
Рекомендації для роботодавців щодо забезпечення належних та 
безпечних умов праці на робочих місцях суб’єктів господарювання, органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, які функціонують 

та надають соціальні послуги в умовах воєнних (бойових) дій 
 
З метою забезпечення належних та безпечних умов праці на робочих 

місцях суб’єктів господарювання соціальної сфери і торгівлі та мінімізації 
ризиків виникнення нещасних випадків з працівниками під час виробничої 
діяльності суб’єктів, у тому числі державної форми власності, що забезпечують 
та надають соціальні послуги в умовах воєнного стану в Україні, а також для 
створення належних умов ефективного функціонування національної 
економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення,  Держпраці 
пропонує роботодавцям вжити такі заходи: 

1. Керівникам суб’єктів господарювання, установ, організацій державної 
форми власності, що на період дії воєнного стану дозволили працівникам 
виконання посадових обов’язків за межами адміністративної будівлі, а також 
роботодавцям, що не здійснюють та не планують найближчим часом виконання 
роботи у межах підприємства, негайно (або за можливості) забезпечити 
відключення газовикористовувального обладнання, усіх електричних, 
нагрівальних та інших приладів, устаткування та обладнання, не задіяного у 
забезпеченні функціонування підприємства, охоронних та інших функцій у сфері 
безпеки, що може створювати певний ризик у період дії воєнного стану. 

2. Суб’єктам господарювання малого та середнього бізнесу на період 
воєнного стану необхідно забезпечити відключення газовикористовувального 
обладнання, а також зовнішньої та внутрішньої реклами, вивісок, екранів, табло, 
моніторів, підсвічування вікон та інших ілюмінацій, що не використовуються у 
технологічному процесі виробництва, охорони та інших функцій у сфері безпеки. 

3. У зв’язку з функціонуванням в умовах воєнного стану державних установ, 
а також закладів з надання соціальних послуг, у тому числі у містах (або 
районах) проведення бойових дій, керівникам закладів забезпечити 
безпеку працівників та відвідувачів шляхом утримання  вільними 
евакуаційних шляхів і виходів з будівель, де знаходяться і працюють люди, 
а також організувати інформування щодо дій персоналу у разі створення 
небезпек та загроз для життя та здоров’я людей. 

4. Розробити плани евакуації для працівників та відвідувачів до 
бомбосховищ у разі оголошення повітряної тривоги, артилерійських обстрілів і 
бомбардування, а також дії персоналу перед початком та під час проведення 
бойових дій з мінімальним рівнем загрози життю та здоров’ю працюючих та 
відвідувачів. 
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5. Працівникам, які виконують роботу у межах адміністративної 
будівлі підприємства чи установи, організувати і провести, у тому числі, в 
онлайн режимі, позаплановий інструктаж, навчання з питань охорони праці, з 
надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил 
поведінки у разі аварії та/або оголошення повітряної тривоги. 

6. З метою запобігання травмування працівників на робочих місцях 
забезпечити закріплення рухомих елементів меблі, стелажів та інших предметів, 
що створюють ризик виникнення нещасних випадків під час бойових дій. 

7. Доставка кореспонденції, майна, речей, товарів тощо до місць 
призначення (безпосередньо постачальником та/або продавцем), потрібно 
здійснювати відповідно до розроблених безпечних маршрутів, з якими 
ознайомлені працівники. 

8. Перед відновленням функціонування установ, організацій, закладів та 
суб’єктів господарювання, які розташовані у межах, де проводились бойові дії, 
обов’язково перевірити відповідність вимогам безпеки електричного та 
газовикористовувального обладнання, електромереж, відсутність на робочих 
місцях пошкоджень вікон, скляних дверей, стелажів, елементів меблів та 
наявність підозрілих предметів, що створюють або можуть створити загрозу 
працівникам. 


