КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi
Про вiдпустку у зв'язку з навчанням
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Iнструктор - методист дитячо - юнацької спортивної школи чотири мiсяцi перед сесiєю
працював тренером-викладачем з навантаженням 50 год на мiсяць. Чи потрiбно
розраховувати зарплату окремо iнструктору-методисту та тренеру-викладачу?
Чи розраховувати сукупно за 12 мiсяцiв зарплату iнструктора-методиста та тренеравикладача?
ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi ст. 217 КЗпП на час додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням за
працiвниками за основним мiсцем роботи зберiгається середня заробiтна плата.
Працiвникам, якi уклали трудовий договiр за сумiсництвом, як у наведеному в листi
випадку (тренер - викладач - робота за сумiсництвом), оплата часу додаткових вiдпусток у
зв'язку з навчанням не передбачена.
На перiод додаткової оплачуваної вiдпустки у зв'язку з навчанням, що надається за
основним мiсцем роботи, на роботi за сумiсництвом слiд надавати вiдпустку без
збереження заробiтної плати згiдно з п. 14 ст. 25 Закону України "Про вiдпустки", яка
надається в обов'язковому порядку працiвниковi-сумiснику на термiн до закiнчення
вiдпустки за основним мiсцем роботи.
ПИТАННЯ: Чи може адмiнiстрацiя бюджетної органiзацiї вiдмовити працiвниковi в
наданнi додаткової оплачуваної вiдпустки, якщо напрям пiдготовки навчального
закладу, обраний працiвником з метою отримання нової освiти, не вiдповiдає напряму
дiяльностi закладу, з яким працiвник перебуває в трудових вiдносинах?
ВIДПОВIДЬ: За статтею 22 Конституцiї України конституцiйнi права, в тому числi право
на освiту, i свободи гарантуються i не можуть бути скасованi.
Згiдно зi ст. 4 Закону України "Про вищу освiту" громадяни України вiльнi у виборi
форми здобуття вищої освiти, вищого навчального закладу, напряму пiдготовки i
спецiальностi.
Особи, якi навчаються у вищих навчальних закладах, мають право, зокрема, на трудову
дiяльнiсть у позана-вчальний час, додаткову оплачувану вiдпустку у зв'язку з навчанням
за основним мiсцем роботи та iншi пiльги, передбаченi законодавством для осiб, якi
поєднують роботу з навчанням (ст. 54 Закону України "Про вищу освiту").
Право на оплачуванi додатковi вiдпустки у зв'язку з навчанням закрiплено Конвенцiєю
Мiжнародної органiзацiї працi № 140 "Про оплачуванi учбовi вiдпустки", ратифiкованою
Україною Законом вiд 26.09.2002 р. № 174-IV, Кодексом законiв про працю України та
Законом України "Про вiдпустки".

У зазначенiй Конвенцiї термiн "оплачувана учбова вiдпустка" означає вiдпустку, яка
надається працiвниковi з метою навчання на визначений перiод у робочий час з виплатою
вiдповiдної грошової допомоги.
Працiвники повиннi залишатися вiльними пiдчас вибору програм освiти або пiдготовки, в
яких вони бажають брати участь (п. 14 Конвенцiї).
Статтею 217 КЗпП визначено, що на час додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням за
працiвниками за основним мiсцем роботи зберiгається середня заробiтна плата.
Ураховуючи зазначене i те, що законодавство не обмежує права працiвникiв щодо
вiльного вибору напряму пiдготовки i спецiальностi, на отримання у зв'язку з навчанням
додаткової оплачуваної вiдпустки, ненадання роботодавцем працiвниковi, який навчається
без вiдриву вiд виробництва не за фахом, такої вiдпустки є порушенням трудового
законодавства.
ПИТАННЯ: Перебуваючи в оплачуванiй вiдпустцi у зв'язку з навчанням, працiвник
подав заяву на звiльнення. Чи потрiбно утримати з працiвника суму за частину
вiдпустки, що не використана ним на дату звiльнення, оскiльки довiдка про успiшну
здачу сесiї не буде отримана пiдприємством?
ВIДПОВIДЬ: Умови надання додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням визначенi ст. 15
Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон), згiдно з якою працiвникам, якi успiшно
навчаються без вiдриву вiд виробництва у вищих навчальних закладах з вечiрньою та
заочною формами навчання, надаються додатковi оплачуванi вiдпустки, тривалiсть яких
залежить вiд курсу, форми навчання та рiвня акредитацiї навчального закладу.
Роботодавець повинен надавати працiвнику - студенту оплачуванi навчальнi вiдпустки
тривалiстю, визначеною ст. 15 Закону та ст. 216 КЗпП, на пiдставi його заяви та довiдки виклику вищого навчального закладу, в якiй зазначається: форма навчання; рiвень
акредитацiї навчального закладу; курс, на якому працiвник навчається; перiод сесiї,
встановлений навчальним закладом; пiдстава для надання такої вiдпустки (наприклад
складання залiкiв та iспитiв).
Пред'явлення на пiдприємство довiдки про успiшну здачу сесiї законодавством не
передбачене.
Частиною першою ст. 21 Закону визначено, що заробiтна плата працiвникам за час
вiдпустки (в тому числi у зв'язку з навчанням) виплачується не пiзнiше нiж за три днi до її
початку.
Вiдповiдно до ст. 127 КЗпП вiдрахування iз заробiтної плати можуть провадитись тiльки у
випадках, передбачених законодавством України.
Частина друга цiєї статтi мiстить вичерпний перелiк пiдстав, що дають право роботодавцю
провадити вiдрахування iз заробiтної плати для погашення заборгованостi працiвника
перед пiдприємством.
У разi звiльнення працiвника в перiод додаткової вiдпустки у зв'язку з навчанням
законодавством не передбачено провадити вiдрахування iз заробiтної плати за не
використану на день звiльнення частину цiєї вiдпустки.

ПИТАННЯ: На пiдставi яких документiв надається оплачувана вiдпустка на
складання сесiї i який нормативно-правовий акт регулює це питання?
ВIДПОВIДЬ: Стаття 216 КЗпП та ст. 15 Закону України "Про вiдпустки" визначають
право на додаткову оплачувану вiдпустку у зв'язку з навчанням у вищих навчальних
закладах, навчальних закладах пiслядипломної освiти та аспiрантурi.
Такi вiдпустки надаються лише працiвникам, якi успiшно навчаються без вiдриву вiд
виробництва у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання.
Для того, щоб отримати додаткову оплачувану вiдпустку у зв'язку з навчанням,
працiвнику-студенту слiд подати роботодавцю довiдку-виклик навчального закладу на
сесiю, в якiй зазначається: форма навчання; рiвень акредитацiї навчального закладу; курс,
на якому працiвник навчається; перiод сесiї, встановлений навчальним закладом; пiдстава
для надання такої вiдпустки (для складання залiкiв та iспитiв, настановних занять,
державних iспитiв, для пiдготовки та захисту дипломної роботи) - та написати заяву про
надання такої вiдпустки.
Пiдтвердженням для роботодавця того, що працiвник - студент успiшно навчається (тобто
за ним немає академзаборгованостi), є довiдка - виклик навчального закладу на сесiю.
Вимоги роботодавця щодо пред'явлення працiвником - студентом довiдки про вiдсутнiсть
за ним академзаборгованостi, а також ненадання йому вiдпустки у зв'язку з навчанням у
разi непред'явлення такої довiдки законодавством не передбачено.
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