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 Розділом IV Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» від 03 березня 1998 року № 137/98-ВР (із 

змінами) (далі – Закон) встановлена відповідальність за порушення 

законодавства про колективні трудові спори: 

1. Відповідно до статті 29 Закону «Відповідальність за порушення 

законодавства про колективні трудові спори (конфлікти)»: 

Особи, винні в порушенні законодавства про колективні трудові спори 

(конфлікти), несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або 

кримінальну відповідальність згідно із законодавством. 

2. Відповідно до статті 30 Закону «Відповідальність працівників за 

участь у страйку, визнаному судом незаконним»: 

Працівники, які беруть участь у страйку, визнаному судом незаконним, 

несуть відповідальність згідно із законодавством. 

Згідно  статті 17 Закону  страйк – це тимчасове колективне добровільне 

припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх 

трудових обов`язків) підприємства, установи, організації (структурного 

підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту). 

Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості вичерпано) 

вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у зв`язку з відмовою 

роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців задовольнити вимоги найманих 

працівників або уповноваженого ними органу, профспілки, об’єднання 

профспілок чи уповноваженого нею (ними) органу. 

 Відповідно до статті 44 Конституції України ті, хто працює, мають 

право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок 

здійснення права на страйк встановлюється цим Законом. Страйк може бути 

розпочато, якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного 

трудового спору (конфлікту) або роботодавець або уповноважена ним особа, 

організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців ухиляється від 

примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення 

колективного трудового спору (конфлікту). 

3. Відповідно до частини першої статті 31 Закону «Відповідальність 

за порушення законодавства про працю, умов колективних трудових 

договорів (угод), що призвели до виникнення колективного трудового спору 

(конфлікту): 

Особи, які винні у виникненні колективних трудових спорів (конфліктів) 

або які затримують виконання рішень примирних органів, утворених 

відповідно до цього Закону, а також рішень органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування чи їх посадових осіб щодо вирішення колективного 

трудового спору, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, кримінальну або 

адміністративну відповідальність згідно із законодавством. 

4. Відповідно до частини другої статті 31 Закону «Відповідальність 

за порушення законодавства про працю, умов колективних договорів (угод), 

що призвели до виникнення колективного трудового спору»: 
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 Притягаються до дисциплінарної або адміністративної 

відповідальності згідно із законодавством: 

- 4.1. особи, які представляють інтереси сторін і які допустили 

порушення положень: 

 4.1.1. статті 5 Закону, яка передбачає, що роботодавець або 

уповноважена ним особа, організація роботодавців, об'єднання організацій 

роботодавців зобов'язані розглянути вимоги найманих працівників, категорій 

найманих працівників, колективу працівників чи профспілки та повідомити їх 

представників про своє рішення у триденний строк з дня одержання вимог. 

Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції уповноваженого 

власником органу (представника), він зобов`язаний надіслати їх у триденний 

строк з дня одержання вимог власнику або до відповідного вищестоящого 

органу управління, який має право прийняти рішення. При цьому строк 

розгляду вимог найманих працівників кожною інстанцією не повинен 

перевищувати трьох днів. 

Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням 

часу пересилання) не повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання 

цих вимог власником або уповноваженим ним органом (особою) до моменту 

одержання найманими працівниками чи профспілкою повідомлення від 

власника або відповідного вищестоящого органу управління про прийняте ним 

рішення. 

Рішення власника або відповідного вищестоящого органу управління 

викладається у письмовій формі і не пізніше наступного дня надсилається 

уповноваженому представницькому органу іншої сторони колективного 

трудового спору (конфлікту) разом із соціально-економічним 

обґрунтуванням». 

 4.1.2. статті 6 Закону, що вказує – колективний трудовий спір 

(конфлікт) виникає з моменту, коли уповноважений представницький орган 

найманих працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників 

або профспілки одержав від роботодавця, уповноваженої ним особи, 

організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців повідомлення 

про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог і прийняв 

рішення про незгоду з рішенням роботодавця, уповноваженої ним особи, 

організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців або коли строки 

розгляду вимог, передбачені цим Законом, закінчилися, а відповіді від 

роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання 

організацій роботодавців не надійшло. 

Про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) орган, який 

представляє інтереси найманих працівників або профспілки, зобов’язаний у 

триденний строк письмово проінформувати роботодавця, місцевий орган 

виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням 

підприємства та Національну службу посередництва і примирення. 

4.1.3. частин першої, третьої, четвертої і п`ятої статті 9 Закону, які 

вказують: 
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- сторони колективного трудового спору (конфлікту) 

зобов`язані надавати примирній комісії інформацію, необхідну для ведення 

переговорів; 

- колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються виробничою 

примирною комісією у п`ятиденний, галузевою та територіальною 

примирними комісіями – у десятиденний, примирною комісією на 

національному рівні – у п`ятнадцятиденний строк з моменту утворення 

комісій. За згодою сторін ці строки можуть бути продовжені; 

- рішення примирної комісії оформляється протоколом та має для сторін 

обов`язкову силу і виконується в порядку і строки, які встановлені цим 

рішенням; 

- після прийняття рішення щодо вирішення колективного трудового 

спору (конфлікту) примирна комісія припиняє свою роботу. 

4.1.4. частини п`ятої статті 12 Закону, яка зазначає, що рішення 

трудового арбітражу про вирішення колективного трудового спору 

(конфлікту) є обов`язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо 

домовилися. 

4.1.5. частини першої статті 13 Закону - жодна із сторін колективного 

трудового спору (конфлікту) не може ухилятися від участі в примирній 

процедурі. 

4.1.6. частин третьої і четвертої статті 16 Закону, що свідчать  

- сторони колективного трудового спору (конфлікту) після додержання 

передбаченої цим Законом примирної процедури мають право звернутися по 

сприяння у вирішенні цього спору (конфлікту) до Національної служби 

посередництва і примирення, яка розглядає всі матеріали і в десятиденний 

строк надсилає сторонам свої рекомендації; 

- якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки містяться 

питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до 

компетенції центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, Національна служба посередництва і примирення 

надсилає свої рекомендації разом з відповідними матеріалами керівникам цих 

органів, які повинні їх розглянути у семиденний строк і проінформувати про 

прийняті ними рішення сторони колективного трудового спору (конфлікту) та 

Національну службу посередництва і примирення. 

4.1.7. частин п’ятої, восьмої, дев’ятої статті 19 Закону, які вказують:  

- нікого не може бути примушено до участі або до неучасті у страйку; 

- місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому 

участь, визначається органом (особою), що керує страйком, за погодженням із 

роботодавцем; 

- у разі проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства 

орган (особа), який очолює страйк, повинен повідомити про запланований 

захід місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не 

пізніше ніж за три дні. 
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4.1.8. частини третьої статті 23 Закону, яка передбачає, що рішення 

суду про визнання страйку незаконним зобов`язує учасників страйку прийняти 

рішення про припинення або відміну оголошеного страйку, а працівників 

розпочати роботу не пізніше наступної доби після дня вручення копії рішення 

суду органові (особі), що очолює страйк. 

-  4.2. посадові особи, які допустили порушення положень: 

 4.2.1. частини другої статті 5 Закону, що вказує - якщо задоволення 

вимог виходить за межі компетенції роботодавця або уповноваженої ним 

особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, вони 

зобов'язані надіслати їх у триденний строк з дня одержання вимог власнику 

або до відповідного вищестоящого органу управління, який має право 

прийняти рішення. При цьому строк розгляду вимог найманих працівників 

кожною інстанцією не повинен перевищувати трьох днів. 

 4.2.2. частини четвертої статті 16 Закону, яка передбачає, якщо у 

вимогах найманих працівників чи профспілки містяться питання, вирішення 

яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції центральних або 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

Національна служба посередництва і примирення надсилає свої рекомендації 

разом з відповідними матеріалами керівникам цих органів, які повинні їх 

розглянути у семиденний строк і проінформувати про прийняті ними рішення 

сторони колективного трудового спору (конфлікту) та Національну службу 

посередництва і примирення.  

5. Відповідно до статті 32 Закону «Відповідальність за організацію 

страйку, визнаного судом незаконним, невиконання рішення про визнання 

страйку незаконним»: 

Особи, які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, або 

які не виконують рішення про визнання страйку незаконним, а так само особи, 

які перешкоджають припиненню незаконного страйку, притягаються до 

дисциплінарної або адміністративної відповідальності згідно із 

законодавством. До зазначених осіб не застосовуються порядок і гарантії, 

передбачені статтями 43 і 252 Кодексу законів про працю України. 

6. Відповідно до статті 33 Закону «Відповідальність за 

примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку»: 

Особи, які примушують працівників до участі у страйку або 

перешкоджають участі у страйку шляхом насильства чи погрозою 

застосування насильства, або шляхом інших незаконних дій, покарання за які 

передбачено законодавством, притягаються до кримінальної відповідальності 

згідно із законодавством. Так, згідно статті 174 Кримінального кодексу 

України примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у 

страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом 

інших незаконних дій – карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста 

двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до трьох років. 
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7. Відповідно до статті 34 Закону «Відшкодування збитків, 

заподіяних страйком»: 

Збитки, заподіяні в результаті страйку іншим підприємствам, установам, 

організаціям чи громадянам, відшкодовуються за рішенням суду згідно із 

законодавством. 

Збитки, заподіяні роботодавцю страйком, який був визнаний судом 

незаконним, відшкодовуються органом, уповноваженим найманими 

працівниками на проведення страйку, у розмірі, визначеному судом (у межах 

коштів і майна, що йому належать). 

Роботодавець, який порушив закони України, внаслідок чого склалися 

умови для страйку, і страйк закінчився повним чи частковим задоволенням 

вимог найманих працівників, компенсує збитки учасникам страйку в розмірі, 

визначеному судом (у межах коштів і майна, що йому належать). 

 

Запрошуємо до співпраці! 

 Виконуючи свої повноваження щодо сприяння поліпшенню стану 

соціально-трудових відносин в області, основні зусилля відділення 

Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області 

спрямовані на:  

•  запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів); 

• забезпечення своєчасного приведення у правове русло стихійних 

проявів протестної поведінки найманих працівників і вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів), що виникають на підприємствах, в установах 

та організаціях; 

• здійснення посередництва і проведення запобіжних процедур 

примирення; 

• вивчення, виявлення та узагальнення причин виникнення 

конфліктогенних ситуацій, підготовку відповідних рекомендацій, пропозицій, 

надання консультаційної допомоги заінтересованим сторонам соціально-

трудових відносин; 

•  залучення потенціалу всіх причетних представницьких органів 

заради вироблення взаємоприйнятних рішень по усуненню дестабілізаційних 

чинників, що виникають між сторонами соціально-трудових відносин; 

•  налагодження ефективної взаємодії, в межах компетенції, з 

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

об’єднаннями профспілок і роботодавців в частині організації і вжиття 

спільних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів 

(конфліктів); 

•  популяризації та роз’ясненню законодавчих і нормативно-правових 

актів НСПП, спрямованих на сприяння поліпшенню соціально-трудових 

відносин, запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).  
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 У разі виникнення передумов соціальної напруги у трудових 

колективах підприємств, установ, організацій області (незалежно від 

форм власності і організаційно-правових форм господарювання) з питань 

порушення законодавства про працю, виконання колективних договорів, 

угод, за сприянням у вирішенні розбіжностей  між найманими 

працівниками і роботодавцями та соціального захисту працюючих, до 

відділення НСПП мають право звертатися як сторони конфлікту, так і 

органи влади, зацікавлені у стабілізації стану соціально-трудових відносин 

на відповідній території. Спеціалістами відділення НСПП будуть надані  

необхідні юридичні консультації з метою сприяння  вирішенню кожної 

конкретної проблемної ситуації. 

 

Web-сайт Національної служби посередництва і примирення: 

www.nspp.gov.ua 

Відділення НСПП в Чернігівській області: 

Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909 

Телефони: 77-62-77 (факс) 

Електронна пошта: dspp_chernigiv@ukr.net 

Web-сторінка на офіційному сайті Чернігівської 

облдержадміністрації: www.cg.gov.ua (рубрика «Соціальна сфера») 

 

 

 


