам з інвалідністю, які до виходу на 
пенсію працювали на підприємстві, в установі, організації, права користування нарівні з його 
працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення 
житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними 
послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи, організації та колективним 
договором; 

15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, 
направляє працівників до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних 
комплексів, баз та оздоровчих закладів на умовах, передбачених колективним договором або 
угодою, перевіряє стан організації медичного обслуговування працівників та членів їхніх 
сімей; 

16) визначає разом з власником або уповноваженим ним органом відповідно до 
колективного договору розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, 
утримання житла, веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 
розподіляє в установленому законодавством порядку жилу площу в будинках, споруджених 
за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також жилу площу, що 
надається власникові у розпорядження в інших будинках, здійснює контроль за житлово-
побутовим обслуговуванням працівників; 

17) представляє інтереси працівників підприємства-боржника в ході процедури 
банкрутства. 
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Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, в установі, 
організації, мають також інші права, передбачені законодавством України. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X, 

 від 27.02.85 р. N 8474-X, 
 від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 
 від 05.04.2001 р. N 2343-III, 
 від 16.01.2003 р. N 429-IV, 

 від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 248. Гарантії діяльності профспілок 
Для реалізації повноважень профспілок, передбачених Законом України "Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності", члени виборних органів профспілкових організацій 
підприємств, установ і організацій, вищестоящих профспілкових органів, а також 
повноважні представники цих органів мають право: 

1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, 
організації, де працюють члени профспілок; 

2) вимагати і одержувати від власника або уповноваженого ним органу, іншої посадової 
особи відповідні документи, відомості та пояснення щодо умов праці, виконання 
колективних договорів, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав 
працівників; 

3) безпосередньо звертатися в усній або письмовій формі до власника або уповноваженого 
ним органу, посадових осіб з профспілкових питань; 

4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, 
дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств і підприємств побутового 
обслуговування, що належать або надають послуги підприємству, установі, організації, в 
яких працюють члени профспілок; 

5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи, 
організації в доступних для працівників місцях; 

6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, 
використання коштів на соціальні і культурні заходи та житлове будівництво. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 у редакції Закону України від 05.04.2001 р. N 2343-III) 

Стаття 249. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов 
для діяльності профспілок 

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний сприяти створенню належних умов 
для діяльності первинних профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі, 
організації. 

Приміщення для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів 
працівників, які є членами професійної спілки, з усім необхідним обладнанням, зв'язком, 
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опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною надається власником або 
уповноваженим ним органом у порядку, передбаченому колективним договором. 

За наявності письмових заяв працівників, які є членами професійної спілки, власник або 
уповноважений ним орган щомісяця безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує 
на рахунок професійної спілки членські профспілкові внески працівників відповідно до 
укладеного колективного договору чи окремої угоди в строки, визначені цим договором чи 
угодою. Власник або уповноважений ним орган не вправі затримувати перерахування 
зазначених коштів. 

Спори, пов'язані з невиконанням власником або уповноваженим ним органом цих 
обов'язків, розглядаються у судовому порядку. 

Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення 
культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників 
підприємства, установи, організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори можуть 
передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього 
підприємства, установи, організації. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 законами України від 05.04.2001 р. N 2343-III, 
 від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 250. Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями 
первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та 

оздоровчу роботу 
Власники або уповноважені ними органи зобов'язані відраховувати кошти первинним 

профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в 
розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка 
фонду оплати праці відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності". 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 у редакції законів України від 05.04.2001 р. N 2343-III, 
 від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

(установлено, що норми і положення статті 250 застосовуються у порядку та розмірах, 
встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів 
державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного 
соціального страхування, згідно із Законом України від 08.07.2010 р. N 2456-VI, враховуючи 
зміни, внесені Законом України від 28.12.2014 р. N 79-VIII, згідно із Законом України від 
28.12.2014 р. N 80-VIII) 

(установлено, що норми і положення статті 250 застосовуються у порядку та розмірах, 
встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів 
державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України, згідно 
із Законом України від 25.12.2015 р. N 928-VIII) 
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Стаття 251. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу надавати інформацію 
на запити профспілок, їх об'єднань 

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в тижневий строк надавати на запити 
профспілок, їх об'єднань інформацію щодо умов та оплати праці працівників, соціально-
економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних 
договорів і угод. 

У разі затримки виплати заробітної плати власник або уповноважений ним орган 
зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів надати письмовий дозвіл на 
отримання в банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, 
організації чи отримати таку інформацію в банках і надати її профспілковому органу. У разі 
відмови власника або уповноваженого ним органу надати таку інформацію чи дозвіл на 
отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до суду. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно 
 із законами України від 05.04.2001 р. N 2343-III, 

 від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 

Стаття 252. Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до 
профспілкових органів 

Працівникам підприємств, установ, організацій, обраним до складу виборних 
профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень. 

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної 
відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається 
лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є. 

Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у 
тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де 
не обирається виборний орган професійної спілки), крім випадків додержання загального 
порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони 
є, а також вищого виборного органу цієї професійної спілки (об'єднання професійних 
спілок). 

Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу працівників, які 
обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не 
допускається протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім 
випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності 
працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що 
перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом 
передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не надається 
працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з 
неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, 
якщо це пов'язано із станом здоров'я. 

Працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових 
органів, після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або за 
згодою працівника інша рівноцінна робота (посада). 

Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи 
службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором, вільний 
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від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і 
переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а 
також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менш як 2 години на 
тиждень. 

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних 
профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка 
тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок 
власника або уповноваженого ним органу. 

За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє 
на підприємстві, в установі, організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, 
встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. На 
підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, 
якщо це передбачено колективним договором. 

Положення цієї статті в частині особливостей притягнення до дисциплінарної 
відповідальності та звільнення, а також положення частин другої і третьої статті 494 цього 
Кодексу не поширюються на прокурорів, поліцейських і працівників Національної поліції, 
Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного 
антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України та органів, що 
здійснюють контроль за додержанням податкового та митного законодавства. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X, 

 від 27.05.88 р. N 5938-XI; 
 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 законами України від 05.04.2001 р. N 2343-III, 
 від 10.07.2003 р. N 1096-IV, 
від 14.10.2014 р. N 1697-VII, 
від 16.07.2015 р. N 630-VIII, 
від 23.12.2015 р. N 901-VIII, 

від 19.09.2019 р. N 113-IX, 
від 28.01.2021 р. N 1150-IX, 

зміни, внесені підпунктом 1 пункту 5 розділу VI Закону України 
від 28.01.2021 р. N 1150-IX, набирають чинності з 24.11.2021 р.) 

Глава XVI-А 
 ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 

(Доповнено главою XVI-А згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI) 

Стаття 2521. Трудовий колектив підприємства  
Трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть 

участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших 
форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.  

Повноваження трудового колективу визначаються законодавством.  
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(У редакції Закону Української 
 РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 2522. Виключена. 
 (згідно із Законом Української 
 РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 2523. Виключена. 
 (згідно із Законом Української 
 РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 2524. Виключена. 
 (згідно із Законом Української 
 РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 2525. Загальні принципи матеріальної заінтересованості трудового колективу в 
результатах господарської діяльності 

Досягнення і втрати в роботі підприємства безпосередньо позначаються на рівні 
госпрозрахункового доходу колективу, благополуччі кожного працівника. Підприємство, яке 
забезпечує виробництво і реалізацію кращої продукції (робіт, послуг) з меншими витратами, 
одержує більший госпрозрахунковий доход і перевагу в своєму виробничому і соціальному 
розвитку та оплаті праці працівників. 

Відшкодування підприємством збитків, заподіяних іншим організаціям і державі, сплата 
штрафів, неустойок та інших санкцій, встановлених законодавством, провадиться за рахунок 
госпрозрахункового доходу колективу. Власник або уповноважений ним орган визначає 
конкретні підрозділи і працівників, винних у заподіянні збитків, що їх зазнало підприємство, 
доводить про це до відома трудового колективу і покладає на конкретні підрозділи і 
працівників майнову (матеріальну) відповідальність відповідно до законодавства. 

Стаття 2526. Формування колективу бригади 
Зарахування в бригаду нових працівників провадиться за згодою колективу бригади. Не 

допускається відмова бригади в зарахуванні працівників, направлених у бригаду в порядку 
працевлаштування відповідно до законодавства (молодих спеціалістів, випускників 
навчальних закладів системи професійно-технічної освіти, осіб, звільнених від покарання або 
примусового лікування та інших). 

Колектив бригади має право вимагати від власника або уповноваженого ним органу 
виведення із складу бригади працівників у разі скорочення чисельності бригади, 
невідповідності працівника виконуваній роботі та в інших випадках, передбачених статтями 
40 і 41 цього Кодексу. Власник або уповноважений ним орган відповідно до законодавства 
переводить таких працівників, за їх згодою, на іншу роботу або звільняє у встановленому 
порядку. 

Бригадири обираються на зборах колективів бригад (таємним або відкритим 
голосуванням) і затверджуються керівником підрозділу, до складу якого входять ці бригади. 
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(Із доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 14.05.90 р. N 9280-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 

Стаття 2527. Розподіл колективного заробітку у бригаді із застосуванням коефіцієнта 
трудової участі 

Колектив бригади може розподіляти колективний заробіток із застосуванням коефіцієнта 
трудової участі. Коефіцієнти членам бригади затверджуються колективом бригади за 
поданням бригадира (ради бригади). 

При застосуванні коефіцієнта трудової участі заробітна плата працівника не може бути 
нижчою від встановленого державою мінімального розміру (стаття 95). 

Стаття 2528. Взаємна відповідальність власника або уповноваженого ним органу і 
бригади 

Власник або уповноважений ним орган підприємства, об'єднання, структурного підрозділу 
несе відповідальність перед бригадою за створення нормальних умов для 
високопродуктивної праці (надання роботи, забезпечення справного стану механізмів та 
устаткування, технічною документацією, матеріалами та інструментами, енергією, створення 
безпечних і здорових умов праці). При невиконанні бригадою виробничих показників з вини 
власника або уповноваженого ним органу за бригадою зберігається фонд оплати праці, 
розрахований за тарифними ставками. Службові особи, винні у порушенні обов'язків 
власника або уповноваженого ним органу перед бригадою, притягаються до дисциплінарної 
відповідальності, а за зайві грошові виплати бригади - також до матеріальної 
відповідальності перед підприємством у порядку і розмірах, встановлених законодавством. 

Бригада несе відповідальність перед власником або уповноваженим ним органом 
підприємства за невиконання з її вини виробничих показників. У цих випадках оплата 
провадиться за виконану роботу, премії та інші заохочувальні виплати не нараховуються. 
Збитки, заподіяні підприємству випуском неякісної продукції з вини бригади, 
відшкодовуються з її колективного заробітку в межах середнього місячного заробітку 
бригади. При розподілі колективного заробітку між членами бригади враховується вина 
конкретних працівників у випуску неякісної продукції. 

Глава XVII 
ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
(Глава із змінами, внесеними згідно з указами Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X, 
 від 24.01.83 р. N 4617-X; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 

 від 05.07.95 р. N 263/95-ВР; 
 у редакції Закону України від 16.01.2003 р. N 429-IV) 
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Стаття 253. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному 
страхуванню 

Особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у 
фізичної особи, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. 

Стаття 254. Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування 
Основними джерелами коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування 

є внески власників підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів чи 
фізичної особи, працівників. Бюджетні та інші джерела коштів, необхідні для здійснення 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, передбачаються відповідними 
законами з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Стаття 255. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням 

Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим 
державним соціальним страхуванням працівникам, а в деяких випадках і членам їх сімей, 
умови їх надання та розміри визначаються законами України з окремих видів 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, іншими нормативно-правовими 
актами, які містять норми щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Стаття 256. Пенсійне забезпечення 
Працівники та члени їх сімей мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по 

інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, а також за вислугу років відповідно до 
закону. 

Стаття 257. Виключена.  

Стаття 258. Виключена.  

Глава XVIII 
НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

Стаття 259. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю 
Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними 

особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними 
особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за 
додержанням законодавства про працю, та його територіальні органи у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства 
про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх 
функціональному підпорядкуванні, крім податкових органів, які мають право з метою 
перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх 
підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, 
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а органи місцевого самоврядування - на підприємствах, в установах і організаціях, що 
перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад. 

Частину третю виключено 
Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні 

спілки та їх об'єднання. 
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 
 законами України від 15.12.92 р. N 2857-XII, 

 від 15.12.93 р. N 3694-XII, 
 від 05.04.2001 р. N 2343-III, 
від 20.05.2010 р. N 2275-VI, 
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI, 
 від 04.07.2013 р. N 406-VII, 
від 14.10.2014 р. N 1697-VII, 
 від 28.12.2014 р. N 77-VIII, 
від 14.01.2020 р. N 440-IX, 

від 04.03.2021 р. N 1320-IX) 

Стаття 260. Державний нагляд за охороною праці 
Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону 

праці здійснюють: 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

праці; 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ядерної та 

радіаційної безпеки; 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки; 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері техногенної безпеки; 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного 

та епідемічного благополуччя населення. 
(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X, 
 від 30.12.81 р. N 2957-X; 

 у редакції законів України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 

Стаття 261. Виключена.  
 (згідно із Законом України від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 262. Виключена.  
(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 
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 виключена згідно із Законом 
 України від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 263. Повноваження місцевих державних адміністрацій та рад у галузі охорони 
праці  

Місцеві державні адміністрації і ради у межах відповідної території: 
забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці; 
формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і 

виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення; 
здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 

 законів України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 

Стаття 264. Виключена.  
(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X; 
 виключена згідно із Законом 

 України від 15.12.93 р. N 3694-XII) 

Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю 
Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством. 

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть 
відповідальність у вигляді штрафу в разі: 

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору 
(контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання 
роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати 
(винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування та податків - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно 
якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які 
використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої - третьої груп, 
застосовується попередження; 

вчинення порушення, передбаченого абзацом другим цієї частини, повторно протягом 
двох років з дня виявлення порушення - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, 
стосовно якого скоєно порушення; 

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, 
передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному 
обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент 
виявлення порушення; 
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недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у двократному розмірі 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за 
кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення; 

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до 
виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову 
службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію", - у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно 
порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують 
найману працю та є платниками єдиного податку першої - третьої груп, застосовується 
попередження; 

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, 
створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на момент виявлення порушення; 

вчинення дій, передбачених абзацом сьомим цієї частини, при проведенні перевірки з 
питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у 
шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент 
виявлення порушення; 

порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених абзацами другим - 
восьмим цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення; 

вчинення порушення, передбаченого абзацом дев'ятим цієї частини, повторно протягом 
року з дня виявлення порушення - у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за 
кожне таке порушення. 

Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими 
санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 
Господарського кодексу України. 

Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за 
додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. 

У разі сплати юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, яка використовує 
найману працю, 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення 
постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, 
передбаченого цією статтею, така постанова вважається виконаною. 

У разі виконання припису центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та 
усунення виявлених порушень, передбачених абзацами четвертим - шостим, дев'ятим 
частини другої цієї статті, у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до 
відповідальності не застосовуються. 

Заходи щодо притягнення до відповідальності за вчинення порушення, передбаченого 
абзацами другим, третім, сьомим, восьмим, десятим частини другої цієї статті, 
застосовуються одночасно із винесенням припису незалежно від факту усунення виявлених 
при проведенні перевірки порушень. 
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Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, можуть бути накладені 
центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині четвертій цієї статті, без 
здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення 
трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового 
договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого 
часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на 
підприємстві, в установі, організації. 

Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, 
покладається на органи державної виконавчої служби. 

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю. 
Не вважається фактичним допуском до роботи без оформлення трудового договору 

(контракту) та не тягне відповідальність у вигляді штрафу, передбачену цим Кодексом, 
укладення гіг-контракту у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про 
стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні". 

(Із змінами і доповненнями, внесеними 
 згідно із законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 

 від 28.12.2014 р. N 77-VIII, 
 від 03.11.2015 р. N 734-VIII, 
від 02.06.2016 р. N 1404-VIII, 
від 06.12.2016 р. N 1774-VIII, 

від 12.12.2019 р. N 378-IX, 
від 15.07.2021 р. N 1667-IX) 

Глава XIX 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтею 233 цього 
Кодексу, продовжуються на строк дії такого карантину. 

2. Під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України "Про правовий 
режим воєнного стану", діють обмеження та особливості організації трудових відносин, 
встановлені Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". 

(Доповнено главою XIX згідно із 
 Законом України від 30.03.2020 р. N 540-IX; 

із доповненнями, внесеними згідно із 
 Законом України від 15.03.2022 р. N 2136-IX, 

який діє протягом воєнного стану) 
____________ 

 
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022 
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022  
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 20 березня 2022 р. N 331 

Київ 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ РОБОТОДАВЦЮ 
КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЗА 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 
ВНАСЛІДОК ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ПІД ЧАС ВОЄННОГО 

СТАНУ В УКРАЇНІ 
Із змінами і доповненнями, внесеними 

 постановою Кабінету Міністрів України 
 від 6 квітня 2022 року N 415 

Кабінет Міністрів України постановляє: 
Затвердити Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час 
воєнного стану в Україні, що додається. 

  
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

 

Інд. 73 
  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 березня 2022 р. N 331 

ПОРЯДОК 
надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування 

внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану 
в Україні 

1. Цей Порядок визначає умови, механізм виплати та порядок використання коштів для 
надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з 
числа внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного 
стану в Україні (далі - компенсація витрат) за рахунок коштів резервного фонду державного 
бюджету. 

Дія цього Порядку поширюється на роботодавців, які працевлаштували внутрішньо 
переміщених осіб під час воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України 
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від 24 лютого 2022 р. N 64 "Про введення воєнного стану в Україні", зокрема тих 
працівників, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування. 

(пункт 1 доповнено новим абзацом другим згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2022 р. N 415, 

у зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати 
 відповідно абзацами третім і четвертим) 

Для цілей цього Порядку під терміном "внутрішньо переміщена особа" розуміється особа, 
яка після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. N 64 "Про введення 
воєнного стану в Україні" воєнного стану перемістилася з території адміністративно-
територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку 
адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на 
відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми "єПідтримка", 
затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. N 204, та 
отримала довідку внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі 
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 "Про облік внутрішньо переміщених 
осіб" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296; 2015 р., N 38, ст. 1145, N 70, ст. 
2312). 

Термін "роботодавець" вживається у цьому Порядку в значенні, наведеному в 
Податковому кодексі України. 

2. Компенсація витрат надається роботодавцю, крім роботодавців, які є бюджетними 
установами, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, за кожну 
працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору 
(контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, за таких умов: 

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2022 р. N 415) 

роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування; 

розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці 
не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством; 

подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 
р. або річної звітності за 2021 рік. 

Особа з числа внутрішньо переміщених осіб (далі - особа) може бути працевлаштована на 
умовах, визначених цим Порядком, один раз. 

3. Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну 
працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 
30 календарних днів після його скасування або припинення. 

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня 
працевлаштування особи на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку. 

4. Для отримання компенсації витрат роботодавець не раніше, ніж через п'ять календарних 
днів після працевлаштування особи подає до міського, районного, міськрайонного центру 
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зайнятості або філії регіонального центру зайнятості (далі - центри зайнятості) заяву про 
компенсацію витрат (далі - заява): 

в електронній формі - через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - 
Портал Дія); 

в паперовій формі - особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу 
електронної пошти відповідного центру зайнятості. 

Заява подається роботодавцем до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням 
роботодавця. 

Форма заяви затверджується Державним центром зайнятості, крім форми заяви, яка 
подається засобами Порталу Дія. 

5. До заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій формі (зокрема на адресу 
електронної пошти), додаються: 

копія наказу про працевлаштування особи; 
документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього 

Порядку; 
відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім'я, по батькові, 

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 
відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); 

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 
6. Для подання заяви в електронній формі через Портал Дія роботодавець повинен: 
1) створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти 

електронну ідентифікацію та автентифікацію; 
2) заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами Порталу Дія і містить 

такі відомості: 
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної 

особи - підприємця, код згідно з ЄДРПОУ; 
дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта 

громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про 
це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); 

дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 
цього Порядку; 

розрахунковий рахунок роботодавця. 
За наявності технічної можливості формування заяви в електронній формі здійснюється з 

урахуванням відомостей, отриманих через Портал Дія з інших електронних інформаційних 
ресурсів або інформаційних систем органів державної влади у порядку інформаційної 
взаємодії, зокрема: 

з Державного реєстру фізичних осіб платників податків - про особу та її реєстраційний 
номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта 
громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
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від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про 
це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань - про найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 
батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, код згідно з ЄДРПОУ; 

із реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов'язкового державного соціального страхування - про роботодавців та подані 
ними відомості про застрахованих осіб відповідно; 

з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб - про номер та дату 
видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

7. Для визначення та підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у заяві, 
використовуються відомості, подані Пенсійним фондом України. 

ДПС протягом одного робочого дня з дня набрання чинності постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 березня 2022 р. N 331 "Про затвердження Порядку надання 
роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо 
переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні" 
передає Пенсійному фонду України відомості про страхувальників, які перебувають на 
обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
або звільнені від сплати зазначеного внеску, сформовані ДПС станом на 1 число місяця. 

Пенсійний фонд України на підставі відомостей, що обробляються у реєстрі застрахованих 
осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про 
застрахованих осіб, та на підставі інформації ДПС про страхувальників, яка поновлюється 
щомісяця до 10 числа, формує та передає Мінцифри інформацію про застрахованих осіб, 
працевлаштованих у відповідного страхувальника, що містить актуальні відомості на дату та 
час її формування. 

Порядок інформаційної взаємодії між ДПС, Пенсійним фондом України та Мінцифри, 
структура та формат інформації, зазначеної в цьому пункті, що передається, визначаються в 
договорі інформаційної взаємодії. 

8. Після підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у заяві, інформація про 
подані заяви вноситься до Реєстру роботодавців отримувачів компенсації витрат. Мінцифри 
кожного дня, крім святкових та вихідних днів, шляхом інформаційної взаємодії подає 
Державному центру зайнятості Реєстр роботодавців отримувачів компенсації витрат з 
відомостями за попередню добу, сформований засобами Порталу Дія, з накладеною 
кваліфікованою електронною печаткою технічного адміністратора Порталу Дія. 

Роботодавцю автоматично засобами Порталу Дія надходить повідомлення про результати 
обробки інформації для отримання компенсації витрат. 

9. Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається 
регіональним центром зайнятості та оформлюється відповідним наказом протягом п'яти 
календарних днів після отримання заяви від роботодавця (крім подання заяви через Портал 
Дія). 

Рішення щодо відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром 
зайнятості у разі: 

невідповідності роботодавця вимогам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку; 
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невідповідності особи критеріям, зазначеним у цьому Порядку. 
Повідомлення про прийняте рішення щодо надання компенсації витрат, відмови у її 

наданні надсилається роботодавцю протягом трьох календарних днів у спосіб, обраний 
роботодавцем для подання заяви (крім подання заяви через Портал Дія). 

10. Регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за перший 
місяць роботи працівника протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення щодо 
надання компенсації витрат або отримання відомостей з Реєстру роботодавців отримувачів 
компенсації витрат через Портал Дія. 

11. У разі припинення трудових відносин, зокрема розірвання строкового або 
безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, до 
завершення строку виплати компенсації витрат, роботодавець протягом п'яти робочих днів з 
дня такого припинення зобов'язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на 
рахунок регіонального центру зайнятості. Сума, що підлягає поверненню, визначається як 
різниця між сумою компенсації витрат (6500 гривень) та її розміром, розрахованим 
пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць. 

12. Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець підтверджує 
продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації 
витрат, засобами Порталу Дія або шляхом подання повідомлення центру зайнятості 
(безпосередньо або на адресу електронної пошти). 

Регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за другий 
місяць роботи працівника протягом п'яти робочих днів після надходження повідомлення про 
підтвердження продовження зайнятості цих осіб. 

13. Державний центр зайнятості кожного дня на підставі отриманих заявок на потребу в 
коштах для надання компенсації витрат надсилає до Мінекономіки подання щодо 
перерахування коштів на рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) для надання компенсації витрат (далі - 
подання) за формою, затвердженою Мінекономіки. 

14. Мінекономіки на підставі подання перераховує кошти Державному центру зайнятості 
на рахунок 3554 "Рахунки державних цільових фондів", відкритий в Казначействі для 
обслуговування коштів Фонду. Після надходження перерахованих Мінекономіки коштів на 
рахунок Фонду Державний центр зайнятості проводить фінансування видатків центрів 
зайнятості на надання роботодавцям компенсації витрат. 

15. Реєстрація, облік бюджетних зобов'язань у Казначействі та операції, пов'язані з 
використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку. 

16. Невикористані кошти для надання компенсації витрат повертаються Державним 
центром зайнятості протягом 10 робочих днів після завершення періоду надання 
компенсації, визначеного пунктом 3 цього Порядку, на рахунок Мінекономіки для 
подальшого їх повернення до резервного фонду державного бюджету. 

17. Роботодавець, працевлаштована особа несуть відповідальність за достовірність 
документів і відомостей, що є підставою для надання компенсації витрат, та цільове 
використання отриманих коштів відповідно до законодавства. 

У разі подання недостовірних документів та відомостей, передбачених цим Порядком, 
нецільового використання роботодавцем отриманих коштів або використання їх з 
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порушенням цього Порядку роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду 
зобов'язані повернути Фонду кошти, отримані або використані з порушенням цього Порядку. 

18. Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих 
роботодавцем для отримання коштів, дотримання порядку їх використання роботодавцем. 

Перевірка може бути проведена за місцезнаходженням роботодавця або у приміщенні 
центру зайнятості. Роботодавець зобов'язаний допустити працівників центру зайнятості до 
проведення перевірки, а в разі її проведення у приміщенні центру зайнятості - подати 
відповідні документи. 

Центр зайнятості контролює використання коштів, що перераховуються роботодавцю як 
компенсація витрат, шляхом проведення відповідної перевірки протягом 180 календарних 
днів після останньої виплати такої компенсації та має право отримувати від роботодавця 
необхідні пояснення з відповідних питань, зокрема в письмовій формі. 

19. Спори, що виникають з питань надання та цільового використання коштів для надання 
компенсації витрат, розглядаються в установленому законодавством порядку. 

____________ 
 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022 
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022  
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ПЕРЕВІРЯЮЧІ ОРГАНИ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ  

Відповідальність 

Відповідальність за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та 
мобілізації несуть громадяни, керівники та інші посадові особи органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від 
підпорядкування і форм власності, винні в порушенні законодавства з питань мобілізаційної 
підготовки та мобілізації, законодавства про військовий обов'язок і військову службу (ст. 26 
Закону N 3543, ст. 42 Закону N 2232).  

Таким чином, адміністративна відповідальність (ст.ст. 210, 210 1, 211 2 – 211 6 КпАП) 
передбачена для керівників, інших посадових осіб підприємств, установ та організацій, а для 
громадян, як адміністративна (ст.ст. 211, 211 1 КпАП), так й кримінальна (ст. ст. 335 – 337 КК).  

Відповідно до ст. 235 КпАП від імені військкоматів розглядати справи про адміністративні 
правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право районні, районні у 
місті, міські чи міськрайонні військові комісари. 

Вид санкції Підстави для накладення санкції 

ст. 210 КпАП 

штраф від п'яти до семи нмдг 

порушення військовозобов'язаними чи призовниками 
правил військового обліку,  

неявка на виклик до військового комісаріату без 
поважних причин або  

несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони 
перебувають на військовому обліку, відомостей про 
зміну місця проживання, освіти, місця роботи, 
посади, а також  

порушення порядку проходження навчальних зборів 
(занять) у навчальних закладах 

штраф від 10 до 15 нмдг – за ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано 
адміністративному стягненню за такі ж правопорушення, або за порушення, передбаченого 

ст. 211 КпАП 

ст. 210 1 КпАП 

штраф:  
- на громадян – від 10 до 30 нмдг;  
- на посадових осіб – від 30 до 100 
нмдг 

порушення законодавства про оборону, 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію 
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штраф на громадян від 30 до 100 нмдг; на посадових осіб - від 100 до 300 нмдг – за ті ж дії, 
вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж 

правопорушення 

ст. 211 КпАП 

штраф від одного до трьох нмдг 

умисне зіпсуття або  

недбале зберігання військовозобов'язаними і 
призовниками обліково-військових документів 
(військових квитків і посвідчень про приписку до 
призовних дільниць), яке спричинило їх втрату 

штраф від трьох до семи нмдг – за ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було 
піддано адміністративному стягненню за такі ж правопорушення, або за порушення, 

передбаченого ст. 210 КпАП 

ст. 211 1 КпАП 

штраф до одного нмдг 
неявка громадян на виклик у військовий комісаріат 
без поважних причин для приписки до призовної 
дільниці 

ст. 211 2 - 211 5 КпАП 

штраф від одного до трьох нмдг 

неподання щорічно у визначені строки (до 1 грудня 
поточного року), до відповідних військкоматів 
списків громадян, які підлягають приписці до 
призовних дільниць;  

прийняття на роботу (навчання) 
військовозобов'язаних і призовників, які не 
перебувають на військовому обліку за місцем 
проживання;  

незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і 
призовників про їх виклик у військкомати 
(керівниками або іншими відповідальними за 
військово-облікову роботу посадовими особами на 
вимогу військкоматів) або  

перешкода своєчасній явці громадян на збірні 
пункти чи призовні дільниці зазначеними особами;  

несвоєчасне подання у військкомати документів на 
військовозобов'язаних або призовників, для 
оформлення взяття на військовий облік або зняття з 
обліку, а також  

несповіщення про виклик у військкомати 

штраф від трьох до семи нмдг – за ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було 
піддано адміністративному стягненню за такі ж правопорушення 
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ст. 211 6 КпАП 

штраф від одного до трьох нмдг 

неподання відомостей про всіх 
військовозобов'язаних і призовників, визнаних 
інвалідами незалежно від групи інвалідності, 
посадовими особами медико-соціальних експертних 
комісій, на яких покладено обов'язок подавати такі 
відомості у військові комісаріати;  

неподання посадовими особами державних органів 
реєстрації актів цивільного стану військкоматам 
відомостей про зміну військовозобов'язаними і 
призовниками прізвища, імені, по батькові, про 
внесення до актових записів цивільного стану змін 
про дату і місце їх народження, а також про випадки 
реєстрації смерті військовозобов'язаних і призовників 

штраф від трьох до семи нмдг – за ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було 
піддано адміністративному стягненню за такі ж правопорушення 

ст. 335 КК 

обмеження волі на строк до трьох 
років 

ухилення від призову на строкову військову службу,  

військову службу за призовом осіб офіцерського 
складу 

ст. 336 КК 

позбавлення волі на строк від двох 
до п'яти років ухилення від призову за мобілізацією 

ст. 337 КК 

штраф до п'ятдесяти нмдг, або  

виправні роботи на строк до двох 
років, або  

арешт на строк до шести місяців 

ухилення військовозобов'язаного від військового 
обліку після попередження, зробленого відповідним 
військкоматом 

штраф до сімдесяти нмдг або  

арешт на строк до шести місяців 

ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи 
перевірних) або спеціальних зборів 

Верховна Рада прийняла Закон від 12.02.2015 N 186-VIII щодо забезпечення виконання 
основних заходів і завдань у сфері цивільного захисту. Зокрема Кримінальний кодекс 
доповнено новою статтею 336 1: ухилення від проходження служби цивільного захисту в 
особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації карається позбавленням волі на 
строк від двох до п’яти років. 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 19 березня 2022 р. N 334 

Київ 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ, ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ ТА 
ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ОСІБ, ЯКІ ШУКАЮТЬ РОБОТУ, НАРАХУВАННЯ 

ТА ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ НА ПЕРІОД ДІЇ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

Кабінет Міністрів України постановляє: 
1. Установити, що реєстрація, перереєстрація безробітних та ведення обліку осіб, які 

шукають роботу, нарахування та виплата допомоги по безробіттю на період дії воєнного 
стану здійснюється з урахуванням таких особливостей: 

1) статус безробітного надається особі, зазначеній в частині першій статті 43 Закону 
України "Про зайнятість населення", з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її 
особистою заявою. Реєстрація безробітного здійснюється в день подання особою, яка шукає 
роботу, заяви про надання статусу безробітного до обраного нею міського, районного, 
міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості (далі - центри 
зайнятості) особисто, під час безпосереднього відвідування, в електронній формі за 
допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), 
у тому числі мобільного додатку Порталу Дія, або за допомогою засобів 
телекомунікаційного зв'язку. Форми заяв про надання статусу безробітного, про призначення 
допомоги по безробіттю та про припинення реєстрації безробітного визначається Державним 
центром зайнятості, крім форми заяв, які подаються особою засобами мобільного додатку 
Порталу Дія. 

Подати заяву в електронній формі за допомогою Порталу Дія, у тому числі мобільного 
додатку Порталу Дія (далі - заява в електронній формі), може особа, яка: 

а) пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію, у тому числі з використанням 
інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та 
печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати 
особу; 

б) є громадянином України; 
в) має паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон, сформований засобами Єдиного державного демографічного реєстру, та 
реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

2) заява про надання статусу безробітного, про призначення допомоги по безробіттю та 
про припинення реєстрації безробітного може подаватися засобами мобільного додатку 
Порталу Дія особою, яка після введення воєнного стану, має та/або мала визначене місце 
роботи на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених розпорядженням 
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Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. N 204 "Про затвердження переліку 
адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога 
застрахованим особам в рамках Програми "єПідтримка". 

Для подання заяви такій особі необхідно: 
установити мобільний додаток Порталу Дія на електронному носії, критерії якого 

підтримують його використання; 
заповнити заяву, яка формується засобами Порталу Дія; 
обрати та/або відкрити поточний рахунок у порядку, передбаченому абзацом четвертим 

пункту 5 Порядку надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка", затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. N 1272 "Деякі питання надання 
допомоги в рамках Програми "єПідтримка" (Офіційний вісник України, 2021 р., N 98, ст. 
6376); 

подати до обраного нею центру зайнятості заяву. 
У такому випадку вимоги щодо подання особою до центру зайнятості документів, перелік 

яких визначено пунктами 17 - 19 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення 
обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
19 вересня 2018 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2662) (далі - Порядок) 
не поширюються. 

Заява про надання статусу безробітного містить такі відомості: 
прізвище, власне 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 офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); 

серія та/або номер, дата видачі, найменування уповноваженого суб'єкта, який видав 
паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон (серія 
та номер свідоцтва про народження дитини, дата народження дитини (за наявності); 

інформація про відсутність роботи, заробітку або інших, передбачених законодавством 
доходів, у тому числі про незабезпечення себе роботою самостійно, про здобуття освіти за 
денною (очною) формою здобуття освіти. 

Заява про призначення допомоги по безробіттю містить такі відомості: 
прізвище, власне 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 офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); 

серія та/або номер, дата видачі, найменування уповноваженого суб'єкта, який видав 
паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

номер відкритого поточного рахунка. 
Заява про припинення реєстрації безробітного містить такі відомості: 
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності); 
найменування центру зайнятості, в якому особа зареєстрована; 
підстава для припинення реєстрації; 
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дата припинення реєстрації. 
Особа несе відповідальність за достовірність даних, вказаних у поданій заяві; 
3) для подання заяви про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по 

безробіттю через Портал Дія особі необхідно: 
створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія; 
заповнити та підписати заяви про надання статусу безробітного та про призначення 

допомоги по безробіттю, які формуються засобами Порталу Дія; 
подати до обраного нею центру зайнятості заяву про надання статусу безробітного та про 

призначення допомоги по безробіттю; 
обрати та/або відкрити поточний рахунок у порядку, передбаченому абзацом четвертим 

пункту 5 Порядку надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка", затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. N 1272; 

4) за наявності технічної можливості формування заяви в електронній формі здійснюється 
з урахуванням відомостей, отриманих Порталом Дія з інших електронних інформаційних 
ресурсів або інформаційних систем органів державної влади у порядку інформаційної 
взаємодії, зокрема: 

з Державного реєстру фізичних осіб платників податків - про особу та її реєстраційний 
номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта 
громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України); 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань - про наявність чи відсутність статусу фізичної особи - підприємця; 

з Єдиної державної електронної бази з питань освіти - про студентський квиток (форму 
здобуття освіти) та документ про освіту (тип, серію, номер, найменування закладу освіти, 
освітньо-кваліфікаційний рівень); 

із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування - про особу згідно з 
персональною обліковою карткою системи персоніфікованого обліку та Державним 
реєстром загальнообов'язкового державного соціального страхування; 

з інформаційної системи Державної міграційної служби та Міністерства внутрішніх справ 
- про недійсні, викрадені або втрачені паспорти та про перетин кордону особою, яка шукає 
роботу, на момент подання заяви про надання (поновлення) статусу безробітного; 

з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб - про довідку про 
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

5) заява в електронній формі сформована та надіслана засобами Порталу Дія вважається 
отриманою, реєструється та розглядається співробітниками центру зайнятості з урахуванням 
вимог, визначених цією постановою. 

Порядок надання/блокування доступу (підключення робочих місць) співробітників центру 
зайнятості до Порталу Дія здійснюється відповідно до вимог законодавства. 

Про прийняте рішення щодо надання статусу безробітного (перереєстрацію безробітного), 
відмову у наданні такого статусу (перереєстрації) особі повідомляється шляхом надсилання 
інформаційного повідомлення програмними засобами Порталу Дія; 
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6) під час першого фактичного відвідування безробітним центру зайнятості (в якому він 
зареєстрований), строк якого встановлюється протягом 30 календарних днів після 
припинення чи скасування воєнного стану, безробітний зобов'язаний подати до такого 
центру зайнятості документи, перелік яких визначено пунктами 17 - 19 Порядку. Зазначений 
період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 
Порядку. У такому разі документи подаються до центру зайнятості на наступний день, що 
настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв'язку з поважною причиною. 

2. Вимоги, визначені пунктом 29 Порядку, не поширюються на безробітних, 
зареєстрованих у центрах зайнятості, які розташовані на території адміністративно-
територіальних одиниць, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 
березня 2022 р. N 204. Реєстрація таких безробітних не припиняється, надання соціальних 
послуг та виплата матеріального забезпечення здійснюються центром зайнятості, до якого 
вони звертаються або центром зайнятості, на який тимчасово покладено функції з 
обслуговування безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості, які не можуть працювати 
в штатному режимі. 

3. Надання соціальних послуг, підтвердження наміру перебування у статусі 
зареєстрованого безробітного може здійснюватися під час безпосереднього звернення 
зареєстрованого безробітного до центру зайнятості або за допомогою засобів 
телекомунікаційного зв'язку. 

4. Реєстрація безробітного може припинятися у разі невідвідування (не підтвердження 
наміру перебування у статусі безробітного) зареєстрованим безробітним без поважних 
причин центру зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке 
відвідування або дати останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати 
у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (крім тих, що беруть участь у 
громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за 
направленням центру зайнятості; їх реєстрація припиняється з наступного дня після 
останнього фактичного відвідування центру зайнятості або останнього фактичного 
підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного в центрі зайнятості 
будь-якими засобами комунікації). Рішення про припинення реєстрації безробітного у 
такому випадку приймається на 31 робочий день. 

Директор Державного центру зайнятості може приймати рішення про здійснення 
повноважень центрів зайнятості в особливому режимі (без переміщення, з переміщенням та 
розгортанням на іншій території, з тимчасовим припиненням роботи, з відновленням роботи 
тощо), в тому числі стосовно перерозподілу функцій регіональних центрів зайнятості щодо 
нарахування і здійснення виплат безробітним, які перебувають на обліку в центрах 
зайнятості, що не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та 
проведення фінансування виплат (далі - регіональний центр зайнятості, на який покладено 
функції нарахування і здійснення виплат). 

5. В адміністративно-територіальних одиницях, де регіональні, міські, районні, 
міськрайонні центри зайнятості не мають можливості забезпечити підготовку виплатних 
документів та проведення фінансування, виплата допомоги по безробіттю здійснюється 
акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" (далі - АТ "Ощадбанк") 
шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в 
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якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну 
платіжну систему "MY TRANSFER". Плата за оброблення електронних реєстрів через 
міжнародну платіжну систему "MY TRANSFER" банку не справляється. 

6. Фінансування виплат допомоги по безробіттю здійснюється Державним центром 
зайнятості або відповідним регіональним центром зайнятості, на який покладено функції з 
нарахування і здійснення виплат, на підставі даних Єдиної інформаційно-аналітичної 
системи державної служби зайнятості, щодо одержувачів допомоги по безробіттю. 

Державний центр зайнятості формує інформацію (реєстри), щодо одержувачів, які 
отримували виплати через уповноважені банки, для перерахування АТ "Ощадбанк" коштів 
на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача 
або для здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему "MY 
TRANSFER". 

Виплата грошових переказів через міжнародну платіжну систему "MY TRANSFER" 
регулюється нормативно-правовими актами Національного банку та правилами АТ 
"Ощадбанк". 

АТ "Ощадбанк" на кожне 1 число місяця інформує Державний центр зайнятості про 
здійснені виплати грошових переказів одержувачам. 

Якщо протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів АТ "Ощадбанк" 
одержувачам допомоги по безробіттю одержувач не звернувся за отриманням грошового 
переказу, відповідні кошти повертаються до АТ "Ощадбанк" для їх повернення на рахунок 
Державного центру зайнятості не пізніше трьох робочих днів після закінчення такого 
періоду разом з реєстрами осіб, яким не здійснено виплату грошового переказу. 

7. Зарахування допомоги по безробіттю на банківські рахунки (за стандартом IBAN) 
банкам, в яких відкриті рахунки одержувачів, здійснюється за умови збігу інформації про 
банківський рахунок, відкритий на ім'я особи, прізвища, імені, по батькові (за наявності), 
реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) та відсутності у 
банку даних про смерть застрахованої особи, набрання законної сили рішенням суду про 
визнання її безвісно відсутньою або оголошення померлою. 

Незараховані суми коштів не пізніше ніж протягом наступного операційного дня після 
надходження коштів, повертаються банками до АТ "Ощадбанк" для їх повернення на 
рахунок Державного центру зайнятості протягом трьох операційних днів після надходження 
коштів від банків. Одночасно АТ "Ощадбанк" надає Державному центру зайнятості 
інформацію в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису про 
прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) одержувача, банківський рахунок (за стандартом 
IBAN), причини не зарахування коштів, суму і дату повернення коштів на рахунок 
Державного центру зайнятості або регіонального центру зайнятості, який здійснював 
фінансування. 

Плата за розрахунково-інформаційне обслуговування під час оброблення електронних 
розрахункових документів в системі електронних платежів Національного банку не 
справляється. 

8. Інформація (реєстри) про одержувачів допомоги по безробіттю подається Державним 
центром зайнятості з використанням кваліфікованого електронного підпису та накладеною 
кваліфікованою електронною печаткою за допомогою програмно-технічних засобів 
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Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України для подальшої 
передачі АТ "Ощадбанк". 

Інформаційна взаємодія Пенсійного фонду України і АТ "Ощадбанк" здійснюється за 
форматами та механізмом, визначеними договорами про інформаційну взаємодію для 
програми "єПідтримка". 

9. Інформаційний обмін між Пенсійним фондом України, Єдиною інформаційно-
аналітичною системою державної служби зайнятості та Державним центром зайнятості 
здійснюється внутрішніми захищеними каналами. 

10. Державному центру зайнятості забезпечити інформування громадян про особливості 
передбачені цією постановою. 

11. Внести до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які 
шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 
р. N 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2662), і Порядку надання допомоги в 
рамках Програми "єПідтримка", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 
грудня 2021 р. N 1272 "Деякі питання надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" 
(Офіційний вісник України, 2021 р., N 98, ст. 6376), зміни, що додаються. 

  
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73 
  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 березня 2022 р. N 334 

ЗМІНИ, 
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 

19 вересня 2018 р. N 792 і від 9 грудня 2021 р. N 1272 
1. Підпункт 1 пункту 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку 

осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 
вересня 2018 р. N 792, доповнити абзацом такого змісту: 

"відмови від виконання суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, які 
запроваджуються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 
753 "Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в 
умовах воєнного стану" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 55, ст. 2192).". 

2. Абзац четвертий пункту 5 Порядку надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка", 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. N 1272, після 
слів "для зарахування допомоги" доповнити словами ", соціальної допомоги або інших 
виплат, визначених законодавством". 

____________ 
 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022 
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022  
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МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
05.05.2021 м. Київ N 913-21 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
06 липня 2021 р. за N 886/36508 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ ПРО 
НАДОМНУ ТА ДИСТАНЦІЙНУ РОБОТУ 

Відповідно до частини другої статті 601, частини другої статті 602 Кодексу законів про 
працю України та абзацу п'ятого пункту 1 Положення про Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2014 року N 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
17 лютого 2021 року N 124), 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити такі, що додаються: 
Типову форму трудового договору про надомну роботу; 
Типову форму трудового договору про дистанційну роботу. 
2. Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці в установленому порядку 

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
  

Виконувач обов'язків Міністра Ігор ДЯДЮРА 
ПОГОДЖЕНО:   

Т. в. о. Голови Державної служби 
 України з питань праці Віталій САЖІЄНКО 

Перший заступник Міністра 
 цифрової трансформації України Олексій ВИСКУБ 

Виконавчий Віцепрезидент 
Конфедерації роботодавців України О. МІРОШНИЧЕНКО 

Голова СПО 
об'єднань профспілок Григорій ОСОВИЙ 

Керівник Секретаріату Спільного 
 представницького органу сторони 

 роботодавців на національному рівні Р. ІЛЛІЧОВ 
Урядовий Уповноважений 
 з прав осіб з інвалідністю Тетяна БАРАНЦОВА 
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Заступник Голови 
 Українського товариства сліпих М. М. НОВОСЕЦЬКИЙ 

Уповноважений Верховної 
 Ради України з прав людини Д. ДЕНІСОВА 

Всеукраїнська громадська 
 організація інвалідів 

 "Українське товариство глухих" (за вмовчанням) 
Громадська спілка "Всеукраїнське 

 громадське об'єднання "Національна 
 Асамблея людей з інвалідністю України" (за вмовчанням) 

Всеукраїнська спілка 
 громадських організацій 

 "Конфедерація громадських 
 організацій інвалідів України" (за вмовчанням) 

Громадська організація 
"Всеукраїнська організація Союз 

 осіб з інвалідністю України" (за вмовчанням) 
Всеукраїнська громадська 

 організація "Асоціація 
 інвалідів-спинальників України" (за вмовчанням) 

Уповноважений Президента України 
 з прав людей з інвалідністю  (за вмовчанням)  

  
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економіки України 
05 травня 2021 року N 913-21 

ТИПОВА ФОРМА 
трудового договору про надомну роботу 

_________________ 
(місце укладення) 

"___" ____________ 20__ р. 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(повне найменування для юридичних осіб або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) 
для фізичних осіб, адреса місцезнаходження власника або уповноваженого ним органу) 

(далі - Роботодавець) в особі 
__________________________________ 
__________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи) 
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який (яка) діє на підставі 
__________________________________ 
__________________________________, 

(найменування, дата та номер документа) 
з однієї сторони, та 

__________________________________ 
__________________________________, 

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання Працівника) 
(далі - Працівник) з іншої сторони, разом далі - Сторони, уклали цей трудовий договір про 
надомну роботу (далі - Договір) про таке: 

 

I. Загальні положення 
1. Цей Договір укладено на підставі статті 601 Кодексу законів про працю України. 
2. На відносини Сторін за цим Договором поширюється дія Кодексу законів про працю 
України, інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього, Закону 
України "Про електронні документи та електронний документообіг", Закону України "Про 
електронні довірчі послуги", Закону України "Про захист персональних даних", а також 
умови цього Договору, що не суперечать законодавству про працю. 
3. Роботодавець приймає Працівника для виконання такої роботи / зайняття такої посади: 
__________________________________, 
                                     (зазначається найменування роботи, професії або посади, на яку 
прийнятий Працівник) 
3.1. Роботодавець приймає на роботу Працівника за 
__________________________________. 
                                                     (указується: за основним місцем роботи або за 
сумісництвом) 
3.2. Для працівника __________________________________ строк випробування. 
__________________________________. 
                       (указується встановлюється чи ні строк випробування, а також його період) 
4. Працівник виконує роботу надомно, тобто за місцем його проживання або в інших 
визначених ним приміщеннях, що характеризуються наявністю закріпленої зони, 
технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, 
інвентарю) або їх сукупності, необхідних для виробництва продукції, надання послуг, 
виконання робіт або функцій, передбачених установчими документами, але поза 
виробничими чи робочими приміщеннями Роботодавця. 
Виконання надомної роботи не тягне за собою змін у нормуванні, оплаті праці та не 
впливає на обсяг трудових прав працівників. 
5. Надомна робота може бути запроваджена виключно для осіб, які мають навички 
виконання певних робіт або можуть бути навчені таким навичкам. 
6. Робоче місце працівника знаходиться: 

__________________________________ 
__________________________________ 
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__________________________________ 
(зазначається адреса робочого місця (приміщення) Працівника) 

7. Робоче місце Працівника є фіксованим та не може бути змінено з ініціативи Працівника 
без погодження з Роботодавцем у спосіб: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(указується спосіб надання погодження Роботодавцем на зміну робочого місця) 
8. Працівник у разі неможливості виконання роботи на фіксованому робочому місці з 
незалежних від нього причин має право змінити робоче місце за умови повідомлення 
Роботодавця не менше ніж за три робочих дні до такої зміни у спосіб: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(указується спосіб повідомлення Працівником Роботодавця про зміну робочого місця) 
 

II. Предмет Договору 
9. Трудова функція Працівника: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(зазначаються безпосередні трудові функції Працівника залежно від виду роботи, професії 
або посади: характеристика або опис роботи, вимоги до її виконання, набір трудових 

функцій, що визначається технологічним процесом та передбачає наявність 
компетентностей, необхідних для їх виконання, з урахуванням, зокрема, професійних 

стандартів та кваліфікаційних характеристик) 
10. Інші характеристики виконуваної роботи: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
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III. Строк дії Договору 
11. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений 
строк; на визначений строк, установлений за погодженням Сторін 

__________________________________; 
(указати строк дії Договору) 

таким, що укладається на час виконання певної роботи 
__________________________________. 

(указати строк виконання роботи) 
 
 

IV. Умови оплати праці 
12. За виконання роботи, передбаченої цим Договором, Працівнику встановлюється 
винагорода (заробітна плата) у розмірі _________________________ грн 
(___________________) за __________________________________. 
Заробітна плата Працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному 
законодавством. 
Примітка. Може зазначатися розмір винагороди залежно від обраної системи або форми 
оплати праці шляхом установлення оплати за годину, день, місяць роботи або за системою 
відрядних розцінок тощо. 
13. Структура та складові заробітної плати: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(зазначаються структура, основні та додаткові складові заробітної плати, наприклад 
стимулюючі виплати, премії, додаткова винагорода за своєчасне або дострокове виконання 

роботи тощо) 
14. Строки і порядок виплати заробітної плати: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(указуються строки та порядок виплати заробітної плати, 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) 
15. Інші умови оплати праці (за наявності): 
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__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
 

V. Тривалість робочого часу і часу відпочинку 
16. Під час виконання роботи за цим Договором на працівника поширюється загальний 
режим роботи підприємства, установи, організації, якщо інше не передбачено цим 
Договором (пункт 17). 
Час, що витрачається Працівником на отримання матеріалів (сировини) і здачу продукції, 
включається до робочого часу. 
17. Регулювання робочого часу Працівника (за наявності): 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(можливість установити інший режим роботи Працівника, відмінний від режиму роботи 
підприємства, установи, організації) 

18. Загальна тривалість робочого часу Працівника не може перевищувати норм, 
передбачених статтями 50 і 51 Кодексу законів про працю України. 
19. Працівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю _________ 
календарних днів. Оплата відпустки здійснюється виходячи з його середньоденного 
заробітку, обчисленого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
20. Працівнику надаються інші види відпусток, передбачені законодавством, колективним 
договором, угодою та цим Договором. 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(за наявності вказуються види відпусток, передбачені колективним договором, угодою та 
цим Договором) 

21. Умови, тривалість і порядок надання щорічних відпусток встановлюються 
законодавством. 

 
 

VI. Матеріально-технічне забезпечення 
22. Забезпечення засобами виробництва, матеріалами та інструментами, необхідними для 
виконання Працівником надомної роботи, покладається на Роботодавця, якщо інше не 
передбачено цим Договором (пункт 23). 
Таке забезпечення може включати, зокрема: 
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__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(за необхідності зазначаються порядок і строки забезпечення Роботодавцем Працівника 
матеріалами (сировиною, напівфабрикатами тощо), порядок і строк здачі Працівником 

готової продукції) 
23. Особливості забезпечення засобами виробництва, матеріалами та інструментами, 
необхідними для виконання Працівником надомної роботи, та інші умови матеріального 
забезпечення (за необхідності): 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(визначаються особливості такого забезпечення, якщо воно покладається на Працівника, 
указуються розмір, порядок і строки виплати Працівнику компенсації за використання 

належних йому інструментів, інших витрат, пов'язаних з виконанням надомної роботи за 
цим Договором, наприклад оплата за електроенергію, водопостачання тощо) 

 
 

VII. Комунікація між Сторонами 
24. З метою належної організації виконання надомної роботи, ознайомлення Працівника з 
наказами (розпорядженнями), повідомленнями, дорученнями, завданнями та іншими 
документами Роботодавця комунікація та взаємодія між Сторонами під час виконання 
надомної роботи здійснюється шляхом: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(указуються способи комунікації та взаємодії між Сторонами, визначаються засоби 
електронного зв'язку, наприклад електронна пошта, номер телефону, мобільний додаток 

тощо) 
 

VIII. Права та обов'язки Сторін Договору 
25. Працівник має право на: 
1) надання йому роботи, визначеної цим Договором; 
2) зміну умов і розірвання цього Договору у випадках, передбачених законодавством; 
3) своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати відповідно до своєї трудової 
функції в розмірах та порядку, визначених законодавством; 
4) забезпечення соціальними гарантіями; 
5) відпочинок, у тому числі на оплачувану щорічну відпустку, вихідні, неробочі, святкові 
дні, перерви для відпочинку і харчування; 
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6) захист своїх трудових прав, свобод і законних інтересів відповідно до законодавства; 
7) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним 
з виконанням трудових обов'язків, у порядку, встановленому законодавством; 
8) обов'язкове соціальне страхування у випадках, передбачених законодавством; 
9) одержання компенсації в разі використання своїх інструментів за їх зношування 
(амортизацію) відповідно до законодавства; 
10) інші права, встановлені законодавством; 
11) інші права, передбачені цим Договором 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
26. Обов'язки Працівника: 
1) сумлінно виконувати свою трудову функцію, що визначена цим Договором та 
посадовою інструкцією (за наявності); 
2) виконувати завдання, доручення та накази (розпорядження) Роботодавця; 
3) дотримуватися інших умов цього Договору, зокрема, якщо це передбачено, 
особливостей регулювання режиму роботи, способів комунікації з Роботодавцем; 
4) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, колективним договором, 
угодою та іншими нормативними актами Роботодавця; 
5) постійно вдосконалювати свою майстерність та підвищувати свою кваліфікацію; 
6) дбайливо ставитися і використовувати за призначенням майно та засоби виробництва 
Роботодавця, якщо вони перебувають у користуванні Працівника; 
7) дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці; 
8) протягом ____________ повідомляти Роботодавця будь-яким можливим способом про 
виникнення ситуацій, що унеможливлюють належне виконання надомної роботи; 
9) інші обов'язки, передбачені цим Договором 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(указуються інші обов'язки, виконання яких не суперечить трудовому законодавству, 
колективному договору та цьому Договору) 

27. Роботодавець має право: 
1) вимагати від Працівника виконання ним трудових обов'язків та умов, передбачених цим 
Договором, дбайливого ставлення і використання за призначенням майна та засобів 
виробництва Роботодавця, якщо вони перебувають у користуванні Працівника (у тому 
числі обладнання, програмно-технічні засоби, засоби захисту інформації, інші засоби 
тощо); 
2) заохочувати Працівника за сумлінну ефективну працю; 
3) притягати Працівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, 
встановленому законодавством; 
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4) затверджувати інструкції, що уточнюють, деталізують функції та обов'язки Працівника; 
5) інші права, передбачені законодавством; 
6) інші права, передбачені цим Договором 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(указуються інші права, які не суперечать трудовому законодавству, колективному 
договору та цьому Договору) 

28. Обов'язки Роботодавця: 
1) дотримуватися вимог законодавства, умов колективного договору, генеральної та 
галузевої угод і цього Договору; 
2) надавати Працівникові роботу відповідно до його спеціальності та кваліфікації згідно з 
умовами цього Договору; 
3) забезпечити Працівника засобами виробництва, матеріалами та інструментами, 
необхідними для виконання працівником надомної роботи, якщо інше не встановлено цим 
Договором. 
4) своєчасно виплачувати Працівникові в повному розмірі належну заробітну плату, 
визначену цим Договором, у строки та в порядку, встановлені законодавством, 
колективним договором, генеральною та галузевою угодами, цим Договором, а також 
здійснювати всі необхідні компенсації, відшкодування, у тому числі визначені цим 
Договором; 
5) здійснювати загальнообов'язкове державне соціальне страхування Працівника в 
порядку, встановленому законодавством; 
6) ознайомити Працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та 
колективним договором, надати Працівнику рекомендації щодо роботи з обладнанням та 
засобами, які Роботодавець надає працівнику для виконання певного обсягу робіт; 
7) забезпечувати безпечні і нешкідливі умови праці Працівника; 
8) систематично проводити інструктаж (навчання) Працівника з питань охорони праці і 
протипожежної безпеки в межах використання таким Працівником обладнання та засобів, 
рекомендованих або наданих Роботодавцем; 
9) виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством; 
10) інші обов'язки, передбачені цим Договором 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(указуються інші обов'язки, виконання яких не суперечить трудовому законодавству, 
колективному договору та цьому Договору) 

 

IX. Персональні дані та конфіденційність 
29. Роботодавець здійснює обробку даних Працівника на підставах, передбачених 
законодавством України, а також зобов'язується вживати належних організаційних і 
технічних заходів захисту персональних даних. 
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30. Обробка персональних даних Працівників здійснюється на таких умовах: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(Сторони можуть окремо визначити умови обробки персональних даних, а також права, які 
виникають при цьому в Працівника) 

31. Умови конфіденційності (за необхідності): 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Примітка. Інформація включається за бажанням сторін і може містити зобов'язання сторін 
щодо обов'язку і порядку збереження інформації / документів, отриманих в ході виконання 
Договору, порядок чи заборону передачі конфіденційної інформації третім особам, 
заборону на розголошення та/або передачу іншими способами конфіденційної інформації, 
що стала відома Стороні в ході виконання Договору тощо, а також урегулювання питання 
обробки персональних даних Працівника). 

 

X. Відповідальність Сторін 
32. Роботодавець відповідає за безпечність і належний технічний стан обладнання та 
засобів виробництва, що передаються Працівнику для виконання надомної роботи. 
33. Працівник несе повну матеріальну відповідальність у разі укладення договору про 
повну матеріальну відповідальність, а також в інших випадках, передбачених 
законодавством. 
34. У разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим 
Договором та законодавством, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством. 
35. Спори між сторонами розв'язуються у визначеному законодавством порядку. 

 

XI. Порядок припинення Договору 
36. Дія цього Договору припиняється з підстав та в порядку, передбаченому 
законодавством про працю. 
37. Строки повідомлення про припинення трудового договору, розмір компенсаційних 
виплат у разі дострокового припинення трудового договору з ініціативи Роботодавця 
визначаються відповідно до законодавства про працю. 
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Ознайомлення з такими повідомленнями допускається з використанням визначених у 
цьому Договорі засобів електронного зв'язку (засобів комунікації). У такому разі 
підтвердженням ознайомлення вважається факт обміну відповідними електронними 
документами між Роботодавцем та Працівником. 

 

XII. Прикінцеві положення 
38. Цей Договір укладено в (потрібне підкреслити) паперовій / електронній формі. 
Примітка. В електронній формі Договір укладається з дотриманням вимог Законів 
України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні 
довірчі послуги". Договір у паперовій формі укладається у двох примірниках, по одному 
для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу. 
39. Цей Договір набирає чинності після його підписання Сторонами з дати, визначеної в 
наказі (розпорядженні) про призначення особи на посаду, за умови попереднього 
повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та 
реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 
391. Цей Договір набирає чинності після його підписання Сторонами з _________ та 
укладається на заміну інших трудових договорів, що були раніше укладені між Сторонами. 
Примітка. Зазначається лише один з пунктів залежно від того, чи було здійснено 
прийняття на роботу працівника, який не перебуває у трудових відносинах з роботодавцем 
(пункт 39), або здійснено укладення трудового договору про надомну роботу з 
працівником, що вже перебуває у трудових відносинах з Роботодавцем на умовах іншого 
режиму роботи (пункт 391). 
40. Датою початку роботи за цим Договором є ___________. 
41. Працівник ознайомлений з колективним договором, правилами внутрішнього 
трудового розпорядку (за необхідності), іншими нормативними актами Роботодавця щодо 
організації надомної роботи: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(указується інформація щодо ознайомлення (дата та підпис Працівника) з колективним 
договором у разі його укладення, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими 

нормативними актами роботодавця щодо організації надомної роботи) 
42. Інші положення: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
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XIII. Реквізити та підписи Сторін 
Роботодавець Працівник 

__________________________________ 
(повне найменування для юридичних осіб або 

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) 
для фізичних осіб) 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові (за 

наявності)) 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Місцезнаходження (або місце проживання 
для фізичної особи): 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Додаткова інформація про Роботодавця (за 
бажанням): 
__________________________________ 
(наприклад, код за ЄДРПОУ, контактні дані 
тощо) 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(посада) 

Додаткова інформація про Працівника (за 
бажанням): 
__________________________________ 
(наприклад, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків тощо) 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

____________ 
(підпис) 

(для Договору 
в паперовій формі) 

__________________ 
(ініціали та прізвище) 

____________ 
(підпис) 

(для Договору 
в паперовій 

формі) 

__________________ 
(ініціали та прізвище) 

  
Генеральний директор 

 директорату розвитку ринку 
праці та умов оплати праці Руслан ОВЧАРЕНКО 

  
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економіки України 
05 травня 2021 року N 913-21 

ТИПОВА ФОРМА 
трудового договору про дистанційну роботу 

_________________ 
(місце укладення) 

"___" ____________ 20__ р. 
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__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(повне найменування для юридичних осіб або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) 
для фізичних осіб, адреса місцезнаходження власника або уповноваженого ним органу) 

(далі - Роботодавець) в особі 
__________________________________ 
__________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи) 
який (яка) діє на підставі 

__________________________________ 
__________________________________, 

(найменування, дата та номер документа) 
з однієї сторони, та 

__________________________________ 
__________________________________, 

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання Працівника) 
(далі - Працівник) з іншої сторони, разом далі - Сторони, уклали цей трудовий договір про 
дистанційну роботу (далі - Договір) про таке: 

 
 

I. Загальні положення 
1. Цей Договір укладено на підставі статті 602 Кодексу законів про працю України. 
2. На відносини Сторін за цим Договором поширюється дія Кодексу законів про працю 
України, інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього, Закону 
України "Про електронні документи та електронний документообіг", Закону України "Про 
електронні довірчі послуги", Закону України "Про захист персональних даних", а також 
умови цього Договору, що не суперечать законодавству про працю. 
3. Роботодавець приймає Працівника для виконання такої роботи/зайняття такої посади: 
__________________________________, 
                                        (зазначається найменування роботи, професії або посади, на яку 
прийнятий Працівник) 
3.1. Роботодавець приймає на роботу Працівника за 
__________________________________. 
                                                 (указується: за основним місцем роботи або за сумісництвом) 
3.2. Для Працівника __________________________________ строк випробування. 
__________________________________. 
                                               (указується встановлюється чи ні строк випробування, а також 
його період) 
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4. Працівник самостійно визначає робоче місце (місце роботи) та виконує роботу поза 
робочими приміщеннями чи територією Роботодавця. 
5. Виконання дистанційної роботи може поєднуватися з виконанням Працівником роботи 
на робочому місці у приміщенні чи на території Роботодавця. Установлюються такі 
особливості поєднання дистанційної роботи з роботою на робочому місці у приміщенні чи 
на території Роботодавця (за наявності): 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(зазначаються час та/або інші умови, коли працівник виконує роботу у приміщенні чи на 
території Роботодавця) 

 

II. Предмет Договору 
6. Трудова функція Працівника: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
(зазначаються безпосередні трудові функції Працівника залежно від виду роботи, професії 
або посади: характеристика або опис роботи, вимоги до її виконання, набір трудових 
функцій, що визначається технологічним процесом та передбачає наявність 
компетентностей, необхідних для їх виконання, з урахуванням, зокрема, професійних 
стандартів та кваліфікаційних характеристик) 
7. Інші характеристики виконуваної роботи: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
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III. Строк дії Договору 
8. Цей Договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений 
строк; на визначений строк, установлений за погодженням Сторін 

__________________________________; 
(указати строк дії Договору) 

таким, що укладається на час виконання певної роботи 
__________________________________. 

(указати строк виконання роботи) 
 

IV. Умови оплати праці 
9. За виконання роботи, передбаченої цим Договором, Працівнику встановлюється 
винагорода (заробітна плата) у розмірі _____________ грн (___________________) за 
__________________________________. 
Заробітна плата Працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному 
законодавством. 
Примітка. Може зазначатися розмір винагороди залежно від обраної системи або форми 
оплати праці шляхом установлення оплати за годину, день, місяць роботи або за системою 
відрядних розцінок тощо. 
10. Структура та складові заробітної плати: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(зазначаються структура, основні та додаткові складові заробітної плати, наприклад 
стимулюючі виплати, премії, додаткова винагорода за своєчасне або дострокове виконання 

роботи тощо) 
11. Строки і порядок виплати заробітної плати: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(указуються строки та порядок виплати заробітної плати, 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) 
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12. Інші умови оплати праці (за наявності): 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 

V. Тривалість робочого часу і часу відпочинку 
13. Працівник розподіляє робочий час на власний розсуд, на нього не поширюються 
правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено цим Договором 
(пункт 14). 
14. Регулювання робочого часу Працівника (за наявності): 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(можливість установити час початку та закінчення роботи, перерви для відпочинку і 
харчування, гнучкого графіка роботи, поширення на Працівника правил внутрішнього 

трудового розпорядку) 
15. Загальна тривалість робочого часу Працівника не може перевищувати норм, 
передбачених статтями 50 і 51 Кодексу законів про працю України. 
16. Працівнику гарантується період вільного часу для відпочинку, у тому числі період 
відключення, під час якого працівник може переривати будь-який інформаційно-
телекомунікаційний зв'язок з Роботодавцем, і це не вважається порушенням умов 
трудового договору або трудової дисципліни. 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(указуються часові інтервали протягом доби та/або тижня, під час яких працівник може 
переривати будь-який інформаційно-телекомунікаційний зв'язок з Роботодавцем) 

17. Працівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю _________ 
календарних днів. Оплата відпустки здійснюється виходячи з його середньоденного 
заробітку, обчисленого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
18. Працівнику надаються інші види відпусток, передбачені законодавством, колективним 
договором, угодою та цим Договором. 

__________________________________ 
__________________________________ 
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__________________________________ 
__________________________________ 

(за наявності вказуються види відпусток, передбачені колективним договором, угодою та 
цим Договором) 

19. Умови, тривалість і порядок надання щорічних відпусток встановлюються 
законодавством. 

 

VI. Матеріально-технічне забезпечення 
20. Забезпечення Працівника необхідними для виконання ним своїх обов'язків 
обладнанням, програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації та іншими 
засобами здійснюється таким чином: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(зазначаються порядок та строки забезпечення обладнанням, програмно-технічними 
засобами, засобами захисту інформації та іншими засобами) 

21. Компенсація за використання обладнання, що не є власністю Роботодавця, та інші 
відшкодування, пов'язані з виконанням дистанційної роботи за цим Договором: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(якщо це необхідно, вказуються розмір, порядок і строки виплати працівникам компенсації 
за використання належних їм або орендованих ними обладнання, програмно-технічних 

засобів, засобів захисту інформації та інших засобів, порядок відшкодування інших 
пов'язаних з виконанням дистанційної роботи витрат) 

 
 

VII. Комунікація між Сторонами 
22. З метою належної організації виконання дистанційної роботи, ознайомлення 
Працівника з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, дорученнями, завданнями та 
іншими документами Роботодавця комунікація та взаємодія між Сторонами під час 
виконання дистанційної роботи здійснюється шляхом: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(указуються способи комунікації та взаємодії між Сторонами, визначаються засоби 
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електронного зв'язку, наприклад електронна пошта, номер телефону, мобільний додаток 
тощо) 

23. Звітність Працівника про виконану роботу: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(якщо необхідно, указуються порядок і строки подання Працівником звітів про виконану 
роботу) 

 

VIII. Права та обов'язки Сторін Договору 
24. Працівник має право на: 
1) надання йому роботи, визначеної цим Договором; 
2) зміну умов і розірвання цього Договору у випадках, передбачених законодавством; 
3) своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати відповідно до своєї трудової 
функції в розмірах та порядку, визначених законодавством; 
4) забезпечення соціальними гарантіями; 
5) відпочинок, у тому числі на оплачувану щорічну відпустку, вихідні, неробочі, святкові 
дні, перерви для відпочинку і харчування, період відключення відповідно до 
законодавства; 
6) захист своїх трудових прав, свобод і законних інтересів відповідно до законодавства; 
7) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним 
з виконанням трудових обов'язків, у порядку, встановленому законодавством; 
8) обов'язкове соціальне страхування у випадках, передбачених законодавством; 
9) інші права, встановлені законодавством; 
10) інші права, передбачені цим Договором 
__________________________________ 
__________________________________ 
25. Обов'язки Працівника: 
1) сумлінно виконувати свою трудову функцію, що визначена цим Договором та 
посадовою інструкцією (за наявності); 
2) виконувати завдання, доручення та накази (розпорядження) Роботодавця; 
3) дотримуватися інших умов цього Договору, зокрема, якщо це передбачено, 
особливостей поєднання виконання дистанційної роботи з виконанням роботи на робочому 
місці у приміщенні чи на території Роботодавця, особливостей регулювання робочого часу, 
способів комунікації з Роботодавцем та порядку і строків подання звітності про виконану 
роботу; 
4) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, колективним договором, 
угодою та іншими нормативними актами Роботодавця; 
5) постійно вдосконалювати свою майстерність та підвищувати свою кваліфікацію; 
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6) дбайливо ставитися і використовувати за призначенням майно та засоби виробництва 
Роботодавця, якщо вони перебувають у користуванні Працівника (у тому числі 
обладнання, програмно-технічні засоби, засоби захисту інформації, інші засоби тощо); 
7) протягом ____________ повідомляти Роботодавця будь-яким можливим способом про 
виникнення ситуацій, що унеможливлюють належне виконання дистанційної роботи; 
8) інші обов'язки, передбачені цим Договором 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(указуються інші обов'язки, виконання яких не суперечить трудовому законодавству, 
колективному договору та цьому Договору) 

26. Роботодавець має право: 
1) вимагати від Працівника виконання ним трудових обов'язків та умов, передбачених цим 
Договором, дбайливого ставлення і використання за призначенням майна та засобів 
виробництва Роботодавця, якщо вони перебувають у користуванні Працівника (у тому 
числі обладнання, програмно-технічні засоби, засоби захисту інформації, інші засоби 
тощо); 
2) заохочувати Працівника за сумлінну ефективну працю; 
3) притягати Працівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, 
встановленому законодавством; 
4) затверджувати інструкції, що уточнюють, деталізують функції та обов'язки Працівника; 
5) інші права, передбачені законодавством; 
6) інші права, передбачені цим Договором 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(указуються інші права, які не суперечать трудовому законодавству, колективному 
договору та цьому Договору) 

27. Обов'язки Роботодавця: 
1) дотримуватися вимог законодавства, умов колективного договору, генеральної та 
галузевої угод і цього Договору; 
2) надавати Працівникові роботу відповідно до його спеціальності та кваліфікації згідно з 
умовами цього Договору; 
3) забезпечити Працівника необхідними для виконання ним своїх обов'язків обладнанням, 
програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації та іншими засобами, якщо 
інше не встановлено цим Договором; 
4) своєчасно виплачувати Працівникові в повному розмірі належну заробітну плату, 
визначену цим Договором, у строки та в порядку, встановлені законодавством, 
колективним договором, генеральною та галузевою угодами, цим Договором, а також 
здійснювати всі необхідні компенсації, відшкодування, у тому числі визначені цим 
Договором; 
5) здійснювати загальнообов'язкове державне соціальне страхування Працівника в 
порядку, встановленому законодавством; 
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6) ознайомити Працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку (якщо вони 
поширюються на Працівника) та колективним договором, надати Працівнику рекомендації 
щодо роботи з обладнанням та засобами, які Роботодавець надає працівнику для 
виконання певного обсягу робіт; 
7) систематично проводити інструктаж (навчання) Працівника з питань охорони праці і 
протипожежної безпеки в межах використання таким Працівником обладнання та засобів, 
рекомендованих або наданих Роботодавцем; 
8) виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством; 
9) інші обов'язки, передбачені цим Договором 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
(указуються інші обов'язки, виконання яких не суперечить трудовому законодавству, 
колективному договору та цьому Договору) 

 

IX. Персональні дані та конфіденційність 
28. Роботодавець здійснює обробку даних Працівника на підставах, передбачених 
законодавством України, а також зобов'язується вживати належних організаційних і 
технічних заходів захисту персональних даних. 
29. Обробка персональних даних Працівників здійснюється на таких умовах: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(Сторони можуть окремо визначити умови обробки персональних даних, а також права, які 
виникають при цьому в Працівника) 

30. Сторони зобов'язуються дотримуватися таких умов нерозголошення конфіденційної 
інформації: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Примітка. Інформація включається за бажанням сторін і може містити зобов'язання сторін 
щодо обов'язку і порядку збереження інформації / документів, отриманих у ході виконання 
Договору, порядок чи заборону передачі конфіденційної інформації третім особам, 
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заборону на розголошення та/або передачу іншими способами конфіденційної інформації, 
що стала відома Стороні в ході виконання Договору тощо, а також урегулювання питання 
обробки персональних даних Працівника). 

 

X. Відповідальність Сторін 
31. Працівник самостійно несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих 
умов праці на своєму робочому місці. 
32. Роботодавець відповідає за безпечність і належний технічний стан обладнання та 
засобів виробництва, що передаються Працівнику для виконання дистанційної роботи. 
33. Працівник несе повну матеріальну відповідальність у разі укладення договору про 
повну матеріальну відповідальність, а також в інших випадках, передбачених 
законодавством. 
34. У разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим 
Договором та законодавством, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством. 
35. Спори між Сторонами розв'язуються у визначеному законодавством порядку. 

 

XI. Порядок припинення Договору 
36. Дія цього Договору припиняється з підстав та в порядку, передбаченому 
законодавством про працю. 
37. Строки повідомлення про припинення трудового договору, розмір компенсаційних 
виплат у разі дострокового припинення трудового договору з ініціативи Роботодавця 
визначаються відповідно до законодавства про працю. 
Ознайомлення з такими повідомленнями допускається з використанням визначених у 
цьому Договорі засобів електронного зв'язку (засобів комунікації). У такому разі 
підтвердженням ознайомлення вважається факт обміну відповідними електронними 
документами між Роботодавцем та Працівником. 

 

XII. Прикінцеві положення 
38. Цей Договір укладено в (потрібне підкреслити) паперовій / електронній формі. 
Примітка. В електронній формі Договір укладається з дотриманням вимог Законів 
України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні 
довірчі послуги". Договір у паперовій формі укладається у двох примірниках, по одному 
для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу. 
39. Цей Договір набирає чинності після його підписання Сторонами з дати, визначеної в 
наказі (розпорядженні) про призначення особи на посаду, за умови попереднього 
повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та 
реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 
391. Цей Договір набирає чинності після його підписання Сторонами з _________ та 
укладається на заміну інших трудових договорів, що були раніше укладені між Сторонами. 
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Примітка Зазначається лише один з пунктів залежно від того, чи було здійснено 
прийняття на роботу працівника, який не перебуває у трудових відносинах з роботодавцем 
(пункт 39), або здійснено укладення трудового договору про дистанційну роботу з 
працівником, що вже перебуває у трудових відносинах з Роботодавцем на умовах іншого 
режиму роботи (пункт 391). 
40. Датою початку роботи за цим Договором є ___________. 
41. Працівник ознайомлений з колективним договором, правилами внутрішнього 
трудового розпорядку (за необхідності), іншими нормативними актами Роботодавця щодо 
організації дистанційної роботи: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
(указується інформація щодо ознайомлення (дата та підпис Працівника) з колективним 
договором у разі його укладення, правилами внутрішнього трудового розпорядку (за 
необхідності), іншими нормативними актами роботодавця щодо організації дистанційної 
роботи) 
42. Інші положення: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 

XIII. Реквізити та підписи Сторін 
Роботодавець Працівник 

__________________________________ 
(повне найменування для юридичних осіб або 

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) 
для фізичних осіб) 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові (за 

наявності)) 
  

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Місцезнаходження (або місце проживання 
для фізичної особи): 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Додаткова інформація про Роботодавця (за 
бажанням): 
__________________________________ 
            (наприклад, код за ЄДРПОУ, контактні 

Додаткова інформація про Працівника (за 
бажанням): 
__________________________________ 
(наприклад, реєстраційний номер 
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дані тощо) 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
                                                (посада) 

облікової картки платника податків тощо) 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

____________ 
(підпис) 

(для Договору 
в паперовій формі) 

__________________ 
(ініціали та прізвище) 

____________ 
(підпис) 

(для Договору 
в паперовій 

формі) 

__________________ 
(ініціали та прізвище) 

 

  
Генеральний директор 

 директорату розвитку ринку 
 праці та умов оплати праці Руслан ОВЧАРЕНКО 

 

 
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2021 
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021  
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ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
від 28.02.2022 р. N 2024/02.0-7.1 

Всім, кого це стосується 
Торгово-промислова палата України (далі - ТПП України) на підставі ст. ст. 14, 141 

Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 02.12.97 N 671/97-ВР, 
Статуту ТПП України, цим засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної 
сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою 
введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, 
відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року N 64/2022 "Про 
введення воєнного стану в Україні". 

Враховуючи це, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 
року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними 
обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим 
податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких(-го) настало згідно з 
умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання 
відповідно яких(-го) стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-
мажорних обставин (обставин непереборної сили). 

З повагою, 
  

Президент Геннадій ЧИЖИКОВ 
 
 

 
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022 
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022  
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УКАЗ 
Президента України 

ПРО ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 
Указ затверджено Законом України 
 від 24 лютого 2022 року N 2102-IX 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
 Указом Президента України 

 від 14 березня 2022 року N 133/2022 
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі 

пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 
першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного 
стану" постановляю: 

1. Ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 
30 діб. 

(стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом 
 Президента України від 14.03.2022 р. N 133/2022) 

2. Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, 
Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів 
військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам 
військових з'єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби 
України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, 
Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із 
Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України 
"Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення 
оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. 

3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правовою 
режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і 
громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також 
вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, 
що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового 
режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про 
правовий режим воєнного стану". 

4. Кабінету Міністрів України невідкладно: 
1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного 

стану в Україні; 
2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних із 

запровадженням правового режиму воєнного стану на території України. 
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5. Державній службі України з надзвичайних ситуацій невідкладно разом з обласними, 
Київською міською державними адміністраціями, іншими державними органами, 
установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності привести єдину державну 
систему цивільного захисту, її функціональні та територіальні підсистеми у готовність до 
виконання завдань за призначенням в особливий період. 

6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого 
самоврядування утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню 
у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану. 

7. Міністерству закордонних справ України забезпечити інформування в установленому 
порядку Генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про введення в 
Україні воєнного стану, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є 
відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, та 
про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення. 

8. Цей Указ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про 
затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". 

  
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

м. Київ 
24 лютого 2022 року 

N 64/2022 
  

 

 
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022 
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022  
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 27 листопада 2019 р. N 1084 

Київ 

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБЛІКУ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАЦІВНИКА, ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ, ФІЗИЧНОЇ 
ОСОБИ, ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ СЕБЕ РОБОТОЮ САМОСТІЙНО, В 

ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ 
 

Кабінет Міністрів України постановляє: 
 
1. Затвердити Порядок обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи - підприємця, 
фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі, що додається. 
2. Установити, що дані, які містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, приймаються для 
підтвердження трудового стажу під час укладання трудового договору, призначення пенсій та 
інших цілей, передбачених законодавством. 
3. Міністерству фінансів у місячний строк переглянути форму звіту щодо сум нарахованого єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з метою обліку відомостей про 
посади, кваліфікацію та умови праці застрахованих осіб. 
4. Пенсійному фонду України у місячний строк визначити порядок подання відомостей про трудову 
діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою 
самостійно, в електронній формі, надання послуг у загальнообов'язковому державному пенсійному 
страхуванні з використанням електронної системи BankID, забезпечити створення програмних 
засобів для надання на безоплатній основі особам, які виявили бажання подати відомості, 
передбачені Порядком обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи - підприємця, 
фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі, затвердженим 
цією постановою. 
  

м'єр-міністр України  ОНЧАРУК 
Інд. 73  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 листопада 2019 р. N 1084 

ПОРЯДОК 
обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка 

забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі 
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1. Цей Порядок визначає механізм організації обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи 
- підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно (далі - працівники), які 
надали згоду на обробку даних, передбачених цим Порядком, в електронній формі. 
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про захист 
персональних даних" та "Про електронні довірчі послуги". 
3. Облік трудової діяльності ведеться з метою забезпечення накопичення, зберігання та 
використання інформації про набуті працівником стаж роботи, освіту, кваліфікацію для 
підтвердження наявного трудового стажу під час укладання трудового договору, призначення 
пенсій та для інших цілей, передбачених законодавством. 
4. Відомості про трудову діяльність працівника зберігаються в складі персональної облікової картки 
застрахованої особи у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового 
державного соціального страхування протягом строку, передбаченого частиною третьою статті 20 
Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування" (ч.3.ст.20-все життя, а після смерті - 75 років). 
Під час організації та ведення обліку трудової діяльності забезпечується проведення процедур і 
заходів контролю та верифікації даних, моніторингу змін індивідуальних відомостей, захисту 
інформації, технологічного і програмного забезпечення, зокрема від несанкціонованого доступу, що 
застосовуються під час ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до положення про його 
ведення. 
5. Відомості про трудову діяльність працівника включають: 
1) відомості, що дають змогу ідентифікувати особу: 
унікальний номер персональної облікової картки застрахованої особи у реєстрі застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; 
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи на момент подання відомостей до Пенсійного фонду 
України; 
дата народження; 
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); 
стать; 
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва 
документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки застрахованої особи (за 
наявності); 
місце проживання; 
засоби зв'язку (номер телефону, адреса електронної пошти); 
2) відомості про періоди трудової діяльності: 
податковий номер юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
фізичної особи (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) та найменування страхувальника; 
рік, за який внесено відомості; 
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період трудових відносин; 
професійна назва роботи; 
назва посади із зазначенням структурного підрозділу; 
відомості про прийняття на роботу, присвоєння/зміну/позбавлення розряду, рангу, класу, звання, 
категорії, проходження стажування, переведення на іншу роботу, підстави звільнення; 
інформація про основне місце роботи; 
освіта; 
3) дані про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов'язкового державного 
соціального страхування: 
номер списків (розділ, підрозділ) виробництв, робіт, професій, посад і показників; 
результати атестації умов праці із зазначенням номера і дати розпорядчого акта; 
повна/неповна зайнятість; 
кількість відпрацьованих працівником календарних днів (годин) за відповідний місяць, зокрема в 
особливих умовах праці, що дають право на пільги; 
4) інформація про судимість за вчинення злочину та про позбавлення права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю; 
5) інформація про підтвердження набутого особою за межами України стажу роботи для 
застосування накопичення періодів стажу роботи відповідно до міжнародних договорів, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 
6. Відомості про трудову діяльність працівника подаються Пенсійному фонду України через веб-
портал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді копій передбачених 
законодавством документів, виготовлених шляхом сканування з обов'язковим накладенням 
страхувальником або працівником кваліфікованого електронного підпису. Зазначені відомості 
можуть бути подані також в оцифрованому вигляді. Вимоги до формату подання інформації 
встановлюються Пенсійним фондом України. 
Відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, подаються шляхом заповнення відповідних полів 
анкети працівника, при цьому подання відомостей, зазначених в абзацах другому - сьомому 
підпункту 1 пункту 5 цього Порядку, є обов'язковим. 
7. Невід'ємною складовою відомостей, поданих страхувальником, є сканована копія згоди 
працівника щодо надання дозволу на обробку його персональних даних, передбачених цим 
Порядком. 
У разі подання відомостей про трудову діяльність працівника особисто надання згоди на обробку 
персональних даних здійснюється шляхом проставлення відмітки про надання такого дозволу в 
електронному кабінеті застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду 
України. 
8. Скановані копії трудової книжки працівника, документів про стаж, що визначені Порядком 
підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки 
або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 
1993 р. N 637 (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 273), мають містити всі сторінки та поля відповідних 
документів, бути придатні для сприйняття їх змісту, зокрема дані про серію та номер бланків 
документів. 
9. Оцифрування відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій 
документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку, здійснюється відповідальною особою органу 
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Пенсійного фонду України шляхом доповнення персональної облікової картки застрахованої особи 
в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального 
страхування інформацією, наявною в сканованих копіях документів. 
Повідомлення про виявлені випадки відсутності в трудовій книжці необхідних записів або 
неправильних чи неточних записів про періоди роботи, або інших розбіжностей (зокрема за періоди 
страхового стажу після 1 липня 2000 р. за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов'язкового державного соціального страхування) надсилається застрахованій особі 
через її електронний кабінет застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного 
фонду України. 
10. Інформація про працівника та набутий ним стаж роботи, освіту, кваліфікацію, що містить 
відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату його народження, 
надається тільки особі, якої такі відомості стосуються, або іншим особам виключно за згодою 
працівника, наданою через електронний кабінет застрахованої особи на веб-порталі електронних 
послуг Пенсійного фонду України. 
Оприлюднення інформації про трудову діяльність працівника допускається тільки у знеособленому 
вигляді. 
                                                     _______________ 
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
11.11.2014 м. Київ N 1886/5 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
11 листопада 2014 р. за N 1421/26198 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ У ДІЛОВОДСТВІ ТА ЇХ ПІДГОТОВКИ ДО 

ПЕРЕДАВАННЯ НА АРХІВНЕ ЗБЕРІГАННЯ 
Відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" 

та з метою встановлення загальних вимог до впровадження електронного документообігу із 
застосуванням електронного цифрового підпису, організації роботи з електронними 
документами у діловодстві в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, 
на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, а також 
забезпечення передавання на архівне зберігання електронних документів 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити такі, що додаються: 
Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 

передавання на архівне зберігання; 
Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) 

зберігання; 
Вимоги до структури та змісту XML-схеми архівних електронних документів; 
Вимоги щодо найменування файлів електронних документів; 
Вимоги щодо найменування файлів електронних облікових документів; 
Вимоги щодо найменування файлів архівних електронних документів; 
Вимоги до структури та змісту XML-схеми електронного примірника описів справ 

постійного зберігання; 
Вимоги щодо найменування файлів електронних примірників описів справ постійного 

зберігання; 
Вимоги до структури та змісту XML-схеми обкладинок архівних електронних справ; 
Вимоги щодо найменування файлів обкладинок архівних електронних справ. 



 

492 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архівів України від 25 
квітня 2005 року N 49 "Про затвердження Порядку зберігання електронних документів в 
архівних установах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 червня 2005 року за 
N 627/10907. 

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С. В.) подати цей наказ на 
державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 
493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 
виконавчої влади" (із змінами). 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державну архівну службу України. 
  

Міністр П. Петренко 
ПОГОДЖЕНО:   

Заступник Голови Державної 
 архівної служби України О. В. Музичук 
Голова Державної служби 
 спеціального зв'язку та 

 захисту інформації України В. П. Звєрєв 
 

  
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства юстиції України 
11 листопада 2014 року N 1886/5 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 

11 листопада 2014 р. за N 1421/26198 

ПОРЯДОК 
роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання 

I. Загальні положення 
1. Цей Порядок встановлює загальні вимоги щодо впровадження електронного 

документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, організації роботи з 
електронними документами у діловодстві в державних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності 
(далі - установа) та щодо їх підготовки до передавання на архівне зберігання. 

Установи, в яких впроваджено системи електронного документообігу, застосовують 
електронний цифровий підпис типу "Електронний цифровий підпис з повним набором даних 
перевірки", вимоги до якого визначаються наказом Міністерства юстиції України та 
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20 
серпня 2012 року N 1236/5/453 "Про затвердження вимог до форматів, структури та 
протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису", 
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зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за N 1398/21710 (із 
змінами). Установи застосовують електронний цифровий підпис лише за умови 
використання надійних засобів електронного цифрового підпису. Організація роботи з 
електронними документами, що містять службову інформацію, здійснюється в порядку, 
визначеному чинним законодавством. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: 
автоматизоване робоче місце - програмно-апаратний комплекс, що складається з 

персональної електронної обчислювальної машини, інших пристроїв, прикладного 
програмного забезпечення загального призначення і спеціалізованого прикладного 
програмного забезпечення та призначений для автоматизації діяльності архіву установи, 
державної архівної установи, архівного відділу міської ради. Автоматизоване робоче місце 
діє у складі інформаційної автоматизованої системи (далі - ІАС) установи або виконує 
функції ІАС щодо забезпечення організації роботи з електронними документами у 
діловодстві, підготовки їх до передавання на архівне зберігання та обміну інформацією з 
іншими автоматизованими робочими місцями та (або) ІАС по встановлених каналах зв'язку; 

електронне повідомлення про отримання/відхилення вхідних електронних документів - 
електронний документ, що надсилається відправнику (автору) вхідного електронного 
документа з метою підтвердження отримання/відхилення адресатом цього електронного 
документа. Створення електронного повідомлення завершується накладанням на його проект 
електронного цифрового підпису особи, що відповідальна за опрацювання вхідних 
електронних документів; 

електронний цифровий підпис-віза - електронний цифровий підпис, що використовується 
для візування певних дій (внесення зауважень та пропозицій, редагування та погодження 
його тексту) під час створення проекту документа; 

еталонна XML-схема - електронний документ, у якому визначено XML-схему для всіх 
XML-документів, які створюються в електронному документообігу за цією XML-схемою; 

інформаційна автоматизована система - організаційно-технічна система, у якій 
реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів; 

інформаційний об'єкт електронного документообігу - електронні документи, електронні 
повідомлення, реквізити та документи в електронній формі; 

компонент XML-схеми - одиниця описування XML-схеми: XML-контейнер, XML-
елемент, XML-атрибут; 

конвертування - процес, результатом якого є перетворення даних з поточного формату в 
інший; 

мова XML (eXtensible Markup Language) - розширювана мова розмічання даних; 
програмно-апаратний комплекс - сукупність технічних та програмних засобів, що 

забезпечують роботу з електронними документами у діловодстві та підготовку їх до 
передавання на архівне зберігання; 

проект електронного документа - змістова частина електронного документа без 
електронного цифрового підпису; 

реєстраційно-контрольна картка (далі - РКК) електронного документа в ІАС установи - 
інформаційний об'єкт електронного документообігу, що містить всю інформацію про 
створення (одержання), проходження та зберігання електронного документа в установі. РКК 
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електронного документа оформлюється із зазначенням обов'язкових реквізитів відповідно до 
порядку заповнення реквізитів реєстраційно-контрольної картки електронного документа 
(додаток 1). Форми ведення та відтворення РКК визначаються на стадії розробки проекту 
ІАС або її модернізації. Наприклад, РКК може оформлюватися у вигляді запису відповідної 
бази даних ІАС установи, а відтворюватися у формі РКК для документів з паперовим носієм 
інформації, визначеній нормативно-правовими актами у сфері діловодства; 

реквізит електронного документа - інформація, зафіксована в електронному документі для 
його ідентифікації, організації, обігу і (або) надання йому юридичної сили; 

спеціалізоване програмне забезпечення - сукупність програм, призначених для виконання 
завдань щодо організації роботи з електронними документами у діловодстві, та документації, 
необхідної для експлуатації цих програм; 

технічна перевірка електронного документа - перевірка електронного документа на 
відповідність технічним вимогам, що забезпечують роботу з електронними документами у 
діловодстві та їх підготовку до передавання на архівне зберігання; 

Base64 (rfc-1341) - пронумерований інформаційний документ Інтернету Request for 
Comments, що належить відкритій організації Спілка Інтернету (Internet SOCiety, ISOC), 
містить технічну специфікацію (далі - специфікація Base64) кодування двійкових файлів 
символами A - Z, a - z, цифрами 0 - 9 та символами "+" і "/" (разом 64 знаки) та 
використовується у мережі Інтернет для передавання двійкових даних у текстових файлах; 

XML-атрибут, XML-елемент - поняття, визначені у наказі Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 20 жовтня 2011 року N 1207 "Про вимоги до форматів даних 
електронного документообігу в органах державної влади. Формат електронного 
повідомлення", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2011 року за N 
1306/20044; 

XML-документ електронного документообігу - документ формату XML, створений 
відповідно до еталонної XML-схеми; 

XML-контейнер - складний XML-елемент, який може мати вкладені XML-елементи і 
належить до одного іменованого блоку даних; 

XML-схема (XMLschema) - опис структури та змісту XML-документа, створеного 
засобами мови XML. 

Інші терміни вживаються в значеннях, що визначені в нормативно-правових актах, 
наведених у пункті 6 цього розділу. 

3. У цьому Порядку застосовується принцип єдності підходів щодо роботи з документами 
незалежно від форми (паперова, електронна) їх створення. 

4. Установи зобов'язані створювати документи постійного та тривалого (понад 10 років) 
зберігання у двох формах: паперовій, електронній. 

Створення документів з кадрових питань (особового складу) в електронній формі 
погоджується з відповідною державною архівною установою, архівним відділом міської 
ради. 

5. Установи організовують діловодство на підставі власних інструкцій з діловодства (далі - 
інструкція з діловодства установи) з врахуванням вимог цього Порядку. 
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Установи можуть розробляти і затверджувати окремі регламенти роботи з електронними 
документами з врахуванням вимог цього Порядку, а також специфіки організації діяльності 
установи, характеристик технічних і програмних засобів, що функціонують в установі. 

6. Центральні та місцеві органи виконавчої влади під час документування управлінської 
інформації та виконання дій з електронними документами керуються також положеннями 
Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242, Типового порядку 
здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1453, Порядку 
надсилання електронною поштою службових документів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року N 733, та вимогами цього Порядку. 

7. ІАС установи повинна забезпечувати можливість створення документів з електронним 
та паперовим носіями інформації під час документування управлінської інформації в 
установі, їх опрацювання і користування ними, тобто можливість організації і реалізації всіх 
етапів документообігу, а також оперативне зберігання документів у тій системі, в якій вони 
були створені. 

Вимоги щодо автоматизації в установі конкретних документаційних процесів, а також 
рівня їх автоматизації встановлюються інструкцією з діловодства установи. 

8. Технічні вимоги до ІАС та окремих технічних і програмних засобів, призначених для 
організації електронного документообігу, та порядок їх впровадження здійснюються 
відповідно до чинного законодавства. 

Питання вибору технологій та реалізації процесів в ІАС, що забезпечують виконання 
вимог цього Порядку, вирішуються під час розроблення технічного завдання на створення 
конкретної ІАС або її модернізації. 

9. Захист інформації в ІАС установи забезпечується відповідно до вимог Закону України 
"Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", інших нормативно-
правових актів у сфері захисту інформації. 

10. Організація роботи з електронними документами у діловодстві в установах 
покладається на структурний підрозділ (департамент, управління, відділ, сектор діловодства 
(документаційного забезпечення), загальний відділ, канцелярію тощо) або секретаря (далі - 
служба діловодства). 

11. Технічне супроводження електронного документообігу в установі та його програмно-
апаратне забезпечення покладаються на структурний підрозділ (департамент, управління, 
відділ, сектор) інформаційного забезпечення (інформаційних технологій) або фахівця з 
інформаційних технологій, на якого покладається виконання функцій структурного 
підрозділу інформаційного забезпечення (далі - служба інформаційного забезпечення). 

Контроль за станом захищеності інформації, що обробляється в ІАС установи, 
покладається на структурний підрозділ (департамент, управління, відділ, сектор) захисту 
інформації або фахівця із захисту інформації, на якого покладається виконання функцій 
структурного підрозділу захисту інформації. 
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12. Організація роботи з архівними електронними документами та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання в установі покладається на архівний підрозділ або особу, 
відповідальну за ведення архіву установи (далі - архів установи). 

II. Підготовка та оформлення електронних документів 

1. Вимоги до створення електронних документів 
1. В установах номенклатурою справ передбачається конкретний комплекс документів, що 

за правовим статусом установи, компетенцією посадової особи можуть створюватись як 
оригінали у формі електронних документів відповідно до законодавства. 

2. Електронний документ має бути оформлений за загальними правилами документування 
і мати реквізити, що встановлені для аналогічного документа з паперовим носієм інформації. 

Оформлення реквізитів організаційно-розпорядчих електронних документів здійснюється 
електронними засобами документування інформації з урахуванням вимог Національного 
стандарту України "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система 
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 4163-
2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики від 07 квітня 2003 року N 55 (далі - ДСТУ 4163 - 2003). 

3. Створення деяких реквізитів електронного документа, наведених у пунктах 1 - 10 глави 
2 цього розділу, здійснюється за технологією, що відрізняється від створення відповідних 
реквізитів для документів з паперовим носієм інформації. 

2. Технологічні особливості оформлення реквізитів організаційно-розпорядчих 
електронних документів 

1. Реквізити "Зображення Державного Герба України, Герба Автономної Республіки 
Крим", "Зображення емблеми або товарного знака (знака обслуговування)" додаються до 
форм електронних документів у форматі, визначеному для фотоелектронних документів 
Переліком форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) 
зберігання, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року 
N 1886/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за N 
1421/26198 (далі - Перелік форматів). 

2. Реквізит електронного документа "Дата" фіксується в РКК електронного документа, у 
метаданих та в імені файла електронного документа за основною формою повного 
представлення, визначеною вимогами ISO 8601:2004 Data elements and interchange formats - 
Information interchange - Representation of dates and times (Елементи даних та формати обміну. 
Обмін інформацією. Представлення дат і часу), наприклад: 20120229. 

У змісті електронного документа або при відтворенні дати реквізиту, що був створений 
після підписання електронного документа, елементи дати наводять відповідно до вимог, 
встановлених до реквізитів документів з паперовим носієм інформації, наприклад: 29.02.2014 
або 29 лютого 2014 року. 

3. Реквізити "Резолюція", "Позначка про виконання документа, направлення його до 
справи" створюються окремо від електронного документа та оформлюються з 
використанням електронного цифрового підпису. Ці реквізити зберігаються в РКК 
електронного документа, яка логічно з ним поєднується. При їх оформленні зазначення дати 
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автором резолюції чи виконавцем документа, ініціалів (ініціала), прізвища особи, яка склала 
ці реквізити, не є обов'язковим. 

У разі необхідності відтворення таких реквізитів на папері або іншими засобами 
проставлення дати та ініціалів (ініціала), прізвища здійснюється в автоматичному режимі з 
позначки часу та даних про підписувача, що містяться в електронному цифровому підписі 
відповідного реквізиту, за допомогою надійних засобів електронного цифрового підпису. 

4. Додатки, що пояснюють або доповнюють зміст основного документа, об'єднуються з 
основним документом в одному файлі. Перед підписанням електронного документа додатки 
додаються до файла проекту електронного документа у тій послідовності, що зазначена у 
тексті основного документа. Електронний цифровий підпис накладається на проект 
основного документа, що містить посилання на додатки, які доповнюють його зміст. 

Додатки, що є самостійними електронними документами без зазначення адресної частини і 
надсилаються із супровідним листом, об'єднуються з електронним документом, що містить 
супровідний лист, в одному XML-документі. XML-документ засвідчується електронним 
цифровим підписом особи, на яку у службі діловодства покладена функція щодо створення 
XML-документів. 

Додатки, що затверджуються або вводяться в дію розпорядчими документами (інструкції, 
положення, правила тощо), об'єднуються з електронним розпорядчим документом в єдиному 
XML-документі, який формується працівником служби діловодства. 

XML-документ засвідчується електронним цифровим підписом особи, яка підписала 
розпорядчий документ. 

Якщо додатки оформлено у формі окремих електронних документів, у тексті супровідного 
листа або розпорядчого документа вказують імена файлів цих електронних документів у 
круглих дужках наприкінці відповідних посилань на додатки, наприклад: 

Додаток: на 7 арк. в 1 прим. (804-0000065672-20120229-00000000000034-00.pdf) 
або 
1. Затвердити план роботи на II півріччя 2012 року, що додається (804-0000065672-

20130522-00000000000124-00.pdf). 
5. Якщо електронний документ повинен підписуватися двома або більше посадовими 

особами установи, на нього накладаються необхідні електронні цифрові підписи в 
послідовності, визначеній для підписання конкретного виду документа з паперовим носієм 
інформації. 

6. У разі якщо згідно із законодавством необхідне засвідчення печаткою підпису на 
документах та відповідності копій документів оригіналам, установа застосовує спеціально 
призначений для таких цілей електронний цифровий підпис (далі - електронна печатка). 

Установа застосовує електронну печатку лише за наявності у неї відповідної печатки, що 
застосовується для документів з паперовим носієм інформації. 

У посиленому сертифікаті відкритого ключа, що використовується установою для 
електронної печатки, додатково зазначаються спеціальне призначення електронного 
цифрового підпису та сфера його застосування, а також відтворюється текстова інформація 
печатки. 
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Право проставлення електронної печатки на електронних документах надається 
працівнику установи, який має повноваження проставляти відповідну печатку на документах 
з паперовим носієм інформації. 

Отримання в акредитованому центрі сертифікації ключів посиленого сертифіката 
відкритого ключа для забезпечення застосування електронної печатки, а також генерація 
відповідних ключів здійснюються в тому самому порядку, що й для електронного цифрового 
підпису. 

7. У разі якщо формат електронного документа відповідає формату, встановленому 
Переліком форматів, створюється копія файла електронного документа (додатковий 
примірник). 

Якщо формат електронного документа не відповідає формату, визначеному Переліком 
форматів, і цей документ було перетворено (конвертовано) у новий формат, до 
конвертованого електронного документа додаються відмітка про засвідчення копії та інші 
елементи, оформлення яких здійснюється аналогічно документам з паперовим носієм 
інформації. Оформлення копії електронного документа завершується накладанням 
електронного цифрового підпису особи, яка її засвідчила. На вимогу отримувача копії 
електронного документа установа повинна видавати разом з копією примірник оригіналу 
електронного документа (копію файла оригіналу електронного документа). 

8. Для оформлення електронної копії документа з паперовим носієм інформації він 
сканується та зберігається у форматі для фотоелектронних документів, визначеному в 
Переліку форматів. До отриманого зображення додаються відмітка про засвідчення копії та 
інші елементи, що застосовуються під час оформлення копій з паперовим носієм інформації. 
Завершується оформлення копії електронного документа накладанням електронного 
цифрового підпису особи, яка засвідчує копію. 

9. Реквізити "Гриф затвердження документа", "Гриф погодження документа", "Запис про 
державну реєстрацію" у разі їх наявності є невід'ємною складовою електронного документа, 
що оформлюється аналогічно цим реквізитам документа з паперовим носієм інформації. 
Електронний цифровий підпис під час складання цих реквізитів накладається на всі дані, що 
містяться в електронному документі, які засвідчувалися раніше накладанням електронного 
цифрового підпису його автора під час створення електронного документа. 

10. Відмітка про наявність примірника електронного документа з паперовим носієм 
інформації містить відомості про кількість примірників таких документів, наприклад: 
Примірників електронного документа з паперовим носієм інформації 2. 

Якщо примірник електронного документа з паперовим носієм інформації створюється 
одночасно з електронним документом, то відмітка про його наявність проставляється у 
центрі нижнього поля першого аркуша тексту електронного документа. 

На примірниках електронного документа з паперовим носієм інформації в тому самому 
місці проставляється відмітка про наявність примірника у формі електронного документа. 

3. Зберігання та склад реквізитів електронних документів 
1. Служба діловодства установи забезпечує зберігання в ІАС установи разом з 

електронними документами реквізитів, що виникають у процесі їх створення, проходження 
та зберігання, та метаданих електронних документів від часу створення електронних 
документів до їх знищення або передавання на зберігання до архіву установи. До таких 
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реквізитів належать реквізити РКК електронного документа, що застосовується в ІАС, та всі 
елементи, що потрібні для формування спеціальної структури, яка забезпечує об'єднання 
електронних документів, що разом складають один документ, з їх додатковими реквізитами 
та метаданими в одному XML-документі, призначеному для обміну, порядок створення 
якого визначено пунктом 3 глави 12 розділу III цього Порядку, та зберігання електронного 
документа, визначеного у пунктах 9 - 14 глави 2 розділу III цього Порядку. 

2. Структура XML-документа, призначеного для обміну електронними документами між 
установами, тотожна структурі формату електронного повідомлення, визначеному наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 жовтня 2011 року N 1207 "Про 
вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади. Формат 
електронного повідомлення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 листопада 
2011 року за N 1306/20044 (далі - Формат електронного повідомлення). 

3. Структура XML-документа, призначеного для архівного зберігання електронних 
документів, формується відповідно до Вимог до структури та змісту XML-схеми архівних 
електронних документів, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 11 
листопада 2014 року N 1886/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 листопада 
2014 року за N 1423/26200 (далі - Вимоги до структури та змісту XML-схеми архівних 
електронних документів). 

Крім того, в РКК електронного документа повинні зберігатися відомості: 
про імена файлів електронних документів, з яких складається електронний документ, ім'я 

файла XML-документа, що об'єднує електронний документ з його додатковими реквізитами 
та метаданими, та посилання на ці файли в ІАС установи; 

про ім'я та посилання на файл проекту електронного документа; 
про строк зберігання електронного документа; 
про збільшення тимчасового строку зберігання електронних документів та рішення щодо 

продовження цього строку: дата і номер протоколу засідання експертної комісії (далі - ЕК) 
установи, що утворюється відповідно до Порядку утворення та діяльності комісій з 
проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 08 серпня 2007 року N 1004, для організації роботи з експертизи цінності 
документів, що створюються в діловодстві установи. 

Склад обов'язкових реквізитів РКК електронного документа у разі потреби може бути 
доповнений іншими реквізитами. 

4. Створення електронного документа 
1. Підготовка проекту електронного документа здійснюється з використанням будь-яких 

технологій, що визначаються під час розробки технічного завдання на створення ІАС 
установи або її модернізації. В органах виконавчої влади підготовка проекту електронного 
документа здійснюється з використанням технологій відповідно до Порядку використання 
комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1433. 

Організацію підготовки проектів електронних документів, у тому числі їх візування, та 
контроль за їх підготовкою з використанням електронного цифрового підпису-візи визначає 
керівник установи, враховуючи структуру установи, обсяг документообігу та наявні технічні 
можливості. 
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Вирішальними при обранні технологій створення текстових файлів є поширеність 
програмного засобу, що не потребує організації додаткового навчання працівників установи 
та додаткових фінансових витрат, у тому числі з державного бюджету. 

2. Найменування файла електронного документа визначається відповідно до Вимог щодо 
найменування файлів електронних документів, затверджених наказом Міністерства юстиції 
України від 11 листопада 2014 року N 1886/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
11 листопада 2014 року за N 1424/26201 (далі - Вимоги щодо найменування файлів 
електронних документів). Файл проекту електронного документа і файл оригіналу 
електронного документа повинні мати одне ім'я. Ці файли відрізняються лише своїми 
розширеннями, що вказують на формат даних цих файлів, якщо проект електронного 
документа створюється у форматі, відмінному від того, у якому створюється оригінал 
електронного документа. 

Якщо проект електронного документа створюється у форматі, визначеному Переліком 
форматів, то для збереження цього проекту після створення електронного документа в ІАС 
установи передбачаються різні місця для їх зберігання, що визначаються під час розробки 
технічного завдання на створення ІАС установи або її модернізації. 

3. Перед підписанням або затвердженням електронного документа його проект, що містить 
усі обов'язкові реквізити електронного документа, у тому числі дату та реєстраційний індекс, 
крім електронного цифрового підпису, та інші наявні на той момент реквізити, конвертується 
відповідно до пункту 1 глави 5 цього розділу у формат, що визначається Переліком 
форматів, якщо формат проекту електронного документа відмінний від зазначеного формату. 

Усі складові електронного документа незалежно від його структури розміщуються в 
одному файлі відповідно до пункту 4 глави 2 цього розділу. 

4. Створення електронного документа завершується накладанням на нього електронного 
цифрового підпису. 

5. Конвертування електронних документів 
1. Конвертуванню підлягають проекти електронних документів, електронні документи та 

конвертовані електронні документи, що зберігаються в установі, формати яких не збігаються 
з форматами за їх призначенням, визначеними Переліком форматів. 

2. Контроль за організацією роботи з конвертування проектів електронних документів, 
електронних документів та конвертованих електронних документів здійснює служба 
діловодства установи. 

3. Служба діловодства установи організовує, а служба інформаційного забезпечення 
установи забезпечує зберігання конвертованих електронних документів разом з їх 
оригіналами. 

Строки зберігання оригіналів електронних документів відповідають строкам, що 
встановлені типовими або галузевими переліками документів зі строками зберігання для 
аналогічних видів документів з паперовим носієм інформації. 

Разом з оригіналом електронного документа зберігаються дві його конвертовані версії: 
остання і передостання. 

Починаючи з другого конвертування, здійснюється конвертування не оригіналу 
електронного документа, а його останньої конвертованої версії. 
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Починаючи з третього конвертування, здійснюється видалення конвертованих документів, 
що передували передостанній конвертованій версії. 

4. Обов'язковому конвертуванню підлягають електронні документи постійного та 
тривалого (понад 10 років) зберігання. 

5. Необхідність конвертування документів тимчасового зберігання визначається 
розпорядчим документом керівника установи. 

6. Конвертуванню підлягають усі дані, що містяться у файлі електронного документа 
відповідного формату, крім даних електронного цифрового підпису. На конвертування 
передається лише файл електронного документа відповідного типу (текстовий, фото-, аудіо- 
та відеоформати) без ЕЦП. Якщо дані такого файла зберігаються у кодованій формі разом з 
накладеними на них електронними цифровими підписами, попередньо ці дані 
перетворюються (декодуються) у формат, що підлягає конвертуванню. 

Визначення технологій конвертування (програмних засобів) для кожного з форматів 
виявлених електронних документів, що підлягають конвертуванню, у формат відповідного 
типу (текстовий, фото-, аудіо- та відеоформати), що зазначений у Переліку форматів, та 
організація конвертування документів покладаються на службу інформаційного 
забезпечення установи. 

7. Виявлення проектів електронних документів, що підлягають конвертуванню відповідно 
до пункту 3 глави 4 цього розділу, покладається на службу діловодства установи. 

8. Виявлення електронних документів та конвертованих електронних документів при зміні 
форматів, що визначені Переліком форматів, покладається на службу інформаційного 
забезпечення установи. 

Результати виявлення електронних документів та конвертованих електронних документів, 
що підлягають конвертуванню, оформлюються електронним актом про конвертування 
електронних документів (додаток 2), електронним актом про знищення конвертованих 
електронних документів (додаток 3), якщо разом з оригіналом електронного документа 
зберігаються дві його версії конвертування, та електронним актом про внесення змін до 
XML-документів (додаток 4). 

Ці акти створюються у форматі для текстових електронних документів, визначеному у 
Переліку форматів. Найменування файлів цих облікових електронних документів 
визначається відповідно до вимог до ідентифікаторів облікових електронних документів 
(додаток 5) та Вимог щодо найменування файлів електронних облікових документів, 
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року N 1886/5, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за N 1425/26202 (далі 
- Вимоги щодо найменування файлів електронних облікових документів). 

Зазначені акти подаються на розгляд ЕК установи та після схвалення нею затверджуються 
керівником установи. 

9. На підставі електронного акта про конвертування електронних документів служба 
інформаційного забезпечення здійснює конвертування відібраних документів. 

Перед конвертуванням попередньому опрацюванню підлягає оригінальний розпорядчий 
електронний документ разом з додатком у формі електронного документа, що вводиться в 
дію цим розпорядчим документом, відповідно до пункту 4 глави 2 цього розділу. Ці 
електронні документи поєднуються в XML-документі, що підписаний електронним 
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цифровим підписом особи, яка засвідчила розпорядчий електронний документ. У такій формі 
цей документ зберігається в інших XML-документах відповідно до пункту 7 глави 6 цього 
розділу. 

Під час першого конвертування такого документа здійснюється конвертування кожного з 
електронних документів, що містяться в оригінальному XML-документі, а потім 
поєднуються всі конвертовані файли в одному файлі формату, що визначається Переліком 
форматів, як у випадку створення електронного документа з додатками, що пояснюють або 
доповнюють зміст основного документа, за правилами, встановленими пунктом 4 глави 2 
цього розділу. 

Конвертування здійснюється у присутності особи служби діловодства, на яку покладено 
контроль за організацією конвертування. 

Найменування файлів конвертованих електронних документів відрізняються від 
найменування файла оригінального електронного документа тільки ідентифікатором номера 
версії конвертування. 

Завершується конвертування електронного документа накладанням на конвертовані дані 
електронних цифрових підписів особи, яка здійснювала конвертування, та особи, яка 
контролювала процес конвертування електронних документів та конвертованих електронних 
документів. 

10. На підставі електронного акта про знищення конвертованих електронних документів 
служба інформаційного забезпечення здійснює видалення з ІАС установи конвертованих 
електронних документів, імена файлів яких зазначені в цьому акті. 

Видалення конвертованих електронних документів з XML-документів здійснює служба 
діловодства установи відповідно до пункту 11 цієї глави. 

Служба діловодства установи забезпечує зберігання в РКК електронного документа 
відомостей про конвертацію електронного документа: ім'я та посилання на файл 
конвертованого електронного документа, дата його конвертування; дата та індекс 
електронного акта про конвертування електронних документів; ім'я файла з електронним 
актом про конвертування електронних документів та посилання на цей файл в ІАС установи; 
ім'я (ініціали (ініціал), прізвище) і посада особи, яка здійснила конвертування, та ім'я 
(ініціали (ініціал), прізвище) і посада особи, яка здійснювала контроль за конвертуванням; 
формат файла до конвертування; формат файла після конвертування; дата знищення файла 
конвертованого електронного документа; дата та індекс акта про знищення конвертованого 
електронного документа; ім'я (ініціали (ініціал), прізвище) і посада особи, що здійснила 
знищення. 

11. На підставі електронного акта про внесення змін до XML-документів, які містять 
електронні документи, що перебувають на оперативному або архівному зберіганні, служба 
діловодства або архів установи здійснює додавання до відповідного XML-документа 
конвертованих електронних документів та метаданих, що описують процес конвертування. 

Якщо в XML-документі вже зберігаються дві попередні версії конвертованих електронних 
документів, то перед додаванням до нього нової версії конвертованого електронного 
документа з XML-документа видаляється менша за номером версія конвертованого 
електронного документа. 
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Редагування XML-документа завершується накладанням електронного цифрового підпису 
осіб, на яких покладено функції зі створення XML-документа у діловодстві установи та 
архівного електронного документа в архіві установи. 

6. Створення XML-документа 
1. Склад XML-документів, що створюються в установі, визначається службою діловодства 

установи та затверджується розпорядчим документом керівника установи. 
2. За організацію створення XML-документів в установі відповідає служба інформаційного 

забезпечення. 
3. За створення XML-документів у діловодстві установи відповідає служба діловодства, а 

для архівного зберігання електронних документів - архів установи. 
XML-документи створюються за відповідними еталонними XML-схемами в 

автоматичному режимі за допомогою спеціальних програмних засобів, вимоги до яких 
визначаються відповідно до законодавства. 

4. Для створення XML-документів в автоматичному режимі служба діловодства повинна 
забезпечити зберігання в РКК реквізитів електронних документів та їх метаданих, що 
визначені пунктом 1 глави 3 цього розділу. Структура РКК електронних документів 
узгоджується із структурою еталонної XML-схеми та роботою спеціального програмного 
забезпечення, що використовується для створення XML-документів. Вимоги до цього 
програмного забезпечення визначаються під час розробки технічного завдання на створення 
ІАС установи або її модернізації. 

5. Спеціальні програмні засоби, що використовуються для створення XML-документів, 
забезпечують можливість перевірити відповідальним за створення XML-документа всі 
необхідні відомості для створення XML-документа, що зберігаються в ІАС установи (РКК 
електронних документів), шляхом їх відтворення за допомогою технічних засобів. 

6. Файли, з яких складається електронний документ і які належать до електронного 
документа (файл основного електронного документа, електронні документи з додатками, 
конвертовані електронні документи та файли електронних цифрових підписів, якими 
підписані електронні документи та реквізити, що були створені після створення електронних 
документів), перед додаванням до відповідного компонента XML-документа кодуються у 
символьний формат відповідно до специфікації Base64 в автоматичному режимі за 
допомогою спеціальних програмних засобів, вимоги до яких визначаються іншими 
нормативно-правовими актами. 

7. Кодування електронних документів у символьний формат не здійснюється у таких 
випадках: 

якщо вхідний XML-документ засвідчено електронним цифровим підписом особи, яка 
підписала розпорядчий документ, що міститься в цьому XML-документі відповідно до 
пункту 4 глави 2 цього розділу. Такий вхідний електронний документ додається до іншого 
XML-документа, створюваного в установі, в первинному символьному вигляді разом з 
накладеним на них електронним цифровим підписом; 

якщо створюється архівний електронний XML-документ з XML-документа для 
оперативного зберігання електронного документа. Елементи XML-документа для 
оперативного зберігання електронного документа, відповідні аналогічним елементам із 
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структури архівного електронного XML-документа, додаються до останнього у незмінному 
вигляді; 

якщо створюється обліковий електронний XML-документ, структура якого не передбачає 
попереднього створення електронних документів у форматі, що визначається Переліком 
форматів. 

8. Склад файлів XML-документа визначається у пункті 4 глави 2, пунктах 1 - 3 глави 3 та 
пункті 1 глави 5 цього розділу. 

9. Створення XML-документа завершується накладанням електронного цифрового підпису 
особи, яка створила цей документ у структурному підрозділі установи або архіві установи 
залежно від призначення документа. 

10. XML-документ, що містить розпорядчий електронний документ (постанова, рішення, 
наказ, розпорядження), разом з додатком (положення, правила, інструкція тощо) у формі 
електронного документа, що вводиться в дію цим розпорядчим документом, відповідно до 
пункту 4 глави 2 цього розділу підписує особа, яка засвідчила цей розпорядчий електронний 
документ. 

III. Організація електронного документообігу та виконання документів 

1. Вимоги до електронного документообігу 
1. Порядок організації електронного документообігу визначається інструкцією з 

діловодства установи з урахуванням вимог нормативно-правових актів у сфері діловодства, а 
також технічних і програмних засобів, що функціонують в установі. 

2. Документи незалежно від способу фіксації та відтворення інформації проходять і 
опрацьовуються в установі на єдиних організаційних та правових засадах організації 
документообігу. 

3. Організація документообігу в умовах застосування засобів автоматизації діловодства 
забезпечує сумісність традиційного та автоматизованого опрацювання документів із 
можливостями цих засобів. 

4. База даних або інша організація зберігання даних в ІАС установи створюється виключно 
для підвищення ефективності роботи з документами в установі і не може підміняти ті 
реквізити документа, які повинні створюватися відповідно до чинних правил опрацювання 
оригіналу документа з відповідним носієм інформації. 

2. Вимоги до уніфікації інформаційних об'єктів електронного документообігу 
1. Для спрощення обміну електронними документами між установами, де впроваджені 

різні ІАС, та забезпечення тривалого збереження електронних документів усі електронні 
документи створюються у форматах, що визначаються Переліком форматів. 

2. Для однозначної ідентифікації електронного документа в електронному документообігу 
як самостійного інформаційного об'єкта йому присвоюється унікальне ім'я відповідно до 
Вимог щодо найменування файлів електронних документів. 

3. Усі реквізити електронного документа, що створені після його підписання, 
оформлюються окремими інформаційними об'єктами та зберігаються в РКК документа. 

4. Одному електронному документу в ІАС установи відповідає одна РКК (один запис у 
відповідній базі даних установи). 
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5. Для управління документаційними процесами, пов'язаними з електронними 
документами, в РКК електронних документів додають метадані, визначені у Форматі 
електронного повідомлення. 

6. Для надсилання вихідних електронних документів створюється XML-документ. Цей 
документ створюється за еталонною XML-схемою, що відповідає Формату електронного 
повідомлення. 

Відмітки про внутрішнє погодження проекту електронного документа разом з їх 
електронними цифровими підписами-візами не включаються до вихідного XML-документа. 

7. Для однозначної ідентифікації в електронному документообігу XML-документа, що 
відповідає Формату електронного повідомлення, як самостійного інформаційного об'єкта 
йому присвоюється унікальне ім'я відповідно до Вимог щодо найменування файлів 
електронних документів. 

8. Еталонна XML-схема Формату електронного повідомлення реалізується в ІАС установи 
для надсилання вихідних електронних документів і витягування вхідних електронних 
документів із XML-документа, що надходить до установи. 

9. Для оперативного зберігання електронного документа використовується еталонна XML-
схема архівного електронного документа, що створюється центральним органом виконавчої 
влади у сфері архівної справи та діловодства з урахуванням Вимог до структури та змісту 
XML-схеми архівних електронних документів. 

10. XML-документ, призначений для оперативного зберігання електронного документа, 
створюється з відповідних елементів XML-схеми архівного електронного документа, що 
визначені Вимогами до структури та змісту XML-схеми архівних електронних документів. 

11. XML-документ для оперативного зберігання електронного документа призначений для 
об'єднання в одному файлі усіх файлів, з яких складається електронний документ (він може 
складатися з різних електронних документів), файлів конвертованих копій електронного 
документа, реквізитів, що були створені після підписання, затвердження (отримання) 
електронного документа, та метаданих. 

12. Для однозначної ідентифікації XML-документа для оперативного зберігання 
електронного документа в електронному документообігу як самостійного інформаційного 
об'єкта його файлу присвоюється унікальне ім'я відповідно до Вимог щодо найменування 
файлів електронних документів. 

Якщо такий XML-документ створений в установі, то ім'я його файла збігається з ім'ям 
файла того електронного документа, що міститься в XML-документі. 

Якщо такий XML-документ створений з вхідного електронного документа, то ім'я його 
файла створюється заново з використанням дати та реєстраційного індексу, що були надані 
цьому електронному документу в установі. 

13. Для підготовки електронного документа до архівного зберігання створюється архівний 
електронний XML-документ за відповідною йому еталонною XML-схемою, що визначається 
Вимогами до структури та змісту XML-схеми архівних електронних документів. Елементи 
цього XML-документа, що були створені в XML-документі для оперативного зберігання 
електронного документа, не створюються, а додаються до архівного електронного XML-
документа із XML-документа для оперативного зберігання електронного документа. 
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14. Для забезпечення можливості однозначної ідентифікації архівного електронного XML-
документа в електронному документообігу як самостійного інформаційного об'єкта його 
файлу присвоюється унікальне ім'я відповідно до Вимог щодо найменування файлів архівних 
електронних документів, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 11 
листопада 2014 року N 1886/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 листопада 
2014 року за N 1426/26203 (далі - Вимоги щодо найменування файлів архівних електронних 
документів). 

15. Для забезпечення відтворення електронних документів постійного та тривалого (понад 
10 років) зберігання у часі їх конвертують у новий формат при зміні Переліку форматів. 

3. Доставка електронних документів 
1. Доставка електронних документів до установи відбувається відповідно до вимог, 

визначених законодавством щодо обміну електронними документами (даними) між 
установами. ІАС установи забезпечує приймання вхідних та передавання вихідних 
електронних документів відповідно до таких вимог. 

У разі відсутності законодавчого врегулювання цього питання доставка електронних 
документів до установи відбувається за домовленістю відправника-отримувача з 
використанням будь-яких носіїв інформації, якщо це не суперечить політиці безпеки в 
установі та вимогам законодавства з питань технічного захисту інформації. 

2. Усі документи, що надходять до установи, приймаються централізовано службою 
діловодства. 

Якщо електронні документи надходять з носіями, видалення інформації з яких без 
знищення носія неможливе (CD-R, DVD-R, BD-R тощо), то після збереження електронного 
документа в централізованому сховищі установи такий носій підлягає знищенню методом, 
що не дозволяє його відновлення, не пізніше ніж через 30 календарних днів після його 
отримання. 

3. Для забезпечення безпеки ІАС установи приймання та технічна перевірка електронних 
документів здійснюються за допомогою відокремленої від основної ІАС автоматизованої 
системи зі створеною в її складі комплексною системою захисту інформації з підтвердженою 
відповідністю у встановленому законодавством України порядку. 

4. Технічна перевірка вхідного електронного документа 
1. Служба діловодства забезпечує технічну перевірку вхідного XML-документа, який 

містить файли електронного документа, додаткові реквізити електронного документа та 
метадані життєвого циклу електронного документа. 

2. Технічну перевірку електронного документа здійснює працівник служби діловодства 
установи, на якого покладено функцію приймання вхідних електронних документів. 

3. Технічне забезпечення перевірки електронних документів в установі покладається на 
службу інформаційного забезпечення установи. 

4. Технічна перевірка здійснюється у день надходження або не пізніше наступного дня, 
якщо документ надійшов у неробочий час або якщо електронний документ надійшов до 
установи наприкінці робочого дня. У цьому випадку дозволяється розпочати перевірку таких 
електронних документів з наступного робочого дня. 
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Робочий час, після якого дозволяється переносити технічну перевірку на наступний 
робочий день, визначається розпорядчим документом керівника установи, виходячи з обсягів 
вхідних електронних документів та технологічного часу, що в середньому витрачається на їх 
перевірку. 

5. Технічна перевірка XML-документа складається з перевірки файла XML-документа та 
всіх електронних документів, що містяться у ньому. 

5. Технічна перевірка файла XML-документа 
1. Технічна перевірка файла XML-документа здійснюється в такій послідовності: 
перевірка цілісності та автентичності XML-документа; 
перевірка імені файла XML-документа; 
перевірка на відсутність шкідливого програмного коду в XML-документі; 
перевірка XML-документа на відповідність еталонній XML-схемі; 
перевірка на відтворення даних з XML-документа. 
2. Перевірка цілісності та автентичності XML-документа проводиться шляхом перевірки 

накладеного на нього електронного цифрового підпису. 
3. Перевірка імені файла XML-документа на відповідність Вимогам щодо найменування 

файлів електронних документів та Вимогам щодо найменування файлів електронних 
облікових документів здійснюється шляхом послідовної перевірки правильності заповнення 
всіх груп елементів імені файла XML-документа. 

4. Перевірка XML-документа на відсутність шкідливого програмного коду проводиться 
відповідно до вимог законодавства з питань технічного захисту інформації. 

5. Перевірка XML-документа на відповідність еталонній XML-схемі, створеній відповідно 
до вимог, визначених у Форматі електронного повідомлення, або згідно з Вимогами до 
структури та змісту XML-схеми архівних електронних документів залежно від призначення 
XML-документа, проводиться в автоматичному режимі за допомогою спеціальних 
програмних засобів, вимоги до яких визначаються під час розробки технічного завдання на 
створення ІАС установи або її модернізації. 

6. Перевірка на можливість відтворення інформації з XML-документа проводиться в 
автоматичному режимі за допомогою спеціальних програмних засобів витягування 
(декодування) з XML-документа файлів електронних документів, реквізитів, що не містяться 
у файлах електронних документів, файлах електронних цифрових підписів, та метаданих. 

Вимоги до програмних засобів, що використовуються для декодування файлів 
електронних документів та електронних цифрових підписів, визначаються установою під час 
розробки технічного завдання на створення ІАС установи або її модернізації. 

Під час цієї перевірки проводиться відтворення метаданих та реквізитів, що не містяться у 
файлі електронних документів, у формі, придатній для сприймання їх змісту людиною, за 
допомогою спеціального апаратно-програмного забезпечення, вимоги до якого визначаються 
під час розробки технічного завдання на створення ІАС установи. 

6. Технічна перевірка електронних документів, що містяться в XML-документі 
1. Технічна перевірка електронних документів, що містяться в XML-документі, 

здійснюється в такій самій послідовності, що й перевірка самого XML-документа, яка 
визначена у пунктах 1 - 4 глави 5 цього розділу. Далі проводиться перевірка форматів файлів 
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електронних документів на відповідність форматам, визначеним Переліком форматів. 
Завершується технічна перевірка електронних документів, що містяться в XML-документі, 
послідовністю дій, визначених у пункті 6 глави 5 цього розділу. 

2. При негативних результатах будь-якої із зазначених перевірок перевірка електронного 
документа припиняється. Подальша послідовність дій визначена у пункті 5 цієї глави. 

3. За результатами технічної перевірки електронного документа складається звіт про 
технічну перевірку електронних документів (додаток 6), який створюється у форматі для 
текстових електронних документів. 

Вимоги до найменування файла звіту про технічну перевірку електронних документів 
визначаються відповідно до вимог до ідентифікаторів облікових електронних документів, 
наведених у додатку 5 до цього Порядку, та Вимог щодо найменування файлів електронних 
облікових документів. 

4. У РКК електронного документа фіксуються відомості про ім'я файла XML-документа та 
про підставу для прийняття вхідного електронного документа: дата, індекс звіту про 
технічну перевірку електронних документів, ім'я файла з цим документом та посилання на 
цей файл в ІАС установи. 

5. Інформаційні об'єкти, що вважалися електронними документами до початку технічної 
перевірки, але не є електронними документами за результатами технічної перевірки, як такі, 
що не відповідають вимогам законодавства України до електронних документів, знищуються 
на підставі електронного акта про знищення відхиленого вхідного електронного документа 
(додаток 7) методом, який не дозволяє відновлення інформації. 

Цей акт створюється у форматі для текстових електронних документів, визначеному 
Переліком форматів. 

Вимоги до найменування файла електронного акта про знищення відхилених вхідних 
електронних документів наведено в ідентифікаторах облікових електронних документів 
(додаток 5) та у Вимогах щодо найменування файлів електронних облікових документів. 

Метод знищення електронних документів визначається при розробленні технічного 
завдання на створення ІАС установи або її модернізації. 

6. Відомості про відхилені вхідні електронні документи реєструються в електронному 
журналі реєстрації відхилених вхідних електронних документів (додаток 8), у якому 
зазначаються дата знищення електронного документа та електронний цифровий підпис 
особи, яка здійснила його знищення. 

7. Електронне повідомлення про отримання/відхилення вхідного електронного 
документа 

1. Після технічної перевірки вхідного електронного документа працівником служби 
діловодства, відповідальним за опрацювання вхідних електронних документів, створюється 
електронне повідомлення про отримання/відхилення цього електронного документа, яке 
надсилається його відправнику (автору). 

2. Вихідне (вхідне) електронне повідомлення про отримання/відхилення вхідних 
електронних документів реєструється в окремій реєстраційній формі в установі за правилами 
реєстрації вихідних (вхідних) електронних документів відповідно до вимог, визначених у 
пунктах 1 - 4, 6 глави 9 цього розділу. 
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3. Електронне повідомлення про отримання вхідних електронних документів (додаток 9) 
та електронне повідомлення про відхилення вхідних електронних документів (додаток 10) із 
зазначенням причин відхилення електронних документів створюються на підставі звіту про 
технічну перевірку електронних документів і підписуються посадовою особою, яка створила 
електронне повідомлення, або іншою посадовою особою, визначеною інструкцією з 
діловодства установи. 

4. Електронні повідомлення про отримання/відхилення електронних документів 
формуються в окремі електронні справи, передбачені номенклатурою справ установи на 
відповідний рік. 

8. Попередній розгляд електронних документів 
1. Надіслані не за адресою електронні документи опрацьовуються з урахуванням вимог, 

визначених у пункті 5 глави 6 цього розділу. Виявлення електронних документів, надісланих 
не за адресою, встановлюється під час перевірок, зазначених у пунктах 1, 2 глави 6 цього 
розділу: найменування установи у метаданих XML-документа та у реквізиті "Адресат" не 
відповідають найменуванню установи, до якої документ надійшов. 

2. Подальші дії при виявленні відсутності додатків, зазначених в електронному документі, 
або їх окремих аркушів, а також помилок в оформленні електронного документа, 
встановлених за перевірками, визначеними у пункті 2 глави 5, пунктах 1, 2 глави 6 цього 
розділу, що унеможливлює його виконання (відсутність електронного цифрового підпису, 
електронної печатки, грифа затвердження), визначаються відповідно до вимог, зазначених у 
пункті 5 глави 6 цього розділу. 

3. Попередній розгляд електронних документів проводиться за допомогою технічних 
засобів відтворення змісту цих документів у вигляді, що сприймається людиною. 

4. Попередній розгляд електронних документів здійснюється одразу після проведення їх 
технічної перевірки, порядок якої визначений у пункті 5 глави 4 цього розділу, або не 
пізніше наступного дня, якщо перевірка електронних документів завершилась наприкінці 
робочого дня і робочого часу осіб, що проводять попередній розгляд документів, не вистачає 
для здійснення її впродовж поточного робочого дня. Робочий час, після закінчення якого 
дозволяється переносити попередній розгляд електронних документів на наступний робочий 
день, визначається розпорядчим документом керівника установи з урахуванням норм 
перенесення технічної перевірки електронних документів, визначених у пункті 4 глави 4 
цього розділу. 

9. Реєстрація електронних документів 
1. Для електронних документів в установах застосовується їх автоматизована наскрізна 

електронна реєстрація разом з документами з іншими носіями інформації. 
2. Під час реєстрації електронних документів використовується форма РКК для 

відтворення реквізитів та метаданих електронного документа з паперовим носієм інформації 
або іншими засобами, наприклад на екрані комп'ютера. 

3. Під час реєстрації електронного документа йому присвоюється реєстраційний індекс, 
що складається з порядкового номера електронного документа в межах групи документів, що 
реєструються, який доповнюється індексами, що застосовуються в установі. 
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4. Реєстрація створюваних (внутрішніх, вихідних) електронних документів є технологічно 
та (або) організаційно суміщена з накладанням на них електронного цифрового підпису. 
Спочатку забезпечується проставляння у створюваному електронному документі дати і його 
реєстраційного індексу, за необхідності здійснюється конвертування проекту електронного 
документа, якщо формат його проекту не збігається з форматом, визначеним Переліком 
форматів, що повинен відповідати типу створюваного документа, а потім виконується 
накладання електронного цифрового підпису відповідно до пунктів 1 - 4 глави 4 розділу II 
цього Порядку. 

На час накладання на створюваний (внутрішній, вихідний) електронний документ 
електронного цифрового підпису служба інформаційного забезпечення повинна 
унеможливити реєстрацію в установі інших створюваних (внутрішніх, вихідних) документів. 

Якщо електронний документ не був підписаний, його реєстрація скасовується, відомості 
про це фіксуються службою діловодства в РКК електронного документа, а скасований 
реєстраційний індекс електронного документа використовується для реєстрації наступного 
документа. 

5. Реєстрація вхідного електронного документа здійснюється одразу після його технічної 
перевірки відповідно до пункту 4 глави 4 цього розділу та попереднього розгляду службою 
діловодства установи відповідно до пунктів 1 - 4 глави 8 цього розділу. 

6. Реєстрація та підписання електронних документів, які є спільними документами двох і 
більше установ, здійснюються за таким порядком: 

установа-ініціатор електронного документа надсилає до установ, що повинні підписати 
цей документ, остаточну узгоджену версію проекту цього документа; 

якщо всі установи згодні підписати цей електронний документ, вони у робочому порядку 
повідомляють установу-ініціатора про власний реєстраційний номер спільного електронного 
документа на день його підписання; 

служба діловодства установи-ініціатора створює загальний реєстраційний індекс спільного 
електронного документа, аналогічний для спільних документів з паперовими носіями 
інформації. Для цього в ІАС установи передбачається інтерфейс для введення цього 
реєстраційного індексу, який додається до проекту спільного електронного документа в 
одному технологічному процесі, разом з конвертацією проекту та накладанням електронного 
цифрового підпису; 

накладання першого електронного цифрового підпису на спільний електронний документ 
в установі-ініціаторі здійснюється відповідно до пунктів 1 - 4 глави 4 розділу II цього 
Порядку; 

створений електронний документ надсилається до установи, яка повинна наступною 
накласти свій електронний цифровий підпис на нього; 

електронний документ надсилається від установи до установи разом з накладеними на 
нього електронними цифровими підписами в аналогічному порядку підписання таких 
документів з паперовим носієм інформації; 

установа, що остання накладає на спільний електронний документ електронний цифровий 
підпис, створює XML-документ відповідно до положень пунктів 3 - 10 глави 6 розділу II 
цього Порядку та надсилає цей документ до всіх установ, що підписали спільний 
електронний документ; 
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служби діловодства установ, що затверджують спільний електронний документ, 
організовують процес його створення від накладання першого електронного цифрового 
підпису до останнього таким чином, щоб він відбувся протягом одного робочого дня. 

10. Організація проходження електронних документів та їх виконання 
1. Для забезпечення роботи з електронними документами та своєчасного їх виконання в 

установі визначаються (розробляються) та затверджуються схеми проходження електронних 
документів між підрозділами установи для всіх видів документів. Відповідно до цих схем 
працівникам надається доступ до електронних документів відповідно до пунктів 1 - 3 глави 4 
розділу IV цього Порядку. 

Розробка схем проходження електронних документів здійснюється з урахуванням 
положення про установу та її структурні підрозділи, згідно з розпорядчими документами про 
розподіл обов'язків між керівником установи та його заступниками, посадовими 
інструкціями, класифікаторами питань діяльності установи, номенклатурою справ. 

2. Відповідно до схем проходження електронних документів, затверджених керівником 
установи, визначається та затверджується список посадових осіб, які мають отримати 
необхідні засоби електронного цифрового підпису для підписання документів та 
проставлення електронної печатки установи відповідно до вимог, визначених у пункті 6 
глави 2 розділу II цього Порядку. 

3. Після попереднього розгляду електронного документа та реєстрації електронного 
документа залежно від схем проходження електронних документів служба діловодства 
повідомляє керівництво або працівників установи про надходження електронних документів 
та посилання на їх файли в ІАС установи. 

4. Технологія повідомлення працівників установи визначається при розробці технічного 
завдання на створення ІАС установи або її модернізації. 

За організацію системи повідомлення працівників установи відповідає служба 
інформаційного забезпечення установи. 

5. За результатами розгляду електронного документа керівництвом установи створюється 
електронна резолюція, що автоматично додається до РКК електронного документа. 

Для автоматичного додавання резолюції до РКК електронного документа в ІАС установи 
має бути передбачено відповідний інтерфейс, що забезпечує керівництво установи 
можливістю вводу тексту резолюції, вибору переліку виконавців та накладання на 
резолюцію електронного цифрового підпису. 

6. За створеною резолюцією ІАС установи повинна забезпечувати автоматичне 
формування та надсилання повідомлень виконавцям, зазначеним у резолюції, а також службі 
діловодства. Таке повідомлення повинно містити зміст резолюції, ім'я файла електронного 
документа, до якого була створена резолюція, та посилання на цей файл в ІАС установи. 
Повідомлення виконавцю є підставою для автоматичного надання йому доступу до 
електронного документа, якщо це не суперечить політиці безпеки в установі та вимогам 
законодавства з питань технічного захисту інформації. Якщо доступ надається автоматично, 
відомості про це автоматично надсилаються до служби інформаційного забезпечення 
установи. 

За надання своєчасного доступу виконавцю до електронного документа відповідає служба 
інформаційного забезпечення установи. 
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7. Надання доступу до електронного документа виконавцю з іншого структурного 
підрозділу в обов'язковому порядку здійснюється через службу діловодства. 

8. Доступ до електронних документів, що підлягають контролю, надається іншим 
структурним підрозділам або іншим виконавцям тільки за узгодженням зі службою 
діловодства, підрозділом або посадовою особою, відповідальним(ою) за контроль (далі - 
служба контролю). Для цього виконавець, який ініціює передавання електронного 
документа, повідомляє про це службу діловодства або службу контролю у спосіб, 
визначений у пункті 4 цієї глави. 

Надання доступу до електронних документів у межах структурного підрозділу 
здійснюється через особу, відповідальну за діловодство в структурному підрозділі 
(секретаря). Ця особа зобов'язана внести відповідні зміни в РКК електронного документа. 

Облік електронних документів, доступ до яких передається з одного структурного 
підрозділу установи до іншого (в одному підрозділі скасовується, а в іншому надається), 
забезпечується відповідними відмітками в РКК електронних документів. За своєчасне 
додавання цих відомостей до РКК електронних документів відповідає служба діловодства 
установи. 

Надання/скасування доступу до електронних документів, що не передбачено 
затвердженою в установі схемою проходження електронного документа, здійснює служба 
інформаційного забезпечення за відповідним повідомленням служби діловодства. 

9. Головний виконавець, відповідальний за виконання електронного документа, 
організовує роботу співвиконавців, зокрема визначає строки подання ними пропозицій, 
порядок погодження і підготовки проекту електронного документа, керуючись відповідними 
затвердженими установою схемами проходження електронних документів. Якщо 
проходження електронного документа потребує корегування, головний виконавець узгоджує 
це із службою діловодства установи. 

Разом з проектом електронного документа в ІАС установи створюється нова РКК до 
нового електронного документа, файлу проекту електронного документа надається ім'я 
відповідно до Вимог щодо найменування файлів електронних документів залежно від 
призначення документа (внутрішній, вихідний), і в новій РКК фіксується посилання на файл 
проекту електронного документа в ІАС установи. 

Співвиконавцям надається доступ до проекту електронного документа, що зберігається в 
ІАС установи, централізовано. ІАС установи повинна забезпечити виконавців можливістю 
спільного редагування одного і того ж проекту електронного документа, передавання між 
собою пропозицій в електронній формі та повідомлень про зміну проекту електронного 
документа. 

10. Перед поданням проекту електронного документа на підпис керівникові виконавець 
зобов'язаний перевірити правильність його складання та оформлення, уточнити вказані дані, 
посилання на нормативно-правові акти, наявність необхідних віз і додатків. Якщо додатки 
пояснюють або доповнюють зміст основного документа, виконавець об'єднує їх з основним 
документом в одному файлі проекту електронного документа відповідно до пункту 4 глави 2 
розділу II цього Порядку. 

11. Працівник, відповідальний за виконання електронного документа, у разі відпустки, 
відрядження, звільнення зобов'язаний передати іншому працівникові за погодженням зі 
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своїм безпосереднім керівником усі відомості про невиконані документи та поінформувати 
службу контролю про передавання доступу до електронних документів, що контролюються, 
іншому виконавцеві. 

При цьому передавання особистих ключів електронного цифрового підпису працівником 
на час його відпустки не допускається. 

До РКК електронного документа вноситься відповідна відмітка в порядку, визначеному 
пунктом 8 цієї глави. 

12. Після створення остаточної редакції проекту електронного документа головний 
виконавець повідомляє про це службу діловодства та надсилає його на підпис за схемою 
проходження, визначеною в установі для відповідного виду електронного документа. За 
встановленою послідовністю керівникам установи або структурних підрозділів надається 
доступ до проекту електронного документа (електронний документ). Для цього їм 
надсилається повідомлення, що містить посилання на файл проекту електронного документа 
та файли всіх документів, на підставі яких цей проект було складено. 

13. Накладання на документ першого електронного цифрового підпису відбувається згідно 
з вимогами, визначеними у пунктах 5 - 7 глави 2 та пунктах 1 - 4 глави 4 розділу II цього 
Порядку. Інші підписи накладаються на ті самі дані, на які було накладено перший підпис. 

Якщо електронний документ повинен підписуватися двома або більше посадовими 
особами і наступний підписувач, починаючи з другого, ініціює скасування оформлення 
поданого йому на підпис документа через поважні причини (виявлено серйозні недоліки або 
помилки, документ необхідно суттєво доповнити або змінити, створення документа 
необхідно скасувати тощо), ця посадова особа (керівник) надсилає до служби діловодства та 
головного виконавця повідомлення, в якому дає розпорядження про доопрацювання 
електронного документа із зазначенням нового строку виконання. 

Служба діловодства відповідно до отриманого розпорядження керівника установи або 
іншої посадової особи здійснює контроль за внесенням змін до проекту електронного 
документа головним виконавцем електронного документа, його повторним проходженням, 
підписанням та засвідченням. 

Головний виконавець відповідно до отриманого розпорядження посадової особи 
(керівника) вносить зміни до проекту електронного документа та повторює процес 
проходження, підписання та засвідчення електронного документа відповідно до пунктів 1 - 
13 цієї глави. 

Службою діловодства вносяться відповідні відмітки до РКК електронного документа: 
новий строк виконання електронного документа та відомості про зміни строку (дата, зміст, 
ім'я (ініціали (ініціал), прізвище) і посада особи, яка видала розпорядження). 

Службою діловодства до служби інформаційного забезпечення надсилається копія 
повідомлення з розпорядженням керівника, яка на підставі цього повідомлення здійснює 
видалення із ІАС установи електронного документа, підписаного попередніми 
підписувачами. 

11. Організація контролю за виконанням електронних документів 
1. Безпосередній контроль за виконанням електронних документів покладається на службу 

контролю, яка створюється відповідно до інструкції з діловодства установи. 
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У структурних підрозділах безпосередній контроль за виконанням електронних 
документів здійснює особа, відповідальна за діловодство. 

2. Індивідуальні строки виконання певних видів електронних документів можуть 
визначатися у розпорядчому документі керівника установи, резолюції керівництва установи, 
а також інструкцією з діловодства установи. Установа повинна дотримуватися типових 
строків виконання документів, установлених законодавством. 

Документи, в яких не зазначено строк виконання, повинні бути виконані не пізніше ніж за 
30 календарних днів з дати реєстрації документів в установі. 

3. Контроль за виконанням електронних документів включає: взяття електронних 
документів на контроль, визначення форм і методів контролю, перевірку своєчасного 
доведення електронних документів до виконавців, контроль стану виконання, зняття 
електронних документів з контролю, направлення виконаного електронного документа до 
справи, облік, узагальнення й аналіз результатів виконання електронних документів, 
інформування керівництва про хід та підсумки виконання електронних документів. 

Визначення форм і методів контролю в умовах автоматизації роботи здійснюється 
відповідно до схеми проходження електронного документа. 

4. Для здійснення ефективного контролю за виконанням електронних документів 
виконавець повідомляє службу контролю про всі етапи виконання документів. Для цього в 
ІАС установи впроваджується підсистема відповідних повідомлень, вимоги до якої 
визначаються під час розробки технічного завдання на створення ІАС установи або її 
модернізації. 

Служба контролю вносить всі відповідні відмітки до РКК електронного документа. 
5. Служба інформаційного забезпечення відповідає за організацію пошуку відомостей про 

поточний стан електронних документів і відтворення форм звітності про це на екрані 
комп'ютера для служби контролю та керівництва установи, наприклад, за формою РКК. Для 
цього в інтерфейсі ІАС для служби контролю та керівництва установи мають бути 
передбачені відповідні елементи. 

Для здійснення ефективного аналізу результатів виконання електронних документів ІАС 
установи повинна забезпечувати групування електронних документів за строками їх 
виконання, виконавцями, кореспондентами або групами електронних документів (розпорядчі 
документи та доручення керівництва установи, рішення колегіального органу установи, 
доручення вищих державних органів або органу вищого рівня, запити на інформацію тощо). 

Якщо встановлено різні строки виконання окремим завданням, зазначеним в електронному 
документі, ІАС установи дає змогу отримати за запитом служби діловодства, служби 
контролю, керівника установи або іншої посадової особи, які надали доручення на виконання 
електронного документа, окрему екранну форму за кожним з цих завдань. 

ІАС установи забезпечує виведення окремих екранних форм для кожного з виконавців, 
якщо вони спільно відповідають за виконання електронного документа. 

6. В ІАС установи передбачається автоматичне додавання до РКК електронних документів 
відомостей про час прочитання повідомлень виконавця, про виконання електронного 
документа, про надходження пропозицій (зауважень), про зміни в проекті електронного 
документа, про час ознайомлення виконавця з електронним документом, з пропозиціями 
(зауваженнями), проектом електронного документа. 
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Склад подібних відомостей, що автоматично фіксуються в РКК електронного документа, у 
разі потреби може бути доповнений іншими відмітками. 

7. Служба контролю забезпечує внесення в РКК електронного документа відміток про нові 
строки виконання електронного документа та підставу їх продовження за електронним 
цифровим підписом керівника установи або іншої посадової особи, які надали доручення 
щодо виконання, якщо їх строки виконання було продовжено за обґрунтованим проханням 
виконавця. Створення нового реквізиту здійснюється подібно до того, як це визначено при 
скасуванні засвідчення електронного документа, визначеному в пункті 13 глави 10 цього 
розділу. 

8. Електронний документ вважається виконаним і знімається з контролю після виконання 
завдань, запитів, повідомлення результатів заінтересованим установам і особам або іншого 
підтвердження виконання. 

Зняти електронний документ з контролю може тільки посадова особа, яка встановила цей 
контрольний строк у резолюції, або за її дорученням відповідальна особа служби контролю. 
Документи з типовими строками виконання знімаються з контролю за рішенням служби 
контролю. 

Дані про виконання електронного документа і зняття його з контролю фіксуються в РКК 
електронного документа. Після цього електронний документ знімається з контролю. 

9. ІАС установи повинна забезпечувати формування переліків виконаних та невиконаних 
документів в автоматизованому режимі і створювати екранні форми звітів про це. Доступ до 
цієї інформації надається керівництву установи, службі діловодства та службі контролю. 

12. Порядок надсилання вихідних електронних документів 
1. Вихідні електронні документи опрацьовуються і надсилаються централізовано службою 

діловодства в день їх одержання від структурних підрозділів-виконавців або не пізніше 
наступного робочого дня. 

2. Реєстрація вихідних електронних документів, їх конвертування (за необхідності) у 
формат, що визначається Переліком форматів, та підписання здійснюються відповідно до 
пункту 3 глави 4 розділу II цього Порядку, пунктів 1 - 4 глави 9 та пункту 13 глави 10 цього 
розділу. 

3. Після засвідчення вихідного документа служба діловодства створює XML-документ для 
обміну електронними документами між установами за його еталонною XML-схемою, що 
відповідає вимогам Формату електронного повідомлення. 

Якщо електронний документ надсилається до кількох установ, то створення XML-
документа для кожної установи ведеться з урахуванням відомостей про адресата. 

Якщо підписаний електронний документ є розпорядчим і вводить в дію інший 
електронний документ, створення XML-документа здійснюється відповідно до вимог, 
визначених у пункті 4 глави 2 розділу II цього Порядку. 

Імена файлів вихідних XML-документів створюються відповідно до Вимог щодо 
найменування файлів електронних документів. 

Служба діловодства додає до РКК електронного документа відомості про посилання на всі 
вихідні XML-документи в ІАС установи. 
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4. Вихідний електронний документ вважається надісланим адресату, якщо від адресата 
надійшло електронне повідомлення з підтвердженням отримання вхідного електронного 
документа. 

5. Вхідне електронне повідомлення реєструється в установі за вимогами до реєстрації 
вхідних електронних документів. 

13. Повторне надсилання відхиленого вхідного електронного документа 
1. Отримання установою (автором) електронного повідомлення про відхилення вхідних 

електронних документів є підставою для усунення вказаних у повідомленні причин 
відхилення вхідного електронного документа та повторного надсилання електронного 
документа. 

2. Відомості про вхідне електронне повідомлення про відхилення вхідних електронних 
документів зазначаються у РКК відповідного вихідного документа як підстава для відмови в 
реєстрації адресатом (установою-одержувачем) отриманого електронного документа. 

3. Вихідні електронні документи, щодо яких є підстава для відмови в їх реєстрації 
адресатом (установою-одержувачем), знищуються за електронним актом про знищення 
відхилених вихідних електронних документів (додаток 11) методом, визначеним у пункті 5 
глави 6 цього розділу. 

Цей акт створюється у форматі для текстових електронних документів відповідно до 
Переліку форматів. 

Найменування файла електронного акта про знищення відхилених вихідних електронних 
документів визначається відповідно до Вимог щодо найменування файлів електронних 
облікових документів. 

Про знищення відхилених вихідних електронних документів робиться запис у журналі 
реєстрації знищення відхилених вихідних електронних документів (додаток 12): дата 
знищення електронного документа; особа, яка здійснила його знищення (ініціали (ініціал), 
прізвище); дата та номер електронного акта, на підставі якого було здійснено знищення 
електронного документа; ім'я файла з цим документом та посилання на цей файл в ІАС 
установи. 

Електронний акт про знищення відхилених вихідних електронних документів створюється 
за результатами перевірки помилок, зазначених у вхідних електронних повідомленнях про 
відхилення електронних документів. 

Відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах" установа, що є власником системи, де було виявлено 
шкідливий програмний код, повідомляє про це спеціально уповноважений центральний 
орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації або 
його територіальний орган. Порядок надсилання зазначених повідомлень та їх форму 
визначає центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та 
захисту інформації. 

Заходи, що проводяться в установі при виявленні в електронному документі шкідливого 
програмного коду, регламентуються окремими нормативно-правовими актами та 
нормативними документами системи технічного захисту інформації. 

4. Для повторного надсилання електронний документ створюється повторно за вимогами 
опрацювання та надсилання вихідних електронних документів. 
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14. Інформаційно-довідкова робота з електронними документами 
1. Інформаційно-довідкова робота з електронними документами полягає в пошуку 

необхідних електронних документів і будується на основі автоматизованих банків 
реєстраційних даних. 

2. Пошук конкретного електронного документа здійснюється за реквізитами (заголовок, 
назва виду документа, дата, номер документа, автор документа тощо) або за контекстом 
(ключовим словом або фразою). Пошуковий запит може мати будь-яку комбінацію 
реквізитів. 

3. Для підвищення ефективності роботи пошукової системи використовуються 
класифікаційні довідники, розроблені службою діловодства, що впроваджуються в роботу 
ІАС установи службою інформаційного забезпечення. 

4. ІАС установи надає можливість групувати електронні документи за певними критеріями 
(вхідні, вихідні, виконані, невиконані, ті, що перебувають на контролі, на оперативному 
зберіганні, на архівному зберіганні, тощо) або за комбінаціями таких критеріїв (на архівному 
зберіганні тривалого (понад 10 років) зберігання, вхідні за певний період, документи з 
тимчасовими строками зберігання, з продовженими строками зберігання тощо) та вести 
пошук за параметрами, визначеними у пунктах 5, 9 глави 11 цього розділу. 

ІАС установи повинна забезпечувати роботу з переліком визначених комбінацій критеріїв 
та надавати можливість визначати власні комбінації. 

Склад визначених комбінацій критеріїв групування електронних документів та 
впровадження переліку такого групування в ІАС установи визначаються службою 
діловодства установи. 

5. Розроблення класифікаційних довідників, визначених комбінацій критеріїв групування 
електронних документів та їх впровадження ведуться з урахуванням специфіки роботи 
кожного із структурних підрозділів установи. 

IV. Систематизація та зберігання електронних документів у діловодстві 

1. Зберігання електронних документів в установі 
1. В установі здійснюється централізоване зберігання файлів електронних документів. 
2. Структура сховища та порядок зберігання даних, зазначених у пунктах 1 - 3 глави 3 

розділу II цього Порядку, визначаються під час розробки технічного завдання на створення 
ІАС установи або її модернізації. 

Організацію даних в ІАС установи визначає служба діловодства. 
Усі відомості про електронні документи зберігаються централізовано у базі даних (банку 

даних) установи. 
Одному документу в базі даних установи повинен відповідати один запис. Новий запис у 

базі даних створюється з часу надходження документа до установи або початку створення 
проекту документа за планом роботи структурного підрозділу установи або спеціальним 
наказом на його створення. 

Для здійснення ефективного керування документаційними процесами в установі в базі 
даних установи необхідно зберігати відомості про всі документи установи з будь-яким 
носієм інформації. 
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3. Вимоги до інформаційно-довідкового апарату електронних документів в ІАС установи 
визначаються у пунктах 1 - 5 глави 14 розділу III цього Порядку. 

4. Порядок доступу до електронних документів в установі визначається в пунктах 1 - 6 
глави 4 цього розділу. 

2. Зберігання вхідних електронних документів 
1. Вхідний електронний документ надходить до установи у формі XML-документа, у 

якому знаходяться файли електронних документів, з яких складається вхідний електронний 
документ, реквізити електронного документа та його метадані. Структура та зміст XML-
документа визначені у Форматі електронного повідомлення. 

2. Служба діловодства забезпечує зберігання в ІАС установи файлів оригінальних вхідних 
електронних документів, що успішно пройшли перевірку, та посилання на ці файли в ІАС 
установи. 

3. Служба діловодства здійснює витягування з вхідного XML-документа файлів, з яких 
складається вхідний електронний документ, його реквізитів відповідно до вимог, визначених 
у пункті 6 глави 5 розділу III цього Порядку, метаданих та додавання цих даних в РКК 
електронного документа з метою подальшого їх відтворення, опрацювання та керування 
наступними документаційними процесами. 

4. Служба інформаційного забезпечення організовує зберігання електронних документів у 
режимі доступу "тільки для читання" для забезпечення їх незмінності у часі. 

3. Підготовка та оформлення електронних документів до оперативного зберігання 
1. Після виконання електронних документів (зняття з контролю) служба діловодства 

забезпечує створення XML-документа. 
2. Файлу XML-документа для оперативного зберігання електронного документа надається 

ім'я відповідно до Вимог щодо найменування файлів електронних документів. 
3. Служба діловодства додає до РКК електронного документа відомості про посилання на 

файл XML-документа в ІАС установи, призначеного для оперативного зберігання 
електронного документа. 

4. Організація доступу до електронних документів в установі 
1. Електронні документи з часу створення (надходження) і до передавання на постійне 

зберігання до державної архівної установи, архівного відділу міської ради або знищення 
зберігаються в ІАС установи. 

З метою забезпечення збереженості електронних документів служба діловодства установи 
визначає права доступу працівників установи до проектів електронних документів 
(електронних документів) відповідно до пункту 6 глави 10 розділу III цього Порядку, права 
на створення реквізитів електронних документів, що виникають під час проходження та 
зберігання електронних документів, та відомостей про електронні документи під час цих 
процесів. 

2. Право на створення нових реквізитів та відомостей про електронні документи з часу 
створення (надходження) цих електронних документів в структурних підрозділах і до їх 
передавання до архіву установи надається лише керівникам цих структурних підрозділів та 
особам, відповідальним за організацію діловодства в цих підрозділах. 
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3. Право на створення нових реквізитів та відомостей про електронні документи після їх 
передавання до архіву установи надається лише працівникам архіву установи. 

4. Надання тимчасових прав доступу до електронних документів працівникам інших 
структурних підрозділів установи або передавання доступу цим працівникам до електронних 
документів здійснюється з дозволу керівника структурного підрозділу, який відповідає за 
оперативне зберігання цих електронних документів в структурному підрозділі установи, або 
архіву установи відповідно до пунктів 7, 8 глави 10 розділу III цього Порядку. 

5. Надання тимчасових прав доступу до електронних документів стороннім установам 
(особам) здійснюється з дозволу керівника установи. 

6. Права доступу до електронних документів працівникам інших структурних підрозділів 
установи та стороннім установам обмежуються лише можливістю ознайомлення із змістом 
документів. 

5. Складання номенклатури справ 
1. Для систематизації документів з паперовими та електронними носіями інформації у 

діловодстві використовується єдина номенклатура справ, вимоги до складення якої 
визначаються інструкцією з діловодства установи. 

2. До зведеної номенклатури справ установи включаються справи, що формуються лише з 
оригіналів електронних документів. Для цього в графі "Примітка" номенклатури справ 
установи проставляється відмітка "ЕД". 

3. Не дозволяється створювати лише оригінали документів з паперовим носієм інформації, 
якщо у номенклатурі справ установи для цих видів документів зазначено, що вони 
створюються у формі електронних документів. 

4. Електронні документи з відміткою "ЕД", що зазначена у примітці номенклатури справ 
установи, можуть створюватись у паперовій формі лише у випадках загальної тривалої 
неможливості використання комп'ютерної техніки (у випадку настання форс-мажорних 
обставин), коли доводиться переходити до механічних або власноручних способів 
документування інформації на інших носіях інформації. 

5. Впровадження в ІАС установи електронної форми зведеної номенклатури справ 
покладається на службу інформаційного забезпечення установи. 

Щороку (не пізніше грудня місяця) на підставі затвердженої керівником установи зведеної 
номенклатури справ служба інформаційного забезпечення проводить відповідні зміни в ІАС 
установи щодо впровадження зведеної номенклатури справ в електронній формі. 

6. За зведеною номенклатурою справ, що впроваджена в ІАС установи в електронній 
формі, відбувається автоматичне створення облікових даних, що додаються до нової РКК 
вхідного, створюваного в установі електронного документа: назва виду документа, строк 
зберігання електронного документа. Для архівних електронних документів додаються інші 
відомості, визначені у пункті 2 глави 2 розділу VII цього Порядку. 

Технічне забезпечення процесу автоматичного додавання відомостей із зведеної 
номенклатури справ до РКК електронного документа покладається на службу 
інформаційного забезпечення установи. 

Контроль за додаванням відомостей до РКК електронного документа за зведеною 
номенклатурою справ установи та уточненням цих відомостей за експертизою цінності 
електронного документа покладається на службу діловодства. 
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6. Створення паперового примірника електронного документа 
1. Для електронних документів постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання одразу 

після завершення їх виконання створюються паперові примірники таких електронних 
документів. 

2. Створення паперового примірника електронного документа відбувається шляхом його 
виготовлення на папері разом з усіма обов'язковими для даного виду документа реквізитами 
з дотриманням встановленого законодавством порядку їх розміщення, а також з іншими 
наявними необов'язковими реквізитами. 

Для електронних документів, створених в установі (внутрішні, вихідні), всі реквізити 
друкуються за формою, визначеною ДСТУ 4163-2003 і інструкцією з діловодства установи, 
та завершуються підписанням документа з обов'язковим датуванням і особистим 
підписанням усіх службових відміток на документі, пов'язаних з їх проходженням та 
виконанням (резолюції, погодження, візи, відмітки про виконання документа і направлення 
його до справи), працівниками установи, які особисто відповідають за їх створення. 

Для вхідних електронних документів реквізити, що були створені в установі після їх 
надходження до установи (дата реєстрації, реєстраційний індекс, резолюції, відмітки про 
виконання документа тощо), оформлюються (друкуються) на окремому аркуші паперу, який 
містить зміст реквізитів, дату їх створення, ініціали (ініціал), прізвище. Дата окремого 
електронного реквізиту та ініціали (ініціал), прізвище підписувача відтворюються з 
електронного цифрового підпису цього реквізиту відповідно до пункту 3 глави 2 розділу II 
цього Порядку. 

У центрі нижнього поля лицьового боку бланка з реквізитами та на першому аркуші 
кожного роздрукованого електронного документа, що складають вхідний електронний 
документ, проставляють відмітку "Згідно з оригіналом". Засвідчується цей реквізит 
особистим підписом працівника служби діловодства, який підготував цей документ з 
паперовим носієм інформації. 

3. Особа, відповідальна за створення паперового примірника електронного документа, 
зобов'язана додати до РКК електронного документа відомості про кількість аркушів у 
створеному документі. 

7. Формування та оформлення електронних справ в структурних підрозділах установи 
1. Електронні справи (томи справ) формуються тільки після формування справ (томів) з 

паперових примірників цих електронних документів. 
2. Електронні справи (томи справ) мають повністю відповідати справам (томам) з 

паперовими примірниками цих електронних документів. 
3. Електронні документи групуються у справи відповідно до номенклатури справ 

установи. Для цього до РКК кожного електронного документа додаються такі відомості: 
найменування структурного підрозділу; 
індекс електронної справи; 
номер тому електронної справи; 
заголовок електронної справи (тому, частини). 
Введення до РКК більшості реквізитів повинне здійснюватися в автоматизованому режимі. 

Дані, що не можуть бути введені в автоматизованому режимі, вводяться особою, 
відповідальною за організацію діловодства в структурному підрозділі установи. 
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4. Електронні документи, що віднесені до однієї справи, мають бути логічно пов'язані між 
собою за допомогою відомостей про них в ІАС установи. Крім того, частина цих відомостей 
дублюється у назвах файлів електронних документів. 

5. ІАС установи повинна забезпечувати відтворення облікових даних до справ 
структурного підрозділу установи та переліку файлів електронних документів справи за 
будь-якими обліковими відомостями до них. 

Методика групування файлів електронних документів, що віднесені до однієї справи, якщо 
це передбачено архітектурою ІАС, визначається під час розробки технічного завдання на 
створення ІАС установи. 

V. Підготовка справ до передавання на архівне зберігання 

1. Експертиза цінності електронних документів 
1. Експертиза цінності електронних документів проводиться за тими ж принципами, 

критеріями та у порядку, визначеному законодавством, що й експертиза цінності документів 
з паперовими носіями інформації. 

2. Експертиза цінності електронних документів та відповідних документів з паперовим 
носієм інформації проводиться одночасно. 

3. Експертиза цінності електронних документів передбачає також проведення за 
допомогою технічно-програмних засобів таких перевірок: 

зведення та відтворення всіх даних із ІАС установи, пов'язаних з електронними 
документами; 

наявності електронних документів та правильності їх оформлення; 
відповідності паперових примірників електронних документів (електронних справ) 

документам, що містяться в електронних справах. 
4. Усунення виявлених недоліків за результатами перевірки електронних документів 

проводиться особами, відповідальними за організацію діловодства в структурному підрозділі 
установи, у робочому порядку. 

5. За результатами експертизи цінності документів в установі складаються описи справ 
постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу), акт 
про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду. 

До акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, складеного за формою відповідно до чинного законодавства, вносяться також 
електронні справи. Про наявність електронних справ в акті у графі "Примітка" напроти 
відповідного заголовка справи проставляється відмітка "ЕД". 

2. Складання та оформлення описів справ у діловодстві установи 
1. Описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань 

(особового складу) складаються в структурних підрозділах установи відповідно до вимог, 
визначених законодавством, до документів з паперовими носіями інформації. 

2. Для організації обліку електронних справ у підсумковому записі встановленої форми 
описів справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань 
(особового складу) структурного підрозділу установи (додаток 13) зазначаються загальна 
кількість електронних справ, які містяться в описі, загальна кількість архівних електронних 
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документів, які містяться в цих справах, загальна кількість електронних справ, які були 
передані до архіву установи. 

3. Справи, сформовані з паперових примірників електронних документів, включаються до 
опису за загальним порядком справ структурного підрозділу установи згідно з вимогами, 
визначеними законодавством, до документів з паперовими носіями інформації. 

4. Для унеможливлення присвоєння різних номерів за порядком в описі справ електронним 
справам та відповідним їм справам з паперовими примірниками електронних документів ці 
справи зазначаються в описі під одним номером. Відомості про наявність електронної справи 
додаються в графі "Кількість архівних електронних документів" опису (додаток 13) у тому 
самому рядку, в якому зазначений заголовок відповідної справи з паперовими примірниками 
електронних документів. 

5. Після затвердження опису структурного підрозділу до РКК кожного електронного 
документа додаються такі дані: номер опису справ структурного підрозділу; дата складання 
опису справ структурного підрозділу; номер електронної справи (тому) за описом справ 
структурного підрозділу. 

3. Передавання справ до архіву установи 
1. Справи постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань 

(особового складу) передаються до архіву установи за описами справ. 
Передавання електронних справ до архіву установи відбувається за допомогою ІАС 

установи, яка забезпечує надання доступу працівникам архіву установи до відповідних 
електронних документів та всіх їх облікових даних. 

Для приймання електронних справ до архіву установи створюється автоматизоване робоче 
місце працівника архіву установи, технічні вимоги до якого визначені у розділі IX цього 
Порядку. 

Служба діловодства установи складає графік передавання справ на архівне зберігання, на 
підставі якого особи, відповідальні за ведення діловодства в структурних підрозділах, 
здійснюють передавання електронних справ. Особи, відповідальні за ведення діловодства в 
структурних підрозділах, заздалегідь інформують службу інформаційного забезпечення та 
архів установи про дату приймання-передавання електронних справ до архіву установи і 
передають до служби інформаційного забезпечення відомості про ці справи. 

Служба інформаційного забезпечення своєчасно надає доступ працівникам архіву 
установи до вказаних справ та інформує про це зазначених працівників та працівника служби 
діловодства, який ініціював цей процес. Після цього розпочинається приймання-передавання 
електронних справ до архіву установи. 

2. Приймання-передавання електронних справ до архіву установи потребує проведення 
перевірок електронних документів відповідно до пунктів 1 - 5 глави 4 розділу III цього 
Порядку та пункту 3 глави 1 цього розділу. 

3. Перевірки, визначені в пункті 3 глави 1 цього розділу, здійснюються спільно особами, 
відповідальними за діловодство в структурному підрозділі установи, та працівниками архіву 
установи. 

4. За результатами перевірки проводиться усунення виявлених недоліків щодо формування 
електронних справ особами, відповідальними за організацію діловодства в структурному 
підрозділі установи. 
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VI. Знищення електронних документів 
1. За актом про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 

архівного фонду, працівником служби інформаційного забезпечення установи, який 
відповідає за технічну перевірку та знищення електронних документів, складається 
електронний акт про вилучення для знищення електронних документів, не внесених до 
Національного архівного фонду (додаток 14). 

2. Цей акт створюється у форматі для текстових електронних документів відповідно до 
Переліку форматів. 

3. Найменування файла електронного акта про знищення електронних документів, не 
внесених до Національного архівного фонду, має відповідати Вимогам щодо найменування 
файлів електронних облікових документів. 

4. На підставі електронного акта про знищення електронних документів, не внесених до 
Національного архівного фонду, проводиться знищення електронних документів методом, 
який не дозволяє відновлення інформації. 

VII. Особливості організації роботи з електронними документами в архіві установи 

1. Складання і оформлення річних розділів описів справ постійного зберігання 
1. Річні розділи зведених описів справ установи складаються згідно з вимогами, 

встановленими законодавством, для документів з паперовими носіями інформації. 
2. Для організації обліку архівних електронних справ та архівних електронних документів 

у підсумковому записі річного розділу зведеного опису справ постійного зберігання (додаток 
15) зазначаються загальна кількість таких справ, що містяться в описі, і загальна кількість 
архівних електронних документів, які містяться в цих справах. 

3. Відомості про архівні електронні справи та відповідні їм справи з паперовими 
примірниками архівних електронних документів зазначаються в описах відповідно до пункту 
5 глави 2 розділу V цього Порядку. 

4. Для забезпечення передавання архівних електронних справ на постійне зберігання 
створюється додатковий електронний примірник річного розділу описів справ постійного 
зберігання. 

Для надсилання та зберігання електронного примірника описів справ постійного 
зберігання використовується еталонна XML-схема електронного примірника описів справ 
постійного зберігання, що створюється центральним органом виконавчої влади у сфері 
архівної справи та діловодства за Вимогами до структури та змісту XML-схеми електронного 
примірника описів справ постійного зберігання, затвердженими наказом Міністерства 
юстиції України від 11 листопада 2014 року N 1886/5, зареєстрованими у Міністерстві 
юстиції України 11 листопада 2014 року за N 1427/26204. 

Структура цієї еталонної XML-схеми повинна дозволяти долучати до одного XML-
документа електронний примірник описів справ постійного зберігання, його метадані, а 
також усі реквізити цього електронного документа, що створюються в процесі його 
подальшого опрацювання, у тому числі конвертовані копії електронного примірника описів 
справ постійного зберігання у формат для текстових електронних документів, що 
визначається Переліком форматів. 
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Найменування файлів електронних примірників описів справ постійного зберігання, їх 
версій, до яких долучені нові реквізити, версій конвертованих електронних примірників 
описів та XML-документів для передавання та зберігання цих файлів визначаються 
Вимогами щодо найменування файлів електронних примірників описів справ постійного 
зберігання, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 
року N 1886/5, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за N 
1428/26205. 

2. Створення архівних електронних документів 
1. Створення архівних електронних документів здійснює архів установи. 
2. Створення архівних електронних документів розпочинається з додавання до РКК 

електронних документів таких даних: номер фонду; номер опису справ установи; дата 
створення річного розділу зведених описів справ установи; номер електронної справи (тому 
справи) установи (за порядком в описі справ установи); код державної архівної установи або 
архівного відділу міської ради; найменування державної архівної установи або архівного 
відділу міської ради. 

3. Перед створенням архівного електронного документа проводиться перевірка всіх даних, 
які будуть додані до архівного електронного документа, відповідно до пунктів 1 - 5 глави 4 
розділу III та пункту 3 глави 1 розділу V цього Порядку. 

4. Порядок створення архівного електронного XML-документа визначається пунктами 1 - 
10 глави 6 розділу II цього Порядку. 

5. Ім'я файла архівного електронного XML-документа створюється відповідно до Вимог 
щодо найменування файлів архівних електронних документів. 

6. Створення архівного електронного документа завершується накладанням електронного 
цифрового підпису особи, відповідальної за створення архівного електронного документа. 

7. Після створення архівного електронного документа ім'я файла, в якому він міститься, та 
посилання на цей файл в ІАС установи додаються до РКК електронного документа. 

3. Створення та оформлення архівних електронних справ 
1. Архівні електронні документи групуються у справи (томи) за відповідними 

електронними справами (томами справ). 
2. Порядковий номер архівної електронної справи повинен збігатися з порядковим 

номером відповідної електронної справи за описом справ установи. 
3. Електронна архівна справа - це сукупність архівних електронних документів, кожен з 

яких має унікальне ім'я файла, створеного відповідно до Вимог щодо найменування файлів 
архівних електронних документів, та додатковий XML-документ - обкладинка архівної 
електронної справи, в якому зазначаються всі відомості про справу, архівні електронні 
документи справи, уміщені до неї, та відповідні їм електронні документи. 

4. Створення та оформлення обкладинки архівної електронної справи 
1. Обкладинка архівної електронної справи складається архівом установи. 
2. За формою обкладинка архівної електронної справи - це окремий електронний XML-

документ, який складається за відповідною йому еталонною XML-схемою, що містить 
відомості про: 
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код державної архівної установи або архівного відділу міської ради; 
код установи; 
найменування державної архівної установи, архівного відділу міської ради; 
найменування установи і структурного підрозділу; 
номер архівного фонду; 
номер опису; 
номер електронної справи за описом; 
номер тому; 
строк зберігання справи; 
заголовок справи; 
крайні дати електронних документів; 
порядкові номери архівних електронних документів у справі; 
індекси електронних документів; 
дати електронних документів; 
заголовки електронних документів; 
імена файлів архівних електронних документів. 
3. Еталонна XML-схема обкладинки архівної електронної справи (додаток 16) створюється 

центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи та діловодства згідно з 
Вимогами до структури та змісту XML-схеми обкладинок архівних електронних справ, 
затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року N 1886/5, 
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за N 1429/26206. 

4. Ім'я файла обкладинки архівної електронної справи створюється відповідно до Вимог 
щодо найменування файлів обкладинок архівних електронних справ, затверджених наказом 
Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року N 1886/5, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за N 1430/26207. 

5. Створення обкладинки архівної електронної справи завершується накладанням на цю 
обкладинку документа електронного цифрового підпису керівника архіву або особи, яка 
відповідає за організацію роботи з архівними документами в установі. 

5. Створення та оформлення внутрішніх описів документів справ з паперовими 
примірниками електронних документів 

1. Для кожної справи, що містить примірники електронних документів з паперовим носієм 
інформації, в обов'язковому порядку складаються внутрішні описи документів цих справ 
(додаток 17). 

2. Внутрішні описи документів справ з примірниками електронних документів з 
паперовим носієм інформації складаються автоматизовано в архіві установи. Для виконання 
цієї функції в ІАС установи передбачаються відповідні функціональні можливості, вимоги до 
яких визначаються під час розроблення технічного завдання на створення ІАС або її 
модернізацію. 

3. Автоматизація створення внутрішнього опису документів справ, що містять примірники 
електронних документів з паперовим носієм інформації, забезпечується наявністю в РКК 
електронних документів відомостей про кількість аркушів кожного примірника електронного 
документа з паперовим носієм інформації. Перед початком створення внутрішнього опису 
перевіряється наявність таких відомостей. 
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4. Якщо під час перевірки буде встановлено, що відомості про кількість аркушів 
примірників електронних документів з паперовим носієм інформації відсутні в РКК 
електронних документів, особа, відповідальна за діловодство в структурному підрозділі, де 
було створено ці примірники електронних документів, зобов'язана усунути виявлені 
недоліки. 

5. Бланк внутрішнього опису документів до справи з примірниками електронних 
документів з паперовим носієм інформації підклеюється до внутрішнього боку лицьової 
обкладинки справи. 

VIII. Підготовка електронних документів Національного архівного фонду до 
передавання на постійне зберігання 

1. Для передавання архівних електронних справ архівом установи створюються електронні 
примірники описів справ. 

2. Передавання архівних електронних справ на постійне зберігання оформлюється 
електронним актом про приймання-передавання документів юридичної особи на постійне 
зберігання, що складається установою-фондоутворювачем (додаток 18). 

3. Найменування файлів електронних актів приймання-передавання документів юридичної 
особи на постійне зберігання до державної архівної установи або архівного відділу міської 
ради повинні відповідати Вимогам щодо найменування файлів електронних облікових 
документів. 

4. Для зберігання та надсилання електронних актів приймання-передавання документів 
юридичної особи на постійне зберігання до державної архівної установи, архівного відділу 
міської ради архівом установи створюється XML-документ за еталонною XML-схемою для 
архівного електронного документа, вимоги до якої визначені у пункті 9 глави 2 розділу III 
цього Порядку, а для зберігання та надсилання електронних примірників описів справ 
постійного зберігання створюється XML-документ, вимоги до якого визначаються у пунктах 
1 - 10 глави 6 розділу II цього Порядку. 

5. Порядок приймання-передавання архівних електронних справ до державної архівної 
установи або архівного відділу міської ради визначається відповідно до чинного 
законодавства. 

6. Архівні електронні справи та справи з паперовими примірниками архівних електронних 
документів передаються до державних архівних установ або архівного відділу міської ради 
по завершенні визначених для них законодавством граничних строків зберігання в установах 
відповідно до вимог законодавства. 

IX. Технічні вимоги до автоматизованого робочого місця працівника архіву установи 
1. Автоматизоване робоче місце працівника архіву призначено для автоматизації процесів 

приймання на зберігання електронних документів від структурних підрозділів установи та 
передавання на постійне зберігання архівних електронних документів до державних архівних 
установ або архівних відділів міських рад. 

2. Питання вибору технологій та реалізації процесів на автоматизованому робочому місці 
працівника архіву вирішуються під час розроблення технічного завдання на створення 
конкретного автоматизованого робочого місця архівіста або його модернізації. 
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3. Захист інформації, яка обробляється на автоматизованому робочому місці працівника 
архіву, повинен забезпечуватися шляхом створення в її складі комплексної системи захисту 
інформації з підтвердженою відповідністю у встановленому законодавством України 
порядку. 

4. Основними складовими частинами автоматизованого робочого місця працівника архіву, 
що визначають його структуру, є: 

персональна електронна обчислювальна машина (допускається стаціонарне або 
портативне виконання); 

системне програмне забезпечення та прикладне програмне забезпечення загального 
призначення; 

спеціалізоване прикладне програмне забезпечення, що створене на основі технічного 
завдання, яке розробляється з урахуванням технічних вимог, зазначених у цьому розділі; 

джерело безперебійного електричного живлення. 
5. Автоматизоване робоче місце працівника архіву має бути максимально безпечним і 

простим в освоєнні й застосуванні та мати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. 
6. Автоматизоване робоче місце працівника архіву має забезпечувати виконання таких 

функцій: 
взаємодію з ІАС установи - для отримання доступу до електронних справ та метаданих 

електронних документів, що централізовано зберігаються в ІАС установи, та для виконання 
дій з електронними документами, що передбачені правами працівника архіву установи 
відповідно до вимог, визначених у пунктах 1 - 6 глави 4 розділу IV цього Порядку; 

приймання справ до архіву установи відповідно до вимог, визначених у пунктах 1 - 4 глави 
3 розділу V цього Порядку; 

уведення даних за електронними формами облікових документів архіву установи з 
можливістю автоматичного заповнення елементів форм - для прискорення процесу введення 
інформації та отримання оперативної довідкової інформації про вимоги до виконання 
поточної операції; 

захист від помилкового видалення даних, можливість скасування помилково виконаної 
операції; 

складання та оформлення річних розділів описів справ постійного, тривалого (понад 10 
років) зберігання та з кадрових питань (особового складу) відповідно до вимог, визначених у 
пунктах 1 - 4 глави 1 розділу VII цього Порядку; 

створення архівних електронних документів відповідно до вимог, визначених пунктами 1 - 
7 глави 2 розділу VII цього Порядку; 

створення та оформлення архівних електронних справ відповідно до вимог, визначених у 
пунктах 1 - 3 глави 3 розділу VII цього Порядку; 

створення і оформлення обкладинки архівної електронної справи відповідно до вимог, 
визначених у пунктах 1 - 5 глави 4 розділу VII цього Порядку; 

створення та оформлення внутрішніх описів документів справ з паперовими примірниками 
електронних документів відповідно до вимог, визначених у пунктах 1 - 5 глави 5 розділу VII 
цього Порядку; 
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створення та оформлення акта приймання-передавання архівних електронних справ на 
постійне зберігання відповідно до вимог, визначених у пунктах 1 - 4 розділу VIII цього 
Порядку; 

формування переліку працівників архіву установи із зазначенням їхніх облікових записів, 
рівня їхніх прав доступу, а також відомостей про їхні електронні цифрові підписи та 
надсилання такого переліку до державної архівної установи, архівного відділу міської ради; 

пошук та отримання відомостей про державну архівну установу або архівний відділ 
міської ради, акредитований центр сертифікації ключів з довідникової бази даних 
автоматизованого робочого місця архівіста, а також оновлення цієї бази даних; 

конвертування електронних документів відповідно до вимог, визначених у пунктах 1 - 11 
глави 5 розділу II цього Порядку; 

передавання архівних електронних справ на постійне зберігання до відповідних державних 
архівних установ або архівних відділів міських рад відповідно до вимог, визначених у 
пунктах 5, 6 розділу VIII цього Порядку; 

виконання перевірок обкладинки електронних/архівних електронних справ та електронних 
документів/архівних електронних документів відповідно до вимог, визначених у пунктах 1 - 
6 глави 5 розділу III та пункті 3 глави 1 розділу V цього Порядку. 

При негативних результатах перевірки будь-якого із зазначених документів працівник 
архіву установи, що відповідає за перевірку цих документів, у робочому порядку повідомляє 
про встановлені помилки службу діловодства, яка у робочому порядку організовує усунення 
виявлених помилок. 

Порядок дій для усунення помилок в електронних документах у діловодстві, виявлених під 
час перевірки цих документів в архіві установи, визначається установою при розробці 
технічного завдання на створення ІАС установи або її модернізації. 

7. Базове системне та прикладне програмне забезпечення повинно відповідати вимогам 
ліцензування, встановленим чинним законодавством. 

8. Автоматизоване робоче місце працівника архіву має забезпечувати міжсистемний обмін 
електронними документами з автоматизованими інформаційними системами у форматах, що 
визначені у пунктах 1 - 10 глави 6 розділу II, пункті 4 глави 1, пунктах 4, 5 глави 2, пункті 3 
глави 3, пунктах 2 - 4 глави 4 розділу VII, пункті 6 розділу VIII цього Порядку. 

9. У спеціалізованому прикладному програмному забезпеченні автоматизованого робочого 
місця працівника архіву має бути передбачено можливість розширення переліку форматів 
(або заміни одних форматів іншими) обміну електронними документами з автоматизованими 
інформаційними системами шляхом підключення додаткових програмних модулів. 
Прикладний програмний інтерфейс та правила розробки таких модулів мають бути 
відкритими і входити в комплект документації автоматизованого робочого місця архівіста. 

10. На автоматизованому робочому місці працівника архіву повинно вестись автоматичне 
протоколювання роботи системи та користувачів. 

  
Заступник директора Департаменту 

взаємодії з органами влади С. В. Мартиненко 
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Додаток 1 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 12 розділу I) 

ПОРЯДОК 
заповнення реквізитів реєстраційно-контрольної картки електронного документа 

N з/п Реквізити Пояснення до заповнення 
1 2 3 
1. Назва виду документа заповнюється відповідно до назви 

документа, що реєструється. Під час 
реєстрації листів графа не заповнюється 

2. Автор 
(кореспондент) 

під час реєстрації документа, що 
надійшов, зазначається найменування 
установи (особи) - автора документа. Під 
час реєстрації документа, що 
надсилається, зазначається найменування 
установи (особи) - кореспондента. 
Допускається застосування скороченого 
найменування установи 

3. Дата документа дата, що проставляється на документі 
установою-автором, автоматично 
додається до РКК з використанням цифр 
у такій послідовності: число, місяць, рік 
(число і місяць зазначаються двома 
парами арабських цифр, рік - чотирма 
арабськими цифрами) 

4. Індекс документа індекс, присвоєний документу 
установою-автором, автоматично 
додається з документа, що надійшов або 
надсилається 

5. Дата надходження дата надходження документа формується 
автоматично під час створення РКК 
вхідного документа установою-
одержувачем (адресатом). Також 
заноситься в РКК вихідного документа 
відправника на підставі електронного 
повідомлення про отримання вхідного 
документа адресатом 

6. Індекс вхідного документа індекс, присвоєний вхідному документу 
установою-одержувачем (адресатом). 
Також заноситься в РКК вихідного 
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документа відправника на підставі 
електронного повідомлення про 
отримання вхідного документа адресатом 

7. Заголовок документа або короткий 
зміст 

переноситься заголовок, сформульований 
на документі. У разі відсутності 
заголовка на документі він формулюється 
відповідно до правил 

8. Резолюція додається автоматично при створенні 
резолюції: основний зміст доручення, 
прізвище автора і дата резолюції 

9. Відповідальний виконавець додається автоматично при створенні 
резолюції, у разі потреби зазначається 
номер телефону 

10. Строки виконання проставляються число, місяць, рік (число 
і місяць зазначаються двома парами 
арабських цифр, рік - чотирма 
арабськими цифрами) 

11. Позначка про виконання короткий запис того, як вирішено 
питання по суті, або дата та індекс 
документа-відповіді (за необхідності - час 
виконання) 

12. Ім'я файла проекту електронного 
документа та посилання на нього 

зазначаються ім'я файла проекту та 
посилання на нього, формат якого 
визначається на етапі розробки 
технічного завдання на створення ІАС 
установи 

13. Ім'я файла електронного документа та 
посилання на нього 

зазначаються ім'я файла та посилання на 
нього, формат якого визначається на 
етапі розробки технічного завдання на 
створення ІАС установи 

14. Ім'я файла XML-документа та 
посилання на нього 

зміст посилання може мінятися залежно 
від стану і статусу електронного 
документа: вихідний; для оперативного 
зберігання; архівний 

15. Кількість аркушів у створеному 
документі 

зазначається кількість аркушів у 
примірнику електронного документа з 
паперовим носієм інформації 

16. Строк зберігання електронного 
документа 

строк зберігання зазначається відповідно 
до типових або галузевих переліків 

17. Відмітка про збільшення тимчасового 
строку зберігання електронних 
документів 

зазначаються новий строк зберігання 
документів, дата та номер протоколу 
засідання експертної комісії установи, на 
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якому прийнято рішення щодо 
збільшення тимчасового строку 
зберігання документів 

Конвертація електронного документа 
18. Ім'я файла конвертованого 

електронного документа та посилання 
на нього 

формат посилання на ім'я файла 
визначається на етапі розробки 
технічного завдання на створення ІАС 
установи 

19. Дата конвертування електронного 
документа 

зазначається фактична дата проведення 
конвертування документа 

20. Дата та індекс електронного акта про 
конвертування електронних 
документів 

додаються з відповідного акта про 
конвертування електронних документів 

21. Ім'я файла з електронним актом про 
конвертування електронних 
документів та посилання на нього 

формат посилання на ім'я файла 
визначається на етапі розробки 
технічного завдання на створення ІАС 
установи 

22. Прізвище, ініціали та посада особи, 
яка здійснила конвертування 

додаються із акта про конвертування 

23. Прізвище, ініціали та посада особи, 
яка здійснила контроль за виконанням 
конвертування 

додаються із акта про конвертування 

24. Формат файла до конвертування додається із акта про конвертування 
25. Формат файла після конвертування додається із акта про конвертування 
26. Версія конвертування додається із акта про конвертування 
27. Дата знищення файла конвертованого 

електронного документа 
додається із акта про знищення файлів 
конвертованого електронного документа 

28. Дата та індекс акта про знищення 
файла конвертованого електронного 
документа 

додаються із акта про знищення файлів 
конвертованого електронного документа 

29. Прізвище, ініціали та посада особи, 
що здійснила знищення файла 
конвертованого електронного 
документа 

додаються із акта про знищення файлів 
конвертованого електронного документа 

30. Дата та індекс електронного звіту 
технічної перевірки електронних 
документів 

додаються із звіту про технічну перевірку 
електронних документів 

31. Ім'я файла звіту технічної перевірки 
електронних документів та посилання 
на нього 

формат посилання на ім'я файла 
визначається на етапі розробки 
технічного завдання на створення ІАС 
установи 

Контроль за виконанням електронних документів 
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32. Дата та час прочитання повідомлень 
про надходження виконавцем 

відомості, зазначені у пунктах 32 - 37, 
формуються автоматично засобами ІАС 
та визначаються під час розробки 
технічного завдання на створення ІАС та 
її модернізації 

33. Дата та час надходження пропозицій 
(зауважень) 

  

34. Дата та час внесення зміни до проекту 
електронного документа 

  

35. Дата та час ознайомлення виконавця з 
електронним документом 

  

36. Дата та час ознайомлення виконавця з 
пропозиціями (зауваженнями) 

  

37. Дата та час ознайомлення виконавця з 
проектом електронного документа 

  

Архівні реквізити 
38. Номер опису справ структурного 

підрозділу 
дані, зазначені у пунктах 38 - 49, 
додаються із відповідного опису справ 

39. Дата складання опису справ 
структурного підрозділу 

40. Номер електронної справи за 
загальним порядком справ в 
структурному підрозділі 

41. Номер тому електронної справи 
42. Індекс електронної справи (тому, 

частини) 
43. Заголовок електронної справи (тому, 

частини) 
44. Строк зберігання електронної справи 

(тому, частини), стаття за переліком 
45. Номер фонду 
46. Код державної архівної установи, 

архівного відділу міської ради (за 
ЄДРПОУ) 

47. Найменування державної архівної 
установи, архівного відділу міської 
ради 

48. Ідентифікатор країни походження 
49. Код установи (за ЄДРПОУ) 
50. Дата та індекс електронного 

повідомлення про 
додаються із електронного повідомлення 
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отримання/відхилення електронного 
документа 

51. Прізвище, ім'я та посада особи, яка 
отримала електронне повідомлення 
про отримання/відхилення 
електронного документа 

вибираються із списку осіб, 
відповідальних за отримання 
електронних повідомлень, що міститься в 
ІАС установи 

  
Додаток 2 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 8 глави 5 розділу II) 
Найменування установи ЗАТВЕРДЖУЮ 

Найменування посади керівника установи 
________ _________________________ 
     (підпис)      (ініціали (ініціал імені), 
прізвище) 
Дата _______________ 

АКТ 
_______________ N ______ 
Про конвертування електронних документів 
Електронні документи, відібрані для конвертування як такі, що не відповідають Переліку 
форматів даних електронних документів: 

 

N 
з/п 

Ім'я файла електронного 
документа до конвертування 

Ім'я файла електронного 
документа після 
конвертування 

Примітка 

1 2 3 4 
 

Найменування посади особи, яка 
здійснила конвертування електронних 
документів 

____________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
___ ____________ 20__ р.     
Найменування посади особи, яка 
контролювала конвертування 
електронних документів 

____________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
___ ____________ 20__ р.     

  
Додаток 3 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 8 глави 5 розділу II) 
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Найменування установи ЗАТВЕРДЖУЮ 
Найменування посади керівника установи 
________ _________________________ 
     (підпис)       (ініціали (ініціал імені), 
прізвище) 
Дата _______________ 

АКТ 
_______________ N ________ 
Про знищення конвертованих електронних документів 
Конвертовані електронні документи, відібрані для знищення як такі, що не підлягають 
обліку та зберіганню 

 

N з/п Ім'я файла знищеного конвертованого електронного документа 
1 2 

 

Найменування посади особи, що 
здійснила знищення конвертованих 
електронних документів 

____________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
___ ____________ 20__ р.     

  
Додаток 4 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 8 глави 5 розділу II) 
Найменування установи ЗАТВЕРДЖУЮ 

Найменування посади керівника установи 
________ _________________________ 
     (підпис)   (ініціали (ініціал імені), прізвище) 
Дата _______________ 

АКТ 
_______________ N ____ 
Про внесення змін до XML-документів 
XML-документи, відібрані для внесення змін до їхнього змісту у зв'язку із створенням 
нових версій конвертованих електронних документів, що містяться в XML-документах: 

 

N з/п Ім'я файла XML-
документа 

Імена файлів конвертованих 
електронних документів, 
що додаються до XML-
документа* 

Імена файлів конвертованих 
електронних документів, що 
видаляються з XML-
документа** 

1 2 3 4 
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____________ 
* Підстава: акт про конвертування електронних документів від _______________ N 
_______. 
** Підстава: акт про знищення конвертованих електронних документів від 
_______________ N _______. 

Найменування посади особи, що 
здійснила зміни в XML-документах 

____________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
___ ____________ 20__ р. 

  
Додаток 5 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 8 глави 5 розділу II) 

Ідентифікатори облікових електронних документів 
Найменування електронного облікового документа Ідентифікатор 

Електронний примірник описів справ постійного зберігання 001 
Електронний акт приймання-передавання документів юридичної 
особи на постійне зберігання 

002 

Електронний акт про конвертування електронних документів 003 
Електронний акт про знищення конвертованих електронних 
документів 

004 

Електронний акт про внесення змін до XML-документів 005 
Електронний звіт про технічну перевірку електронних документів 006 
Електронний акт про знищення відхилених вхідних електронних 
документів 

007 

Електронний акт про знищення відхилених вихідних електронних 
документів 

008 

Електронний акт про знищення електронних документів, не внесених 
до Національного архівного фонду 

009 

  
Додаток 6 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 3 глави 6 розділу III) 
Найменування установи 
ЗВІТ 
_____________ N ________ 
Про технічну перевірку електронних документів 
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Складено звіт про технічний стан електронних документів, що надійшли на перевірку у 
кількості 
__________________________________ 
                                                                                                     (цифрами і словами) 
З них успішно пройшли технічну перевірку: 

 

N з/п Ім'я файла електронного документа Примітка 
1 2 3 

 

Усього: __________________________________ електронних документів. 
                                                                     (цифрами і словами) 
З них виявлено електронні документи, які не пройшли технічну перевірку: 

 

N з/п Ім'я файла вхідного електронного 
документа 

Підстава* 

1 2 3 
 

Усього: __________________________________ електронних документів. 
                                                                          (цифрами і словами) 
Найменування посади особи, 
яка здійснила перевірку 
електронних документів 

____________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 
____________ 
* Зазначити таке: надіслані не за адресою, порушені цілісність та автентичність XML-
документа; помилка в імені файла XML-документа; XML-документ містить шкідливий 
програмний код; XML-документ не відповідає еталонній XML-схемі; порушені цілісність 
та автентичність структурного елемента XML-документа (електронного документа, 
реквізиту); електронний документ містить шкідливий програмний код, зазначити ім'я 
електронного документа; формат файла електронного документа не відповідає переліку 
форматів даних; неможливо відтворити інформацію з електронного документа. 
Якщо перевірку не пройшов структурний елемент XML-документа або електронний 
документ, зазначити ім'я структурного елемента XML-документа або ім'я електронного 
документа. 

  
Додаток 7 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 5 глави 6 розділу III) 
Найменування установи ЗАТВЕРДЖУЮ 
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Найменування посади керівника служби 
діловодства установи 
________ _________________________ 
     (підпис)     (ініціали (ініціал імені), 
прізвище) 
Дата _______________ 

АКТ 
_______________ N ______ 
Про знищення відхилених вхідних електронних документів 
Електронні документи, відібрані до знищення як такі, що не пройшли технічну перевірку і 
не підлягають реєстрації та зберіганню на підставі звіту про технічну перевірку від 
_______________ N ____: 

 

N з/п Ім'я файла електронного документа Примітка 
1 2 3 

 

Найменування посади особи, 
що здійснила перевірку вхідних 
електронних документів 

____________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
___ ____________ 20__ р.     

  
Додаток 8 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 6 глави 6 розділу III) 

ЖУРНАЛ 
реєстрації відхилених вхідних електронних документів* 

Дата 
надход
ження 
електро
нного 
докуме
нта 

Кореспо
ндент, 
дата та 
індекс 
одержан
ого 
електрон
ного 
докумен
та 

Ім'я 
файла 
електро
нного 
докуме
нта 

Коро
ткий 
зміст 

Дата та 
індекс 
електро
нного 
повідом
лення 
про 
відхиле
ння 
вхідног
о 
електро
нного 

Ім'я 
файла 
та місце 
його 
зберіган
ня у 
системі 
електро
нного 
повідом
лення 
про 
відхиле
ння 

Дата 
знищен
ня 
відхиле
ного 
вхідног
о 
електро
нного 
докуме
нта 

Підпис 
особи, 
яка 
знищил
а 
відхиле
ний 
вхідний 
електро
нний 
докуме
нт 

Дата 
відправ
лення та 
індекс 
електро
нного 
повідом
лення 
про 
відхиле
ння 
вхідног
о 
електро
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докумен
та 

вхідног
о 
електро
нного 
докумен
та 

нного 
докумен
та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

____________ 
* За необхідності журнал може доповнюватись додатковими графами. 

Додаток 9 
до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 

передавання на архівне зберігання 
(пункт 3 глави 7 розділу III) 

Найменування установи 
Довідкові дані про установу 
Код установи за ЄДРПОУ 

Адресат 

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ N ___ 
Про отримання вхідних електронних документів 
Підтверджуємо одержання електронних документів: 

 

N з/п Ім'я файла електронного документа Дата та час 
надходження 

Індекс вхідного 
документа 

1 2 3 4 
 

Найменування посади особи, 
відповідальної за створення 
електронного повідомлення 

____________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
___ ____________ 20__ р.     

  
Додаток 10 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 3 глави 7 розділу III) 
Найменування установи 
Довідкові дані про установу 
Код установи за ЄДРПОУ 

Адресат 

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ N _______ 
Про відхилення вхідних електронних документів 
Одержані електронні документи відхилені: 
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N з/п Ім'я файла вхідного 
електронного документа 

Дата та час 
надходження 

Підстава* 

1 2 3 4 
 

Найменування посади 
особи, відповідальної за 
створення електронного 
повідомлення 

____________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 
____________ 
* Зазначити таке: надіслані не за адресою, порушені цілісність та автентичність XML-
документа; помилка в імені файла XML-документа; XML-документ містить шкідливий 
програмний код; XML-документ не відповідає еталонній XML-схемі; порушені цілісність 
та автентичність структурного елемента XML-документа (електронного документа, 
реквізиту); електронний документ містить шкідливий програмний код; електронний 
документ не відповідає вимогам до форматів даних електронного документообігу в 
органах виконавчої влади; неможливо відтворити інформацію з електронного документа. 
Якщо перевірку не пройшов структурний елемент XML-документа або електронний 
документ, зазначити ім'я структурного елемента XML-документа або ім'я електронного 
документа. 

  
Додаток 11 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 3 глави 13 розділу III) 
Найменування установи ЗАТВЕРДЖУЮ 

Найменування посади керівника служби 
діловодства установи 
________ _________________________ 
     (підпис)       (ініціали (ініціал імені), 
прізвище) 
Дата _______________ 

АКТ 
_______________ N _______ 
Про знищення відхилених вихідних електронних документів 
Вихідні XML-документи, відібрані до знищення як такі, що не пройшли технічну 
перевірку і не підлягають опрацюванню та зберіганню: 

 

N з/п Ім'я файла вихідного XML-
документа 

Підстава* 

1 2 3 
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Вихідні електронні документи, відібрані до знищення як такі, що не пройшли технічну 
перевірку і не підлягають опрацюванню та зберіганню**: 

 
 

N з/п Ім'я файла вихідного електронного документа 
1 2 

 

Найменування посади 
особи, яка здійснила 
технічну перевірку та 
знищення електронних 
документів 

____________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 
____________ 
* Зазначити таке: надіслані не за адресою, порушені цілісність та автентичність XML-
документа; помилка в імені файла XML-документа; XML-документ містить шкідливий 
програмний код; XML-документ не відповідає еталонній XML-схемі; порушені цілісність 
та автентичність структурного елемента XML-документа (електронного документа, 
реквізиту); електронний документ містить шкідливий програмний код; електронний 
документ не відповідає вимогам до форматів даних електронного документообігу в 
органах виконавчої влади; неможливо відтворити інформацію з електронного документа. 
Якщо перевірку не пройшов структурний елемент XML-документа або електронний 
документ, зазначити ім'я структурного елемента XML-документа або ім'я електронного 
документа. 
** Перелік файлів електронних документів, що вказані у графі "Підстава" для відхилених 
вихідних XML-документів. 

  
Додаток 12 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 3 глави 13 розділу III) 

ЖУРНАЛ 
реєстрації знищення відхилених вихідних електронних документів 

Дата та 
індекс 

електрон
ного 

документ
а 

Кореспон
дент 

Імена 
файлів, 

що 
містяться 

в 
електрон

ному 
документі 

Корот
кий 

зміст 

Дата та 
індекс 

електрон
ного акта 

про 
знищенн

я 
відхилен

Ім'я 
файла та 

місце 
його 

зберіганн
я у 

системі 
електрон

Дата 
знищенн

я 
відхилен

ого 
вихідног

о 
електрон

Підпис 
особи, 

яка 
знищила 
відхилен

ий 
вихідний 
електрон
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их 
вихідних 
електрон

них 
документ

ів 

ного акта 
про 

знищенн
я 

відхилен
их 

вихідних 
електрон

них 
документ

ів 

ного 
документ

а 

ний 
докумен

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

Додаток 13 
до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 

передавання на архівне зберігання 
(пункт 2 глави 2 розділу V) 

__________________________________ 
(найменування установи) 

__________________________________ 
(найменування структурного підрозділу) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Найменування посади керівника структурного підрозділу 

________ ________________________ 
    (підпис)     (ініціали (ініціал імені), прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 

ОПИС N ___ 
__________________________________ 

(назва розділу) 
N 
з/п 

Індекс 
справи 
(тому, 

частини) 

Заголовок 
справи 
(тому, 

частини) 

Крайні 
дати у 
справі 
(томі, 

частині) 

Кількість 
аркушів у 

справі 
(томі, 

частині) 

Строк 
зберігання 

справи 
(тому, 

частини), 
стаття за 

переліком* 

Кількість 
архівних 

електронних 
документів 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

До опису внесено __________________________________ справ 
                                                                                             (цифрами і словами) 
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з N _________________________ по N __________________________________, у тому 
числі: 
__________________________________ справ з паперовим носієм інформації; 
                                               (цифрами і словами) 
__________________________________ справ з паперовим і електронним носіями 
                                       (цифрами і словами) 
інформації (одночасно). 
Архівні електронні справи містять __________________________________ 
                                                                                                                                             
(цифрами і словами) 
архівних електронних документів, 
номери архівних електронних справ: __________________________________, 
літерні номери _________________________, пропущені номери 
_____________________________ 
Найменування посади укладача 
опису 

____________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

ПОГОДЖЕНО 
Найменування посади керівника 
служби діловодства установи________ 
_________________________________ 
  (підпис)   (ініціали (ініціал імені), прізвище) 
___ ____________ 20__ р. 
Передав __________________________________ справ 
                                                                                          (цифрами і словами) 
та __________________________________ реєстраційно-контрольних карток до 
документів**, 
                                      (цифрами і словами) 
у тому числі: 
справи, що містять архівні електронні документи 
__________________________________ за номерами ______________________ 
                                                      (цифрами і словами) 
Найменування посади 
працівника структурного 
підрозділу 

____________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 
Прийняв __________________________________ справ 
                                                                                               (цифрами і словами) 
та __________________________________ реєстраційно-контрольних карток до 
документів, 
                                          (цифрами і словами) 
у тому числі: 
архівних електронних справ __________________________________ 
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за номерами __________________ 
                                   (цифрами і словами) 
Керівник архіву 
(особа, відповідальна за архів) 
установи 

____________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 
____________ 
* Графа 6 опускається в описах справ постійного зберігання. 
** Передаються разом зі справами служби діловодства. 

  
Додаток 14 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 1 розділу VI) 
Найменування установи ЗАТВЕРДЖУЮ 

Найменування посади керівника установи 
_______ ________________________ 
     (підпис)      (ініціали (ініціал імені), 
прізвище) 
Дата   Відбиток печатки установи із 
           зазначенням ідентифікаційного коду 

АКТ 
_____________ N _____ 
_____________________ 
          (місце складання) 
Про вилучення для знищення електронних документів, 
не внесених до Національного архівного фонду 
На підставі 
__________________________________ 
                                          (назва і вихідні дані переліку документів із зазначенням строків їх 
зберігання 
__________________________________ 
                                                             або типової (примірної) номенклатури справ) 
відібрані для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили 
практичне значення, документи фонду N __________________________________ 
                                                                                                                                              (назва 
фонду) 

 

N 
з/
п 

Заголово
к справи 

або 
груповий 

Дата 
справ
и або 

крайні 

Номери 
описів 

(номенклатур
) 

Індекс справи 
(тому, 

частини) за 
номенклатуро

Кількіст
ь справ 
(томів, 
частин) 

Строк 
зберіганн
я справи 
(тому, 

Примітк
а 
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заголово
к справ 

дати 
справ 

за рік 
(роки) 

ю або номер 
справи за 
описом 

частини) і 
номери 

статей за 
переліко

м 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Разом __________________________________ справ за _________ роки. 
                                                                 (цифрами і словами) 
Найменування посади особи, яка 
проводила експертизу цінності 
електронних документів 

____________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
___ ____________ 20__ р. 

 

СХВАЛЕНО 
Протокол засідання 
ЕПК (ЕК) державної архівної установи, 
архівного відділу міської ради 
_______________ N _____ 

СХВАЛЕНО 
Протокол засідання 
ЕК установи 
  
_______________ N _____ 

Описи справ постійного (тривалого) зберігання за _________ роки схвалено (протокол від 
__________ N __________). 
Документи в кількості __________________________________ справ 
                                                                                                                   (цифрами і словами) 
знищено шляхом видалення файлів методом, який не дозволяє відновлення інформації. 
Найменування посади особи, яка 
знищила електронні документи 

____________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 
  

Додаток 15 
до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 

передавання на архівне зберігання 
(пункт 2 глави 1 розділу VII) 

Найменування установи 
Фонд N _________ 
ОПИС N ________ 
справ постійного зберігання 
за ____ рік 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Найменування посади керівника установи 
________ __________________________ 
    (підпис)      (ініціали (ініціал імені), 
прізвище) 
Дата    Відбиток печатки установи із 
            зазначенням ідентифікаційного 
            коду 
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__________________________________ 
(найменування розділу або структурного підрозділу установи) 

N 
з/п 

Індекс 
справи 

Заголовок 
справи (тому, 

частини) 

Крайні 
дати 

справи 
(тому, 

частини) 

Кількість 
аркушів у 

справі (томі, 
частині) 

Кількість 
архівних 

електронних 
документів 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 
 

До опису внесено __________________________________ справ 
                                                                                               (цифрами і словами) 
з N ___________________ по N ___________________, у тому числі: 
__________________________________ справ з паперовим носієм інформації; 
                                          (цифрами і словами) 
__________________________________ справ з паперовим і електронним носіями 
                                         (цифрами і словами) 
інформації (одночасно). 
Архівні електронні справи містять __________________________________ 
                                                                                                                         (цифрами і словами) 
архівних електронних документів, 
номери архівних електронних справ: __________________________________, 
літерні номери ____________________________, пропущені номери 
_________________________ 
______________________________ 

(найменування посади укладача 
опису) 

____________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
СХВАЛЕНО 
Протокол засідання 
ЕПК державного архіву 
_______________ N _____ 

СХВАЛЕНО 
Протокол засідання 
ЕК архіву* 
_______________ N 
_____ 

СХВАЛЕНО 
Протокол засідання 
ЕК установи 
_______________ N _____ 

Прийнято на постійне зберігання __________________________________ справ 
                                                                                                                    (цифрами і словами) 
з N ___________________ по N ___________________, у тому числі: 
__________________________________ архівних електронних справ, 
                                                  (цифрами і словами) 
що містять __________________________________ архівних електронних документів, 
                                                                    (цифрами і словами) 
номери архівних електронних справ: __________________________________, 
літерні номери _________________________, пропущені номери 
____________________________ 
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Разом за цим томом опису прийнято на постійне зберігання 
__________________________________ справ з N _____________ по N ____________, 
                                                (цифрами і словами) 
у тому числі: __________________________________ архівних електронних справ, 
                                                                (цифрами і словами) 
що містять __________________________________ архівних електронних документів, 
                                                              (цифрами і словами) 
номери архівних електронних справ: __________________________________, 
літерні номери __________________________, пропущені номери 
___________________________ 

Зберігач фондів 
____________ 

(підпис) 
________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач відділу (архівосховища) 
____________ 

(підпис) 

_________________________ 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
___ ____________ 20__ р. 
____________ 
* Для установ, що є джерелами комплектування архівних відділів райдержадміністрацій, 
архівних відділів міських рад. 

  
Додаток 16 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 3 глави 4 розділу VII) 
Код державної архівної 
установи, архівного відділу 
міської ради _________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

(найменування державної архівної 
установи, архівного відділу міськради) 

Код установи _________ __________________________________ 
__________________________________ 

(найменування установи і 
структурного підрозділу) 

  Ф.        N ______________ 
Оп.       N ______________ 
Справа N ______________ 

 

Архівна електронна 
справа N ____________, том N ______ 
__________________________________ 

(заголовок справи) 
__________________________________ 
__________________________________ 
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__________________________________ 
(дата) 

Зберігати _______________________ 
 
 

N 
з/п 

Індекс 
електронного 

документа 

Дата 
електронного 

документа 

Заголовок 
електронного 

документа 

Ім'я файла 
архівного 

електронного 
документа 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
 
 

Разом __________________________________ архівних 
                                                                                            (цифрами і словами) 
електронних документів. 

Найменування посади особи, яка 
сформувала справу 

____________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
___ ____________ 20__ р. 

 
 

  
Додаток 17 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 1 глави 5 розділу VII) 
ВНУТРІШНІЙ ОПИС 
ДОКУМЕНТІВ СПРАВИ N ______________ 

 
 

N 
з/п 

Індекс 
документа 

Дата 
документа 

Заголовок 
документа 

Номери 
аркушів 

Ім'я файла 
архівного 

електронного 
документа 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

Разом: 
__________________________________ документів, 
                                                                    (цифрами і словами) 



 

548 

__________________________________ аркушів документів, 
                                                               (цифрами і словами) 
__________________________________ аркушів внутрішнього опису. 
                                                            (цифрами і словами) 
______________________________ 

(найменування посади укладача 
опису) 

____________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
___ ____________ 20__ р. 

  
Додаток 18 

до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання 

(пункт 2 розділу VIII) 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Найменування посади керівника 
юридичної особи 
________    ________________________ 
    (підпис)       (ініціали (ініціал імені), 
прізвище) 
Дата    Відбиток печатки установи із 
            зазначенням ідентифікаційного коду 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Найменування посади керівника архіву 
________    ________________________ 
    (підпис)       (ініціали (ініціал імені), 
прізвище) 
Дата    Відбиток печатки установи із 
            зазначенням ідентифікаційного коду 

 

АКТ 
_______________ N __________ 
___________________________ 
                (місце складення) 
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
НА ПОСТІЙНЕ ЗБЕРІГАННЯ 
Підстава: Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи". 
У зв'язку із __________________________________ 
                                                             (закінченням строків зберігання, ліквідацією 
юридичної особи, інше) 
__________________________________ передає, 
                                                                              (найменування юридичної особи) 
а __________________________________ приймає 
                                                                              (найменування архіву) 
документи фонду N ______ назва __________________________________ 
__________________________________ за _________________________________ роки, 
а також їх страхові копії та довідковий апарат до них: 
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N 
з/п 

Номери і 
назви 
описів 

Кількість 
примірників 

кожного 
номера 
опису 

Кількість 
справ 

(документів) 

Кількість 
архівних 

електронних 
справ 

(документів) 

Кількість 
страхових 

копій 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Номери відсутніх справ __________________________________ 
Всього прийнято __________________________________ справ (документів); 
                                                                             (цифрами і словами) 
__________________________________ од. зб. архівних електронних документів; 
                                             (цифрами і словами) 
__________________________________ од. зб. страхових копій. 
                                                              (цифрами і словами) 
Передавання здійснив: 
__________________________________ 
(найменування посади) (підпис) (ініціали, 
прізвище)   
___ ____________ 20__ р. 

Приймання здійснив: 
__________________________________ 
  (найменування посади) (підпис) (ініціали, 
прізвище) 
___ ____________ 20__ р. 

Зміни до облікових документів внесено 
______________________________
__ 
                  (найменування посади) 

_____________
__ 

(підпис) 

___________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 
 
 

____________ 
 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2021 
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021  
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	Стаття 219. Оплата проїзду до місця знаходження вищого навчального закладу
	Стаття 220. Обмеження надурочних робіт для працівників, які навчаються
	Глава XV  ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ
	Стаття 221. Органи, які розглядають трудові спори
	Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорів деяких  категорій працівників
	Стаття 2221. Врегулювання трудових спорів шляхом медіації
	Стаття 223. Організація комісій по трудових спорах
	Стаття 224. Компетенція комісії по трудових спорах
	Стаття 225. Строки звернення до комісії по трудових  спорах та порядок прийняття заяв працівника
	Стаття 226. Порядок і строки розгляду трудового  спору в комісії по трудових спорах
	Стаття 227. Порядок прийняття рішень комісією по  трудових спорах
	Стаття 228. Оскарження рішення комісії по трудових спорах
	Стаття 229. Строк виконання рішення комісії по  трудових спорах
	Стаття 230. Порядок виконання рішення комісії по  трудових спорах
	Стаття 231. Розгляд трудових спорів у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
	Стаття 232. Трудові спори, що підлягають безпосередньому  розглядові в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
	Стаття 233. Строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного  суду за вирішенням трудових спорів
	Стаття 234. Поновлення судом строків, пропущених з  поважних причин
	Стаття 235. Поновлення на роботі, зміна формулювання причин звільнення, оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи
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