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На № 05/93 від 17.06.2022р

Про надання роз’яснення

Міністерство економіки України розглянуло лист Профспілки трудящих 
металургійної і гірничодобувної промисловості України від 17.06.2022 № 05/93 
і в межах компетенції повідомляє.

Згідно з частиною другою статті 12 Закону „Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану” (далі – Закон) у період дії воєнного стану 
роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток 
(крім відпустки у зв’язку з 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.

Відповідно до статті 8 Закону України „Про критичну інфраструктуру” 
віднесення об’єктів до критичної інфраструктури здійснюється в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Віднесення об’єктів до критичної інфраструктури, що здійснюють 
діяльність на ринках послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю 
яких здійснюють державні органи, здійснюється в порядку, встановленому 
такими державними органами.

Віднесення об’єктів до критичної інфраструктури здійснюється 
за сукупністю критеріїв, що визначають їх соціальну, політичну, економічну, 
екологічну значущість для забезпечення оборони країни, безпеки громадян, 
суспільства, держави і правопорядку, зокрема для реалізації життєво важливих 
функцій та надання життєво важливих послуг, свідчать про існування загроз 
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для них, можливість виникнення кризових ситуацій через несанкціоноване 
втручання в їх функціонування, припинення функціонування, людський фактор 
чи природні лиха, тривалість робіт для усунення таких наслідків до повного 
відновлення штатного режиму.

Механізм віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури 
та їх категоризації визначений Порядком віднесення об’єктів до об’єктів 
критичної інфраструктури (далі – Порядок), затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1109 „Деякі питання об’єктів 
критичної інфраструктури” (зі змінами) (далі – Постанова).

Відповідно до пункту 2 Порядку ідентифікація об’єкта критичної 
інфраструктури – це процедура віднесення об’єкта інфраструктури до об’єктів 
критичної інфраструктури.

Згідно з пунктом 4 Порядку уповноважені органи, використовуючи перелік 
секторів (підсекторів), основних послуг критичної інфраструктури держави 
(далі – Перелік), затверджений Постановою, ідентифікують об’єкти критичної 
інфраструктури своїх секторів (підсекторів) критичної інфраструктури.

В свою чергу, Переліком визначено, що Мінстратегпром є уповноваженим 
органом, зокрема, у підсекторі „Металургійна промисловість” сектора 
„Промисловість” (тип основної послуги – гірничо-металургійний комплекс 
(металургійне виробництво та добування залізних руд), виробництво коксу 
та коксопродуктів).

Щодо визначення поняття „працівник, залучений до виконання робіт на 
об’єктах критичної інфраструктури” повідомляємо, що на нашу думку, норми 
частини другої статті 12 Закону стосуються безпосередньо тих працівників, 
трудова функція яких відноситься до типу основної послуги, визначеної 
Переліком.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-
правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють 
правових норм. 

Враховуючи те, що в Україні введено воєнний стан, Мінекономіки 
мінімізує використання паперового документообігу, у зв’язку з чим відповідь 
надається електронною поштою.
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