
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 21 червня 2022 р. № 716 

Київ 

Про внесення змін до постанов  

Кабінету Міністрів України  

від 13 липня 2011 р. № 753 і 

від 20 березня 2013 р. № 175 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. 

№ 753 “Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до 

суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник 

України, 2011 р., № 55, ст. 2192; 2014 р., № 78, ст. 2232; 2016 р., № 4, 

ст. 242; 2019 р., № 32, ст. 1159) і від 20 березня 2013 р. № 175 “Про 

затвердження Порядку організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 776; 

2015 р., № 62, ст. 2030; 2020 р., № 23, ст. 891) зміни, що додаються. 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 червня 2022 р. № 716 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 13 липня 2011 р. № 753 і від 20 березня 2013 р. № 175 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 753: 

1) пункт 2 постанови викласти в такій редакції: 

“2. Міністерству економіки, Міністерству оборони, Міністерству 

соціальної політики, Міністерству фінансів, Державному центру 

зайнятості, Державній службі з надзвичайних ситуацій в разі потреби 

надавати в межах компетенції роз’яснення щодо застосування Порядку, 

затвердженого цією постановою.”; 

2) у Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних 

робіт в умовах воєнного стану, затвердженому зазначеною постановою: 

у пункті 1 слово “суспільно-корисні” замінити словами “суспільно 

корисні”; 

у пункті 2 слова “місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування” замінити словами “місцеві державні адміністрації та 

органи місцевого самоврядування або військові адміністрації (у разі їх 

утворення)”; 

у пункті 3: 

в абзаці третьому слова “на період мобілізації і воєнного часу” 

замінити словами “у період воєнного стану”; 

абзац четвертий викласти в такій редакції: 

“Інші терміни вживаються у цьому Порядку в значенні, наведеному в 

Законах України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного стану”, “Про основи національного 

спротиву” і Кодексі законів про працю України.”; 

у пункті 4: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

“4. Військове командування може самостійно або із залученням Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та 

органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій (у разі їх 

утворення) приймати рішення про запровадження трудової повинності та 

залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт, яке 

доводиться до відома населення через засоби масової інформації.”; 
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абзац п’ятий після слова “спеціальністюˮ доповнити словами “(у разі 

потреби)”; 

абзац шостий після слів “та порядок взаємодіїˮ доповнити словами “у 

разі їх створення”; 

в абзаці сьомому слово “перелік” замінити словами “вид, перелік”; 

абзац восьмий після слова “маршрути” доповнити словами “(або 

організація доставки до місця проведення суспільно корисних робіт)”; 

в абзаці одинадцятому слова “підприємства – замовники” замінити 

словами “замовник (підприємство, установа, організація)”; 

абзац дванадцятий після слів “таких робітˮ доповнити словами “(у 

разі потреби)”; 

у пункті 5: 

в абзаці першому слова “на період мобілізації та воєнного часу” 

замінити словами “у період воєнного стану”, а після слів “оборонний 

характер” доповнити словами “а також осіб, залучених до здійснення 

заходів національного спротиву”;  

абзац другий викласти в такій редакції: 

“зареєстровані безробітні та інші незайняті особи, зокрема внутрішньо 

переміщені;”; 

в абзаці третьому слова “позаштатних (невоєнізованих)” замінити 

словом “об’єктових”; 

доповнити пункт абзацом такого змісту: 

“За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних 

робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи 

(посада).”; 

абзац п’ятий пункту 7 після слів “охорони праціˮ доповнити словами 

“та загальнообов’язкового державного соціального страхування”; 

у пункті 8: 

слово “Суспільно-корисні” замінити словами “Суспільно корисні”; 

слова “місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування” замінити словами “місцевими держадміністраціями та 

органами місцевого самоврядування або військовими адміністраціями (у 

разі їх утворення) з урахуванням орієнтовного переліку згідно з додатком”; 

у пункті 10: 

абзац другий після слів “її нарахуванняˮ доповнити словами “за 

повністю виконану місячну (годинну) норму праці, встановлену з 

урахуванням положень Закону України “Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану”; 
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доповнити пункт абзацами такого змісту: 

“Фінансування суспільно корисних робіт здійснюється за рахунок 

коштів замовника або коштів місцевих держадміністрацій або благодійних 

внесків чи пожертвувань, або інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Фінансування суспільно корисних робіт, що виконуються 

зареєстрованими безробітними, здійснюється за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, передбачених для виконання громадських робіт та інших робіт 

тимчасового характеру, коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ, 

організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.  

Фінансування суспільно корисних робіт здійснюється шляхом 

спрямування коштів на: 

оплату праці у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 

дату її нарахування, за повністю виконану місячну (годинну) норму праці, 

встановлену з урахуванням положень Закону України “Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного стану”; 

сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, зокрема у період тимчасової непрацездатності в межах дії 

строкового трудового договору; 

оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності в межах дії 

строкового трудового договору; 

оплату проїзду в межах регіону до місця виконання робіт та у 

зворотному напрямку осіб, які беруть участь у суспільно корисних роботах 

(у разі потреби).”; 

3) доповнити Порядок додатком такого змісту: 

“Додаток  

до Порядку  

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК 

суспільно корисних робіт, що виконуються  

в умовах воєнного стану 

Ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що 

виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності.  

Розбір завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг.  

Будівництво захисних споруд цивільного захисту, 

швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та створення 

найпростіших укриттів, протизсувних, протиповеневих, протиселевих, 
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протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального 

призначення.  

Ремонт і будівництво житлових приміщень.  

Роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного 

захисту до використання за призначенням та їх експлуатації, 

пристосування існуючих наземних або підземних приміщень під 

найпростіші укриття. 

Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються на залізницях, у 

портах тощо.  

Сільськогосподарські роботи (весняно-польові роботи, збирання 

врожаю, сінокосіння).  

Надання допомоги населенню, насамперед особам з інвалідністю, 

дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають 

можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, 

природного та воєнного характеру.  

Організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали 

внаслідок бойових дій.  

Роботи із забезпечення сталого функціонування об’єктів підвищеної 

безпеки на випадок надзвичайних ситуацій.  

Роботи, пов’язані з підтриманням громадського порядку.  

Упорядкування, відновлення та благоустрій прибережних смуг, 

природних джерел та водоймищ, русел річок, укріплення дамб, мостових 

споруд. 

Заготівля дров для опалювального сезону. 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів 

твердих побутових відходів.”. 

2. У Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового 

характеру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

20 березня 2013 р. № 175: 

1) абзац третій пункту 5 замінити абзацами такого змісту: 

“Облік трудової діяльності осіб, які беруть участь у громадських 

роботах, здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у порядку, визначеному Законом України “Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. 

Записи про участь осіб у громадських роботах вносяться 

роботодавцем до трудових книжок (за наявності) на вимогу таких осіб.”; 
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2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту: 

“У період воєнного стану організація громадських робіт здійснюється 

військовими адміністраціями (у разі їх утворення), місцевими 

держадміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, 

міських рад (далі — місцеві органи влади) за участю територіальних 

органів із залученням на добровільних засадах роботодавців.”; 

3) пункт 8 доповнити абзацами такого змісту: 

“У період воєнного стану місцеві органи влади приймають рішення 

щодо організації громадських робіт за потреби, визначають види робіт, 

роботодавців або громадські організації чи організації та установи, що 

залучають до своєї діяльності волонтерів, за участю яких планується 

організація таких робіт, та інформують про прийняте рішення.  

Місцеві органи влади доводять територіальним органам інформацію 

про прийняте рішення, кількість осіб, яких необхідно залучити до їх 

виконання, а також про обсяги коштів, необхідних для фінансування 

організації громадських робіт. 

До виконання громадських робіт насамперед залучаються 

зареєстровані безробітні, яким не знайдено підходящу роботу відповідно 

до абзаців вісімнадцятого та двадцятого пункту 52 Перехідних та 

прикінцевих положень Закону України “Про зайнятість населення” у 

період реєстрації безробітного, та працівники, які втратили частину 

заробітної плати.”; 

4) перше речення абзацу першого пункту 9 після слова 

“роботодавцем” доповнити словами “або громадською організацією чи 

організацією та установою, що залучає до своєї діяльності волонтерів”; 

5) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту: 

“У період воєнного стану фінансування організації громадських робіт 

здійснюється за рахунок коштів Фонду, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством.”; 

6) абзац другий пункту 14 виключити. 

_____________________ 
 


