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Керівникам органів управління освітою 
територіальних громад

З метою надання інформації щодо організації трудових відносин в закладах 
освіти в умовах воєнного стану Департамент освіти і науки повідомляє наступне.

Законом від 24 лютого 2022 року № 2102 - IX Верховна Рада України 
затвердила Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» 
№ 64/2022.

У зв’язку з подіями, які в даний час відбуваються на території України, 
існує необхідність здійснення заходів щодо оптимальної роботи закладів освіти 
в умовах жорсткої економії коштів обласного бюджету.

Відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України керівники 
бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні 
видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на 
премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в 
межах бюджетних асигнувань на заробітну плату (грошове забезпечення), 
затверджених для бюджетних установ у кошторисах.

В існуючих умовах, якщо для працівників прибуття на робоче місце 
неможливе у зв’язку з об’єктивними причинами (особиста небезпека, зупинений 
транспорт тощо), проте вони, виходячи зі своїх функціональних обов’язків 
можуть виконувати роботу дистанційно -  роботодавець має право видати наказ 
про запровадження дистанційної роботи.

Відповідно до статті 602 Кодексу законів про працю України (далі -  КЗпП 
України) 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
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роботодавця без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну 
роботу в письмовій формі.

У разі неможливості виконання роботи або її відсутності -  доцільно 
оголосити простій. Відповідно до частини першої статті 34 Кодексу законів про 
працю України (далі - КЗпП), простій -  це зупинення роботи, викликане 
відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання 
роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Порядок оплати часу 
простою визначається положеннями статті 113 КЗпП. Відповідно до частини 
першої статті 113 КЗпП, 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). Відповідно до частини третьої 
статті 113 КЗпП, 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.

Також, керівник закладу може приймати рішення щодо оголошення 
простою для окремих відділів або структурних підрозділів установи, які не 
задіянні у роботі закладу у зв’язку з технічними умовами, видавши відповідний 
наказ.

Звертаємо увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 07 
березня 2022 року №221 «Деякі питання оплати праці працівників державних 
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 
що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану» 
керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що 
фінансуються або дотуються з бюджету, надано право самостійно визначати 
розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної 
ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу). Таке 
право надано до припинення чи скасування воєнного стану в Україні та в межах 
фонду зарплати, передбаченого у кошторисі.

Листом від 07.03.2022 № 1/3378-22 Міністерство освіти і науки України 
наголошує, що оплата праці усім працівникам (педагогічним, науково- 
педагогічним та іншим працівникам) закладів і установ освіти, навчання у яких 
призупинено, здійснюються в розмірі середньої заробітної плати, а тих 
педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за тарифікацією, із 
розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при 
цьому умов чинного законодавства (лист додається).

Також, за угодою між роботодавцем та працівником їм можуть надаватися 
оплачувані відпустки з підстав визначених законодавством (оплачувані щорічні



основні та додаткові або соціальні відпустки), а також відпустки без збереження 
заробітної плати.

З 24 березня 2022 року вступає в дію Закон України «Про організацію 
трудових відносин в умовах воєнного стану», який регулює особливості 
трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно 
від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які 
працюють за трудовим договором з фізичними особами, на період дії воєнного 
стану. Статтею 12 Закону визначено, що у період 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».

Для зменшення навантаження на фонд оплати праці доцільно переглянути 
видатки на оплату стимулюючих та необов’язкових платежів. Зокрема, 
регулювати розмір надбавки за престижність, адже відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2022 року № 373 «Про встановлення 
надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, 
загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших 
установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» зазначену надбавку 
педагогічним працівникам встановлено в граничному розмірі 30 відсотків, але не 
менше 5 відсотків.

Додаток в 1 прим, на У - арк.
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