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Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 8 Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII (із 

змінами) (далі – Закон про воєнний стан) в Україні або в окремих її 

місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із 

військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із 

залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в 

межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, 

передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, 

заходи правового режиму воєнного стану, зокрема, запроваджувати трудову 

повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері 

та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за 

підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з 

метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, та 

залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що 

виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України, інших 

військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, 

забезпечення функціонування національної економіки та системи 

забезпечення життєдіяльності населення і не потребують, як правило, 

спеціальної професійної підготовки осіб. За працівниками, залученими до 

виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт 

зберігається попереднє місце роботи (посада). Порядок залучення 

працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт та 

питання їхнього соціального захисту з урахуванням вимог закону 

визначаються Порядком залучення працездатних осіб до суспільно корисних 

робіт в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 липня 2011 р. № 753 (із змінами) (далі – Порядок). 

Так, в указі Президента України від 26 листопада 2018 року № 

393/2018 «Про введення воєнного стану в Україні» зазначено введення 

воєнного стану тимчасово терміном на 30 діб: з 14 години 00 хвилин 26 

листопада 2018 року до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року. Згідно 

пункту 3 зазначеного Указу у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану 

тимчасово, на період дії правового 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 1 статті 8 Закону про воєнний стан. 

Законом України «Про затвердження указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні» від 26 листопада 2018 року  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19?find=1&text=%F1%F3%F1%EF%B3%EB%FC%ED#w12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19?find=1&text=%F1%F3%F1%EF%B3%EB%FC%ED#w13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2011-%D0%BF#n9
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2011-%D0%BF#n9
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19?find=1&text=%F1%F3%F1%EF%B3%EB%FC%ED#w14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4259
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4285
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4288
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4292
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4337
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n48
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№ 2630-VIII затверджено зазначений указ із застереженням введення 

воєнного стану на території 10 областей: Вінницької, Луганської, 

Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, а також 

Донецької, Запорізької, Херсонської областей та у внутрішніх водах України 

Азово-Керченської акваторії.  

Зупинимося безпосередньо на такому заході правового режиму 

воєнного стану  як залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до 

суспільно корисних робіт. 

Вищезазначений Порядок визначає правові та організаційні засади 

залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного 

стану, що виконуються під час запровадження трудової повинності (далі – 

суспільно-корисні роботи), а також регулює питання соціального захисту 

працездатних осіб, що залучаються до їх виконання. 

Дія Порядку поширюється на військове командування, Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації 

незалежно від форми власності (далі – підприємства). Згідно статті 3 Закону 

про воєнний стан військовим командуванням, якому згідно з цим Законом 

надається право разом з органами виконавчої влади, військовими 

адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами 

місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового 

режиму воєнного стану, є: Генеральний штаб Збройних Сил України, 

Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України, командування видів 

Збройних Сил України, командування Сил спеціальних операцій Збройних 

Сил України, командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил 

України, управління оперативних командувань, командування з’єднань та 

військових частин Збройних Сил України; органи управління інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань. 

У Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

- суспільно корисні роботи – види тимчасової трудової діяльності 

працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання 

робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період 

воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших 

військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення 

функціонування національної економіки та системи забезпечення 

життєдіяльності населення, а також не можуть бути пов’язані з 

підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання 

прибутку, та до яких належать роботи і послуги, що не потребують, як 

правило, спеціальної професійної підготовки; 

- трудова повинність – короткостроковий трудовий обов’язок на період 

мобілізації і воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний 

характер, а також ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та воєнного характеру, які виникли в період воєнного стану, та їх 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2011-%D0%BF#n9
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2011-%D0%BF#n9
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19?find=1&text=%F1%F3%F1%EF%B3%EB%FC%ED#w14
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наслідків, що не потребує обов’язкової згоди особи, стосовно якої 

запроваджується такий трудовий обов’язок. 

 Інші терміни вживаються у Порядку в значенні, наведеному в Законі 

про воєнний стан, Женевській Конвенції від 12 серпня 1949 р. «Про захист 

цивільного населення під час війни», Законі України «Про прожитковий 

мінімум» 15 липня 1999 року № 966-XIV (із змінами) і Кодексі законів про 

працю України (із змінами) 

Військове командування разом з Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування, а якщо це неможливо, самостійно приймає 

рішення про запровадження трудової повинності та залучення працездатних 

осіб до виконання суспільно корисних робіт, яке доводиться до відома 

населення через засоби масової інформації. У рішенні зазначаються 

обставини, що склалися в регіоні (місцевості, населеному пункті), і 

несприятливі фактори техногенного, природного та воєнного характеру, що 

створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення 

його життєдіяльності, шляхи протидії таким факторам і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

У рішенні також зазначаються: 

٠ обґрунтування необхідності залучення працездатних осіб до 

виконання суспільно корисних робіт; 

٠ критерії відбору таких осіб, зокрема, за віком, професією, 

спеціальністю; 

٠ перелік груп (бригад, загонів) працездатних осіб, що залучаються до 

виконання суспільно корисних робіт, їх орієнтовна чисельність та порядок 

взаємодії; 

٠ перелік видів суспільно корисних робіт, до виконання яких 

залучаються працездатні особи; 

٠ межі території, транспортні маршрути та найменування об'єктів, де 

планується виконання зазначених робіт; 

٠ місце та час збору працездатних осіб, що залучаються до виконання 

суспільно корисних робіт, строк їх виконання; 

٠ посадові особи, які відповідають за інформування, оповіщення та збір 

зазначених осіб; 

٠ підприємства – замовники суспільно корисних робіт, де 

працюватимуть такі особи; 

٠ інші питання, вирішення яких сприятиме виконанню таких робіт. 

Відповідно до  пункту 5 Порядку до суспільно корисних робіт 

залучаються: працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають 

призову на військову службу, які за віком і станом здоров'я не мають 

обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних осіб, що 

залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності 

населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного 

часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер), а саме: 

◦ безробітні та інші незайняті особи; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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◦ працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за 

погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних 

завдань (замовлень) та не зараховані до складу позаштатних (невоєнізованих) 

формувань цивільного захисту, – у порядку переведення; 

◦ особи, зайняті в особистому селянському господарстві; 

◦ студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних 

закладів; 

◦ особи, які забезпечують себе роботою самостійно. 

З кожною із зазначених осіб укладається строковий трудовий договір. 
Забороняється залучати до суспільно корисних робіт малолітніх дітей 

та дітей віком від чотирнадцяти до п’ятнадцяти років, жінок, які мають дітей 

віком до трьох років, а також вагітних жінок у разі, коли виконання таких 

робіт може негативно вплинути на стан їх здоров’я. 

Оповіщення, збір і комплектування груп працездатних осіб, що 

залучаються до виконання суспільно корисних робіт, безпосередньо 

забезпечується військовим командуванням за сприяння сільських та 

селищних голів, керівників підприємств (включаючи житлово-експлуатаційні 

підприємства, навчальні заклади тощо). Військове командування для 

організації залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних 

робіт здійснює заходи щодо: 

◊ забезпечення реєстрації (ведення обліку) працездатних осіб, що 

залучаються до виконання суспільно корисних робіт, проведення їх 

інструктажу, в тому числі з питань техніки безпеки; 

забезпечення таких осіб засобами індивідуального захисту та робочим 

інструментом; 

◊ планування та ведення обліку обсягів випуску продукції, виконання 

робіт і надання послуг. 

На осіб, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, 

поширюються вимоги законодавства у сфері охорони праці. 

Суспільно-корисні роботи визначаються військовим командуванням 

разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а в разі відсутності 

такої можливості самостійно з урахуванням обставин, що склалися в регіоні 

(місцевості, населеному пункті), і несприятливих факторів техногенного, 

природного та воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та 

істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності. 

Забороняється виконання суспільно корисних робіт на радіаційно або 

хімічно забруднених територіях, у районах ведення бойових дій, виникнення 

небезпечних і особливо небезпечних інфекційних хвороб, місцях 

розташування вибухонебезпечних предметів, а також на необоронюваній 

місцевості. 

Механізм надання компенсації (винагороди) за виконання суспільно 

корисних робіт та тривалість робочого часу встановлюються відповідно до 

законодавства про працю. 
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Слід відмітити, що частиною 3 статі 20 Закону про воєнний стан 

передбачено, що у процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена 

трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як 

мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпочинку 

між змінами, максимальний робочий час, врахування стану здоров’я особи 

тощо. До відома: 

• мінімальна заробітна плата відповідно до статті 8 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 року  

№ 2246-VIII (із змінами) установлена у 2018 році: у місячному розмірі: з 1 

січня – 3723 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня – 22,41 гривні; 

• мінімальний термін відпустки визначений в Законі України «Про 

відпустки» 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (із змінами) та становить 24 

календарних дні; 

• час відпочинку між змінами визначений в статті 59 Кодексу законів 

про працю України (далі – КЗпП), де вказано, що тривалість перерви в роботі 

між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в 

попередній зміні (включаючи і час перерви на обід). Робота працівника 

протягом двох змін підряд забороняється. Працівникам надається перерва 

для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва для 

відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири 

години після початку роботи. Зазначена перерва не включається в робочий 

час; 

• відповідно до статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу 

працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Слід відмітити, що 

власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи 

при проведенні робіт, необхідних для оборони країни. 

На час залучення працюючої особи до виконання трудової повинності 

поза місцем її роботи за трудовим договором за нею після закінчення 

виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце (посада).  

 

 

Відділ  систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління державної реєстрації нормативно-правових  

актів, правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  

 
сайт Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області just.cg.gov.ua/ 
 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08?find=1&text=%E2%B3%E4%EF%EE%F7%E8%ED#w17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08?find=1&text=%E2%B3%E4%EF%EE%F7%E8%ED#w18

