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Про надання додаткового дня
вiдпочинку донору
Вiдповiдно до ст. 9 Закону України "Про донорство кровi та її компонентiв" ( 239/95-ВР ),
в день давання кровi або її компонентiв, а також в день медичного обстеження працiвник,
який є або виявив бажання стати донором, звiльняється вiд роботи на пiдприємствi, в
установi, органiзацiї незалежно вiд форм власностi iз збереженням за ним середнього
заробiтку.
Пiсля кожного дня давання кровi, в тому числi у разi давання їх у вихiднi, святковi та
неробочi днi, донору надається додатковий день вiдпочинку iз збереженням за ним
середнього заробiтку. За бажанням працiвника цей день може бути приєднано до щорiчної
вiдпустки або використано в iнший час протягом року пiсля дня давання кровi чи її
компонентiв.
Якщо за погодженням з керiвництвом пiдприємства в день давання кровi донор був
залучений до роботи, за його бажанням надається iнший день вiдпочинку iз збереженням
за ним середнього заробiтку.
Вiдповiдно до зазначеного у разi давання кровi працiвником у свiй вихiдний день цей день
йому не оплачується, а надається один день вiдпочинку iз збереженням за ним середнього
заробiтку або за його бажанням цей день може бути приєднано до щорiчної вiдпустки чи
використано в iнший час протягом року пiсля дня давання кровi.
Згiдно з частиною четвертою ст. 9 Закону України "Про донорство кровi та її
компонентiв" ( 239/95-ВР ), у разi давання кровi та (або) її компонентiв у перiод щорiчної
вiдпустки ця вiдпустка продовжується на вiдповiдну кiлькiсть днiв з урахуванням надання
працiвнику додаткового дня вiдпочинку за кожний день давання кровi.
Слiд зазначити, що вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР )
поряд з часом фактичної роботи до стажу роботи, що дає право на щорiчну основну
вiдпустку зараховується також час, коли працiвник фактично не працював, але за ним
зберiгалося мiсце роботи (посада) i йому виплачувалася допомога по державному
соцiальному страхуванню. Тобто час перебування працiвника у вiдпустцi прирiвнюється
до часу фактичної роботи.
Тому у разi давання працiвником кровi у перiод щорiчної вiдпустки її тривалiсть потрiбно
продовжити на два днi.
Виплата середнього заробiтку здiйснюється за рахунок коштiв роботодавця, де працює
донор. Зазначенi кошти вiдносяться до таких, що спрямованi на благодiйну дiяльнiсть.
Пiдставою для надання таких пiльг є вiдповiднi довiдки, виданi донору за мiсцем
медичного обстеження чи давання кровi та її компонентiв.
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