
  Документи, необхідні для надання соціальної 

                     відпустки 

           Право на додаткову оплачувану соцiальну вiдпустку тривалiстю 10 календарних днiв 

встановлено ст. 182-1, ст. 186-1 КЗпП i ст. 19 Закону України «Про вiдпустки». Категорiї працiвникiв, 

якi мають право на таку вiдпустку та документи, якi дають їм на це право, наведено в таблицi.  

           Рекомендовано нижчезазначеним категоріям працівників також надати довідку з місця 

проживання, яка буде свідчити, що дитина проживає з матір’ю. 

Категорiя працiвникiв Вiк 

дитини 

Документи 

1 2 3 

1. Жiнка, яка має двох i 

бiльше дiтей 

15 1. Копiї свiдоцтва про народження дiтей. Звернiть 

увагу! Додаткових умов для надання вiдпустки на цiй 

пiдставi немає - тiльки наявнiсть двох i бiльше дiтей 

вiком до 15 рокiв 

2. Жiнка, яка має дитину-

iнвалiда 

18 1. Копiя свiдоцтва про народження дитини. 

2. Копiя медичного висновку, виданого закладами та 

установами Мiнiстерства охорони здоров'я (якщо 

дитинi не виповнилося 16 рокiв). 

3. Копiя пенсiйного посвiдчення дитини або довiдки 

МСЕК (для дитини вiком вiд 16 до 18 рокiв) 

3. Жiнка, яка усиновила 

дитину 

18 1. Копiя свiдоцтва про народження дитини. 

2. Копiя рiшення про усиновлення дитини 

4. Одинока мати
(1)

, у тому числi: 

- жiнка, яка не перебуває у 

шлюбi i у свiдоцтвi про 

народження дитини якої 

вiдсутнiй запис про батька 

дитини або запис зроблено 

за вказiвкою матерi 

18 1. Копiя свiдоцтва про народженнi дитини. 

2. Копiя довiдки органiв РАЦС про пiдстави 

внесення до книги записiв народження вiдомостей 

про батька дитини 

- вдова 18 1. Копiя свiдоцтва про народження дитини. 

2. Копiя свiдоцтва про укладання шлюбу. 

3. Копiя свiдоцтва про смерть чоловiка Важливо 

знати: якщо жiнка повторно виходить замiж i новий 

чоловiк усинов-лює дитину, право на додаткову 

вiдпустку на дiтей втрачається 

- розлучена жiнка, яка 

виховує дитину сама 

18 1. Копiя свiдоцтва про народження дитини. 

2. Копiя свiдоцтва про розiрвання шлюбу. 

3. Документи, якi пiдтверджують, що батько дитини 

не бере участi у її вихованнi
(2)

  

- жiнка, яка вийшла замiж 

повторно, але її дитина 

18 1. Копiя свiдоцтва про народження дитини. 

2. Документи, якi пiдтверджують, що батько дитини 



новим чоловiком не 

усиновлена 

не бере участi у її вихованнi. 

 

5. Батько, який виховує 

дитину без матерi (у тому 

числi i у разi тривалого 

перебування матерi в 

лiкувальному закладi) 

18 1. Копiя свiдоцтва про народженнi дитини. 

2. Документи, що пiдтверджують той факт, що мати 

не бере участi у вихованнi дитини (свiдоцтво про 

смерть матерi дитини, або рiшення про позбавлення 

її батькiвських прав, або рiшення суду (органу опiки 

та пiклування), згiдно з яким дитина залишається 

жити з батьком i мати не бере щоденної участi в її i 

вихованнi i т. п.). Якщо мати тривалий час перебуває 

в лiкувальному закладi, батько дитини повинен 

надати довiдку з лiкувального закладу, що 

пiдтверджує цей факт 

6. Особа, яка взяла дитину 

пiд опiку (пiклування) 

14(18) 1. Копiя свiдоцтва про народження дитини. 

2. Копiя рiшення про встановлення опiки 

(пiклування). Важливо знати: опiка встановлюється 

над дитиною, яка не досягла 14 рокiв, а пiклування - 

над дитиною вiком вiд 14 до18 рокiв 

7. Один iз прийомних 

батькiв 

18 1. Копiя свiдоцтва про народження дитини. 

2. Копiя рiшення про створення прийомної сiм'ї. 

3. Копiя договору про влаштування дiтей на 

виховання i спiльне проживання у прийомнiй сiм'ї 

(1)
Критерiї визнання жiнки одинокою матiр'ю наведенi в п.9 постанови Пленуму 

Верховного суду України вiд 06.11.1992 р. N 9 "Про практику розгляду судами трудових 

спорiв". 
(2)

У листi Мiнпрацi вiд 26.07.2010 р. N 2650/0/10-10/13 сказано, що це може бути будь-який 

офiцiйно складений, оформлений i засвiдчений в установленому порядку документ, у якому 

з достатньою достовiрнiстю пiдтверджується вiдсутнiсть участi батька у вихованнi дитини. 

Наприклад: 

- рiшення суду про позбавлення вiдповiдача батькiвських прав; 

- рiшення органiв опiки та пiклування або суду про участь батька у вихованнi дитини; 

- ухвала суду або постанова слiдчого про розшук вiдповiдача у справi за позовом про 

стягнення алiментiв; 

- акт, складений соцiально-побутовою комiсiєю, створеною первинною профспiлковою 

органiзацiєю чи будь-якою iншою комiсiєю, створеною на пiдприємствi, в установi, 

органiзацiї, або акт дослiдження комiтетом самоорганiзацiї населення, в якому зi слiв 

сусiдiв (за наявностi їх пiдписiв в актi) пiдтверджується факт вiдсутностi участi батька у 

вихованнi дитини; 

- довiдка зi школи про те, що батько не бере участi у вихованнi дитини (не спiлкується з 

учителями, не забирає дитину додому, не бере участi у батькiвських зборах тощо). Надання 

лише копiї свiдоцтва про розiрвання шлюбу та довiдки з ЖЕКу про реєстрацiю мiсця 

проживання не дає достатнiх пiдстав стверджувати, що батько не бере участi у вихованнi 

дитини. 

 


