
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України

“Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
24 лютого 2022 року в Україні був введений правовий режим військового 

стану у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. 
Завдяки злагодженій, професійній та героїчній  роботі Збройних сил України та 
інших військових формувань агресор був зупинений. В той же час, частина 
території України знаходяться під тимчасовою окупацією, а на частині 
тривають бойові дії. Постійні бомбардування руйнують інфраструктуру, 
виробничі потужності та уже порушили систему організації та управління 
підприємницькою діяльністю, зокрема нормальний порядок функціонування 
трудових відносин.

За дні війни, лише Укрзалізниця вивезла з території бойових дій понад     
2 млн осіб. Близько 1.7 млн осіб тимчасово отримали притулок в країнах ЄС. 

Перебування держави в стані війни та діяльність працівників в умовах 
загрози ведення бойових дій вимагають суттєвого перегляду системи 
організації трудових відносин в умовах воєнного стану.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту 
Метою законопроекту є врегулювання окремих питань трудових відносин 

між працівником та роботодавцем в умовах воєнного часу, враховуючи 
необхідність забезпечення збалансованості між скороченням видатків 
роботодавців на оплату відпусток, надурочних годин, годин роботи у святкові  
та вихідні дні тощо, та забезпеченням мінімально необхідних прав та гарантій 
працівників.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
Законопроект приймається і діє виключно на період військового стану.
Законопроектом встановлюється особливе регулювання трудових 

відносин між роботодавцями та працівниками, зокрема, щодо укладення та 
розірвання трудових договорів, зміни істотних умов праці, переведення на іншу 
роботу, надання відпусток, максимальної тривалості роботи протягом тижня та 
періоду відпочинку, оплати праці та інше.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 
регулювання 

Основними законодавчими актами, що регулюють суспільні відносини в 
даній сфері є Кодекс законів про працю України, закони України “Про оплату 
праці”, “Про відпустки” та інші. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування
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Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків 

державного і місцевого бюджетів. 

6. Прогноз соціально економічних та інших наслідків прийняття акта
Прийняття законопроекту створить умови для належного функціонування 

підприємств та установ в умовах воєнного часу, шляхом дерегуляції окремих 
умов трудових відносин, оперативного залучення працівників до виконання 
роботи, усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили.
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