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та доповнення у діючому законодавстві»



1. Указ Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року 
«Про введення військового стану в Україні»

https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397


1.1. Указ Президента України №341/2022 від 17 травня 2022 року 
«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» 

https://www.president.gov.ua/documents/3412022-42617

https://www.president.gov.ua/documents/3412022-42617


2. Закон України 
«Про правовий режим воєнного стану» 389-VIII Редакція від 12.05.2022

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text 



3. Закон України 
«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» 

2136-IX від 15.03.2022, набув чинності 24.03.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text



3. Закон України 
«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» 

2136-IX від 15.03.2022, набув чинності 24.03.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text





4. Кодекс законів про працю України 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#top



4. Кодекс законів про працю України 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#top



5. Постанова Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 221 
«Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються 
з бюджету, в умовах воєнного стану»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2022-%D0%BF#Text 



6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 року № 481 
«Деякі питання організації роботи працівників суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки на період воєнного стану» 
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-organizaciyi-roboti-pracivnikiv-subyektiv-gospodaryuvannya-derzhavnogo-

sektoru-ekonomiki-na-period-voyennogo-stanu-481

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-organizaciyi-roboti-pracivnikiv-subyektiv-gospodaryuvannya-derzhavnogo-sektoru-ekonomiki-na-period-voyennogo-stanu-481


7. Постанова КМУ №263 від 12.03.2022 

«Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно- комунікаційних систем, електронних 
комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zabezpechennya-funkcionuvannya-informacijno-komunikacijnih-sistem-elektronnih-
komunikacijnih-sistem-publichnih-elektronnih-reyestriv-v-umovah-voyennogo-stanu-263 

https://mkip.gov.ua/files/pdf/rekomendacii.pdf 



8. Рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики України щодо 
актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації 

проти України 
https://mkip.gov.ua/files/pdf/rekomendacii.pdf 



9. ПЕРЕЛІК  книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності 
України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної 

ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини від 
Держкомтелерадіо  

https://cutt.ly/jJU28HU



На 01.01.2022 сукупний фонд спеціалізованих бібліотек для дітей України 
Становив  19, 4 млн  примірників. 

З них:

Українською мовою — 10 млн 983 тис. (57% )
Російською мовою — 8 млн 071 тис. (42%)

переважає україномовний  фонд:

Тернопільська область - 84%
Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська  області - понад 70%
Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Кіровоградська, 
Черкаська  і Херсонська області — понад 60%

переважає фонд російською мовою:

Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська  області – від 52 до 56% фонду
Одеська  область — 64%


