
Голові Профспілки працівників освіти і 
науки України
Георгію ТРУХАНОВУ

Про роз’яснення сфери застосування
постанови Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2022 р. № 481

Шановний пане Георгіє!

Відповідно до вашого звернення від 29.04.2022 № 02-5/137 щодо роз’яснення 
сфери застосування постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 р. № 
481«Деякі питання організації роботи працівників суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки на період воєнного стану» (далі – Постанова 481) 
Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) в межах компетенції повідомляє.

До МОН надходять звернення щодо особливостей застосування 
Постанови 481 в практиці роботи закладів освіти державної форми власності та 
наукових установ державної форми власності.

Постановою 481 регламентовано окремі питання організації роботи 
працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період 
воєнного стану.

МОН не є розробником або ініціатором ухвалення Постанови 481. 
Відповідно до абзацу першого пункту 1 Постанови 481 на період воєнного 

стану для працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки 
(далі — суб’єкт господарювання) за рішенням виконавчого органу або керівника 
суб’єкта господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності 
організаційної і технічної можливості для виконання їх обов’язків.

Що стосується керівника суб’єкта господарювання, який перебуває на 
території України, за рішенням суб’єкта управління об’єктами державної 
власності, а також наглядових рад суб’єктів господарювання може 
запроваджуватися дистанційна робота за наявності можливості забезпечення 
належної (безперервної) роботи відповідного суб’єкта господарювання.

Пунктом 2 Постанови 481 робота працівників та керівників суб’єктів 
господарювання за межами України допускається лише у разі службового 
відрядження, оформленого в установленому порядку.

У разі перебування працівників суб’єкта господарювання в робочий час поза 
межами робочого місця в Україні, без рішення, зазначеного в абзаці першому 
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пункту 1 Постанови 481, або перебування в робочий час за кордоном, за винятком 
перебування у відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може 
бути застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону. У випадку, коли 
відповідні дії будуть вчинені керівником суб’єкта господарювання, крім 
дисциплінарного стягнення, може бути припинено їх повноваження в 
установленому порядку (пункт 3 Постанови 481).

Відповідно до пункту 4 Постанови 481 обов’язок виконання цієї постанови 
покладено на керівників суб’єктів управління об’єктами державної власності.

Необхідно зазначити, що відповідно до статті 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України.

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері управління 
об’єктами державної власності є Міністерство економіки України, яке відповідно 
до покладених на нього завдань здійснює нормативно-правове регулювання 
питань, що належать до його компетенції (пункт 1, підпункт 4 пункту 4 Положення 
про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459).

Відповідно до листа МОН від 03.05.2022 № 1/4777-22 Міністерство економіки 
України у листі від 14.05.2022 № 3211-07/24217-03 (далі – Лист) акцентувало увагу, 
що відповідно до частини другої статті 22 Господарського кодексу України 
суб’єктами господарювання державного сектора економіки є суб’єкти, що діють на 
основі лише державної власності, а також суб’єкти, державна частка у статутному 
капіталі яких перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує 
державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів. 

При цьому, згідно із Законом України «Про Фонд державного майна України» 
Фонд державного майна України забезпечує формування і ведення Єдиного 
реєстру об’єктів державної власності (далі – Реєстр), є його розпорядником.

Реєстр (перелік) суб’єктів господарювання державного сектору економіки 
(державних підприємств, їх об’єднань, дочірніх підприємств та господарських 
товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків) з 
інформацією про суб’єкти управління розміщений на офіційному вебсайті Фонду 
державного майна України (https://www.spfu.gov.ua/ua/content/spfstateproperty-
Subiekti-gospodaruvannya.html).

Ураховуючи викладене у Листі, можна дійти висновку, що усі юридичні 
особи, інформація про яких розміщена у зазначеному реєстрі, є суб’єктами 
господарювання державного сектору економіки. 

Також слід врахувати положення підпункту 3 пункту 1 статті 1 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», відповідно до якого ліцензіат 
- суб’єкт господарювання, який має ліцензію.

Щодо відрядження працівників та керівників, що згадується в Постанові 481, 
то відповідно до пункту 6 постанови КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми га 



склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 
направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які 
повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних 
коштів» строк одного відрядження визначається керівником, але не може 
перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон - 60 календарних 
днів, крім випадків:

у разі направлення осіб до вищих навчальних закладів або наукових установ 
за кордоном з метою навчання або стажування строк навчання студентів та 
стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів, докторантів, наукових 
(науково-педагогічних) працівників не може перевищувати двох років;

строк відрядження, пов’язаного із забезпеченням діяльності державних 
органів влади в особливому режимі в умовах воєнного стану, працівників 
державних органів, а також підприємств, установ та організацій, які здійснюють 
функції з обслуговування державних органів влади не може перевищувати 180 
днів.

Слід зазначити, що відповідно до статті 23 Закону України «Про освіту» 
держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію 
закладів освіти. При цьому статтею 26 згаданого закону визначено, що керівник 
закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність 
за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. 
Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти 
визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

Необхідно наголосити, що листи МОН не є нормативно-правовими актами чи 
тлумаченням законодавства, а мають виключно інформаційний характер.

Поряд з цим, хочемо Вам подякувати за активність та небайдужість до 
проблем розвитку сфери освіти і науки. 

 
 

З повагою
Т. в. о. Міністра          Андрій ВІТРЕНКО
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