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Управління нагляду Міністерства соціальної політики розглянуло Ваше 

звернення, що надійшло від Секретаріату Кабінету Міністрів України                         

(лист від 24.06.2022  № 12179/0/2-22) та Міністерства економіки України                         

(лист від 29.06.2022 № 4711-06/43281-03) стосовно надання роз’яснень з 

питання врахування періоду призупинення дії трудового договору при 

обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку виплати матеріального 

забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

та в межах компетенції повідомляє. 

Механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) для розрахунку виплат за видами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування визначає Порядок обчислення середньої 

заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (зі змінами) 

(далі – Порядок). 

Наразі Мінсоцполітики напрацьовуються пропозиції змін до нормативно-

правових актів, зокрема і до Порядку, з метою приведення їх у відповідність до 

норм законодавства, зміненого у період дії воєнного стану. 

Водночас зазначаємо, що частиною першою статті 13 Закону України 

„Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” від 15.03.2022 

№ 2136-ІХ (далі – Закон) визначено, що у зв’язку з військовою агресією проти 

України, що виключає можливість надання та виконання роботи, дія трудового 

договору може бути призупинена.  

При цьому, призупиненням дії трудового договору є тимчасове 

припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове 

припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором, 

що не тягне за собою припинення трудових відносин.  

Пеліхосу Є. М. 

а/с № 305, м. Київ, 03150 

pelihos87@gmail.com 

 

Секретаріат Кабінету Міністрів 

України 
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Отже, через об’єктивну поважну причину, чим є військова агресія проти 

України, сторони трудового договору позбавлені можливості виконувати 

взаємні зобов’язання (роботодавець щодо забезпечення працівника роботою, а 

працівник щодо виконання роботи). 

Із урахуванням зазначеного, на думку Управління, період призупинення 

дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією проти України 

відповідно до статті 13 Закону може вважатися періодом, не відпрацьованим з 

поважних причин.  

Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій 

непрацездатності, а також допомоги по вагітності та пологах, відповідно до 

пункту 3 Порядку повинна обчислюватися із суми нарахованої в 

розрахунковому періоді заробітної плати, на яку нараховано єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), 

шляхом її ділення на кількість календарних днів перебування у трудових 

відносинах у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не 

відпрацьованих з поважних причин, у тому числі через призупинення дії 

трудового договору.  

Водночас, при розрахунку суми як допомоги по тимчасовій 

непрацездатності, так і допомоги по вагітності та пологах слід звертати увагу на 

обчислення страхового стажу, оскільки у період призупинення дії трудового 

договору призупиняється і сплата єдиного внеску, який є умовою для 

зарахування відповідного періоду до страхового стажу.  

Разом з цим зазначаємо, що листи міністерств не є нормативно-

правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційно-

рекомендаційний характер і не встановлюють нових правових норм. 

 

 

Начальник Управління             Максим ЗАЦЕРКОВНИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Іванова Т. А., 284-38-99 
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