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ОФІЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА –

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
- Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року;

- Кодекс законів про працю України, затверджений Законом № 322-VIII від 10.12.71 року;

- Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII;

- Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628-III;

- Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022
року № 2136-IX;

- Наказ МОН України від 12.01.2021 № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти
(Державного стандарту дошкільної освіти)» (нова редакція);

- Наказ МОН України від 19.10.2021 № 755-21 «Про затвердження професійного стандарту "Вихователь
закладу дошкільної освіти»

- Наказ МОН України від 07.07.2021 № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік»;

- Наказ МОН України від 16.03.2021 № 1/9-148 «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового
компонента дошкільної освіти»

- Наказ МОН України від 31.03.2021 № 397 «Про затвердження Типової програми підвищення
кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної
освіти (Державного стандарту дошкільної освіти)»;

- Лист МОН України від 27.07.2022 № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної
освіти у 2022/2023 навчальному році»;

- Лист МОН України від 22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та
захисту прав їх працівників»;

- Лист МОН України від 03.06.2022 № 1/6015-22 «Про методичні рекомендацї впровадження
професійного стандарту керівника (директора) закладу дошкільної освіти»;

- Лист МОН України від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної
освіти на період дії воєнного стану в Україні»;

- Лист МОН України від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із
числа внутрішньо переміщених осіб».



КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип
верховенства права: Конституція України має найвищу
юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти
приймаються на основі Конституції України і повинні
відповідати їй.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та
правах: права і свободи людини є невідчужуваними та
непорушними.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності:
ніхто не може бути підданий жорстокому, нелюдському
або такому, що принижує його гідність, поводженню чи
покаранню.

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його
особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених
Конституцією України: не допускається збирання,
зберігання, використання та поширення конфіденційної
інформації про особу без її згоди, крім випадків,
визначених законом, і лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні
чи колективні письмові звернення або особисто
звертатися до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та посадових і службових осіб цих
органів.

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає

можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно

обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має право на

належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не

нижчу від визначеної законом.

Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок: це

право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку,

а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням

скороченого робочого дня щодо окремих професій.

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що

включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника,

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості

та в інших випадках, передбачених законом.

Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної,

художньої, наукової і технічної творчості, захист

інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і

матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними

видами інтелектуальної діяльності: кожний громадянин має

право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності;

ніхто не може використовувати або поширювати їх без його

згоди, за винятками, встановленими законом.

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні

розпорядження чи накази.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати

показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких

родичів, коло яких визначається законом.



КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
Стаття 2. Основні трудові права працівників

Право громадян України на працю: на одержання
роботи з оплатою праці не нижче встановленого
державою мінімального розміру; право на вільний
вибір професії, роду занять і роботи.

Працівники мають право на відпочинок, на щорічні
оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні
умови праці, на об'єднання в професійні спілки, на
матеріальне забезпечення в порядку соціального
страхування в старості, а також у разі хвороби або
реабілітації, повної або часткової втрати
працездатності, на матеріальну допомогу в разі
безробіття, на право звернення до суду для вирішення
трудових спорів незалежно від характеру виконуваної
роботи або займаної посади та інші права,
встановлені законодавством.

ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах
воєнного стану»

Стаття 1 ч. 2. На період дії воєнного стану
вводяться обмеження конституційних прав і свобод
людини і громадянина передбачених статтями 43, 44
Конституції України.

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.

Стаття 29. До початку роботи роботодавець

зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб

поінформувати працівника про:

1) місце роботи (інформація про роботодавця, у тому

числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку

зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік

посадових обов’язків), дату початку виконання роботи;

2) визначене робоче місце, забезпечення необхідними

для роботи засобами;

3) права та обов’язки, умови праці;

4) наявність на робочому місці небезпечних і

шкідливих виробничих факторів;

5) правила внутрішнього трудового розпорядку або

умови встановлення режиму роботи, тривалість

робочого часу і відпочинку, а також про положення

колективного договору (у разі його укладення);

6) проходження інструктажу з охорони праці,

виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної

охорони;

7) організацію професійного навчання працівників

(якщо таке навчання передбачено);

8) тривалість щорічної відпустки, умови та розмір

оплати праці;

9) процедуру та встановлені цим Кодексом строки

попередження про припинення трудового договору,

яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець.



КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
Стаття 29. Ознайомлення працівників з
наказами (розпорядженнями),
повідомленнями, іншими документами
роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків
допускається з використанням визначених у
трудовому договорі засобів електронних
комунікаційних мереж з накладенням
удосконаленого електронного підпису або
кваліфікованого електронного підпису. У
трудовому договорі за згодою сторін можуть
передбачатися альтернативні способи
ознайомлення працівника, крім інформації,
визначеної пунктом 4 частини першої цієї
статті, що доводиться до відома працівників у
порядку, встановленому цією статтею.

ЗУ «Про організацію трудових відносин в
умовах воєнного стану»

Стаття 7 ч. 2. У період дії воєнного стану
сторони трудового договору можуть
домовитися про альтернативні способи
створення, пересилання і зберігання наказів
(розпоряджень) роботодавця, повідомлень та
інших документів з питань трудових відносин
та про будь-який інший доступний спосіб
електронної комунікації, який обрано за
згодою між роботодавцем та працівником.

Стаття 38. Працівник має право розірвати трудовий

договір, укладений на невизначений строк, попередивши

про це роботодавця 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 закладу освіти; 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), роботодавець 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, роботодавець 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.

ЗУ «Про організацію трудових відноcин в умовах

воєнного стану»

Стаття 4. У зв’язку з веденням бойових дій у районах, в

яких розташоване підприємство, та існування загрози для

життя і здоров’я працівника він може розірвати трудовий

договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його

заяві



КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
Стаття 47. Роботодавець зобов’язаний у

день звільнення видати працівникові копію

наказу (розпорядження) про звільнення,

письмове повідомлення про нараховані та

виплачені йому суми при звільненні та

провести з ним розрахунок у строки, визначені

статтею 116 цього Кодексу, а також на вимогу

працівника внести належні записи про

звільнення до трудової книжки, що

зберігається у працівника.

Стаття 48. Облік трудової діяльності

працівника здійснюється в електронній формі.

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.

Роботодавець 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.рігається у працівника.

Стаття 53. Тривалість роботи напередодні

святкових, неробочих і вихідних днів

У період дії воєнного стану не застосовуються

норми статті 53 (тривалість роботи напередодні

святкових, неробочих і вихідних дні

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

28 липня - День Української Державності

24 серпня - День незалежності України

14 жовтня - День захисників і захисниць України.

Робота також не провадиться в дні релігійних

свят: один день (неділя) - Пасха (Великдень), один

день (неділя) – Трійця.

У період дії воєнного стану не застосовуються

норми статті 73 згідно із Законом № 2136-IX від

15.03.2022).



КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
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.

ЗУ «Про організацію трудових відносин в

умовах воєнного стану»

Стаття 6. Особливості встановлення та

обліку часу роботи та часу відпочинку

1. Нормальна тривалість робочого часу у

період дії воєнного стану може бути збільшена

до 60 годин на тиждень для працівників,

зайнятих на об’єктах критичної

інфраструктури (в оборонній сфері, сфері

забезпечення життєдіяльності населення

тощо).

ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах

воєнного стану»

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.

4. Звільнення роботодавця від відповідальності

за несвоєчасну оплату праці не звільняє його

від обов’язку виплати заробітної плати.

5. У разі неможливості своєчасної виплати

заробітної плати внаслідок ведення бойові дії, 

строк виплати заробітної плати може бути 

відтермінований до моменту відновлення

діяльності підприємства.
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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.

Роботодавець 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 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.

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 закладів
освіти, які до звільнення пропрацювали не менш як 10
місяців, грошова компенсація виплачується за не
використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку
повної їх тривалості.

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.

Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної плати

У випадках, передбачених Законом 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
роботодавцем, але не більше 15 календарних днів на рік.

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.
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Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної
плати

У випадках, передбачених Законом 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
роботодавцем, але не більше 15 календарних днів
на рік.

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.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про організацію трудових
відносин в умовах воєнного стану»

Стаття 12. Відпустки

1. У період дії воєнного стану надання працівнику
щорічної основної відпустки за рішенням
роботодавця може бути обмежено тривалістю 24
календарні дні за поточний робочий рік.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки
працівника становить більше 24 календарних днів,
надання не використаних у період дії воєнного стану
днів такої відпустки переноситься на період після
припинення або скасування воєнного стану.

У період дії воєнного стану роботодавець може
відмовити працівнику у наданні невикористаних днів
щорічної відпустки.

2. У період дії воєнного стану роботодавець може
відмовити працівнику у наданні будь-якого виду
відпусток (крім відпустки у зв’язку 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".

4. У період дії воєнного стану роботодавець за заявою
працівника, який виїхав за межі території України або
набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в
обов’язковому порядку надає йому відпустку без
збереження заробітної плати тривалістю, визначеною
у заяві, але не більше 90 календарних днів, без
зарахування часу перебування у відпустці до стажу
роботи, що дає право на щорічну основну відпустку,
передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9
Закону України "Про відпустки".



КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
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, 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.

Заробітна плата працівникам за весь
час щорічної відпустки виплачується до
початку відпустки.

Стаття 128. Обмеження розміру відрахувань із

заробітної плати

При кожній виплаті заробітної плати загальний

розмір усіх відрахувань не може перевищувати

двадцяти процентів, а у випадках, окремо

передбачених законодавством України, - п'ятидесяти

процентів заробітної плати, яка належить до виплати

працівникові (це може мати місце при стягненні

аліментів; відшкодуванні шкоди, завданої каліцтвом,

іншим ушкодженням здоров’я або смертю, а також

втратою годувальника; відшкодуванні збитків,

заподіяних злочином).

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 неповнолітніх дітей. У цих

випадках розмір відрахувань із заробітної плати не

може перевищувати сімдесяти відсотків.

При цьому розмір відрахувань із заробітної плати

вираховується із суми, що залишається після

утримання податків
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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.

За порушення трудової дисципліни не можуть
застосовуватися штрафи.

Стаття 148. Строк для застосування дисциплінарного
стягнення

Дисциплінарне стягнення застосовується роботодавцем
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 роботодавець
повинен зажадати від порушника трудової дисципліни
письмові пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути
застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення роботодавець 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 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.


