
    Робота за сумісництвом та робота яка не є 

                                      сумісництвом 

             Умови роботи  за сумісництвом регулюються постановою Кабінету 

Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних 

підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245 та Положенням про 

умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і 

організацій, яке затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства 

юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.93 р. № 43. 

              Зазначені нормативно-правові акти врегульовують питання роботи на 

умовах сумісництва також в установах, організаціях, що фінансуються з бюджетів 

усіх рівнів, тобто поширюються і на комунальні заклади та установи освіти (лист 

Міністерства праці та соціальної політики України від 08.08.08 р. № 243/06/186-08). 

             Ці умови стосуються працівників для яких державна або комунальна 

установа (заклад) є основним місцем роботи, або місцем роботи за сумісництвом. 

             Згідно вищезазначених документів та деяких інших нормативних 

документів: 

 - сумiсництвом вважається виконання працiвником, крiм своєї основної, iншої 

регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вiльний вiд 

основної роботи час на тому ж або iншому пiдприємствi, в установi, організації;  

- для роботи за сумiсництвом згоди власника або уповноваженого ним органу за 

мiсцем основної роботи не потрiбно; 

- не є сумiсництвом робота, яка визначена Перелiком робiт, що додається до 

вищезазначеного  Положення; 

- при прийняттi на роботу, що потребує спецiальних знань, власник або 

уповноважений ним орган має право вимагати вiд працiвника пред'явлення диплома 

або iншого документа про набуту освiту або професiйну пiдготовку; 

- керiвники державних та комунальних пiдприємств, установ, органiзацiй, їхнi 

заступники, керiвники структуриних пiдроздiлiв державних, комунальних 

пiдприємств, установ, органiзацiй (цехiв, вiддiлiв, лабораторiй тощо) та їхнi 

заступники не мають права працювати за сумiсництвом (за винятком наукової, 

викладацької, медичної i творчої дiяльностi); 



- тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день 

і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за 

сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми 

робочого часу; 

- оплата працi сумiсникiв здiйснюється за фактично виконану роботу; 

- вiдпустка на роботi за сумiсництвом надається одночасно з вiдпусткою за 

основним мiсцем роботи. Згідно ст. 25 Закону України «Про відпустки», відпустка 

без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому 

порядку сумісникам на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи. 

Оплата вiдпустки чи виплата компенсацiї за невикористану вiдпустку провадиться 

сумiсникам вiдповiдно до чинного законодавства; 

- застрахованій особі, яка працює за сумісництвом, допомога по тимчасовій 

непрацездатності оплачується на підставі копії листка непрацездатності, виданого у 

встановленому порядку, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним 

місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи; 

- працівникам, які працюють за сумісництвом,оплата часу додаткових відпусток у 

зв’язку з навчанням не передбачена; 

- звiльнення з роботи за сумiсництвом провадиться з пiдстав, передбачених 

законодавством, а також у разi прийняття працiвника, який не є сумiсником, чи 

обмеження сумiсництва у зв'язку з особливими умовами та режимом працi без 

виплати вихiдної допомоги; 

- запис у трудову книжку вiдомостей про роботу за сумiсництвом провадиться за 

бажанням працiвника власником або уповноваженим ним органом за мiсцем 

основної роботи. Так як усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу 

повинні вноситись  не пізніше тижневого строку після видання наказу (п. 2.4. 

Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників), працівник повинен у 

цей строк висловити своє бажання щодо внесення  відповідного запису у трудову 

книжку; 

- заробiтна плата на всiх мiсцях роботи враховується при обчисленнi середнього 

заробiтку: 

вчителям та викладачам, якi працюють у декiлькох середнiх загальноосвiтнiх, 

професiйних та iнших навчально-освiтнiх, а також вищих навчальних закладах, 

прирiвнених до них по оплатi працi працiвникiв, а також педагогiчним працiвникам 

дошкiльних виховних, позашкiльних та iнших навчально-виховних закладiв (як в 

одному, так i в декiлькох); 

Крiм того, в середню заробiтну плату зазначеним працiвникам зараховується 

додаткова оплата за роботу, яка не є сумiсництвом (пункт 8 Перелiку робiт, якi не є 

сумiсництвом). 



 

Витяг з перелiку робiт, якi не є сумiсництвом 

( Додаток до Положення про умови роботи за 

сумiсництвом працiвникiв державних 

пiдприємств, установ, органiзацiй) 

Усi працiвники, крiм основної роботи та роботи за сумiсництвом, мають право 

виконувати такi роботи, якi вiдповiдно до чинного законодавства не є сумiсництвом: 

…………………….. 

2. Технiчна, медична, бухгалтерська та iнша експертиза з разовою оплатою працi. 

3. Педагогiчна робота з погодинною оплатою працi в обсязi не бiльш як 240 годин 

на рiк. 

5. Керiвництво аспiрантами в науково-дослiдних установах i вищих навчальних 

закладах науковцiв та висококвалiфiкованих спецiалiстiв, якi не перебувають у 

штатi цих установ та учбових закладiв, з оплатою їх працi в розрахунку 50 годин на 

рiк за керiвництво кожним аспiрантом; завiдування кафедрою 

висококвалiфiкованими спецiалiстами, у тому числi тими, що займають керiвнi 

посади в навчальних закладах i науково-дослiдних установах з оплатою в 

розрахунку 100 годин за навчальний рiк. 

6. Проведення консультацiй науковими працiвниками науково-дослiдних iнститутiв, 

викладачами вищих навчальних закладiв та iнститутiв удосконалення лiкарiв, 

головними спецiалiстами органiв охорони здоров'я в лiкувально-профiлактичних 

установах в обсязi до 240 годин на рiк з погодинною оплатою працi. 

7. Робота за договорами провiдних наукових, науково-педагогiчних i практичних 

працiвникiв по короткостроковому навчанню кадрiв на пiдприємствах i в 

органiзацiях. 

8. Робота без зайняття штатної посади на тому самому пiдприємствi, в установi, 

органiзацiї, виконання учителями середнiх загальноосвiтнiх та викладачами 

професiйних навчально-освiтнiх, а також вищих навчальних закладiв обов'язкiв 

по завiдуванню кабiнетами, лабораторiями i вiддiленнями, педагогiчна робота 

керiвних та iнших працiвникiв учбових закладiв, керiвництво предметними та 

цикловими комiсiями, керiвництво виробничим навчанням та практикою учнiв i 

студентiв, чергування медичних працiвникiв понад мiсячну норму робочого часу i 

т. iнш. 

Робота учителiв i викладачiв середнiх загальноосвiтнiх, професiйних та iнших 

навчально-виховних закладiв, а також вищих навчальних закладiв, прирiвнених 

до них по оплатi працi працiвникiв, концертмейстерiв i акомпанiаторiв 

навчальних закладiв по пiдготовцi працiвникiв мистецтв та музичних вiддiлень 



(факультетiв) iнших вищих навчальних закладiв, у тому самому навчальному 

закладi понад установлену норму учбового навантаження, педагогiчна робота 

та керiвництво гуртками в тому самому навчальному закладi, дошкiльному 

виховному, позашкiльному навчально-виховному закладi. 

11. Iнша робота, яка виконується в тому разi, коли на основнiй роботi працiвник 

працює неповний робочий день i вiдповiдно до цього отримує неповний оклад 

(ставку), якщо оплата його працi по основнiй та iншiй роботi не перевищує 

повного окладу (ставки) за основним мiсцем роботи. 

Виконання робiт, зазначених у пунктi 8, здiйснюється залежно вiд характеру робiт 

як в основний робочий час, так i за його межами. 

Виконання робiт, зазначених у пунктах 2-7, допускається в робочий час з дозволу 

керiвника державного пiдприємства, установи, органiзацiї без утримання 

заробiтної плати. 

 

 

 


