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Міністерство економіки України на звернення Освітнього омбудсмена 

України надало роз’яснення №2311-07/24215-01 від 14.05.2022 року щодо 

застосування Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2022  № 481 

«Деякі питання організації роботи працівників суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки на період воєнного стану» до працівників 

комунальних та державних закладів освіти та правомірності вимагання від 

працівників таких закладів негайного повернення на територію України під 

час воєнного стану.  

Мінекономіки з посиланням на пункт 2 Постанови КМУ від 26.04.2022 

№ 481 роз’яснює, що робота працівників, членів виконавчого органу та 

керівників суб’єктів господарювання за межами України допускається лише 

у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку. 

Згідно із статтею 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.  

Згідно із Законом України «Про Фонд державного майна України» Фонд 

державного майна України забезпечує формування і ведення Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності, 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).  

Виходячи з роз’яснення Міністерства економіки України, можна 

дійти висновку, що постанова КМУ від 26.04.2022 № 481, не може 

застосовуватися до працівників закладів вищої освіти, не включених до 

Реєстру (переліку) 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). 

Додаток: роз’яснення Мінекономіки  №2311-07/24215-01 від 14.05.2022 року. 
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