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Щодо подiлу вiдпусток на частини
У Департаментi заробiтної плати та умов працi розглянуто лист i повiдомляється.
Вiдповiдно до частини першої статтi 12 Закону України "Про вiдпустки" щорiчну
вiдпустку на прохання працiвника може бути подiлено на частини будь-якої тривалостi за
умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днiв.
При цьому ця частина вiдпустки необов'язково повинна бути першою її частиною.
Згiдно зi ст. 8 Конвенцiї Мiжнародної органiзацiї працi N 132 "Про оплачуванi вiдпустки",
ратифiкованої Україною Законом вiд 29.05.2001 р. N 2481-III, розбивка щорiчної
оплачуваної вiдпустки на частини може бути дозволена компетентним органом або iншим
вiдповiдним органом у кожнiй країнi. Якщо iнше не передбачено в угодi, яка стосується
роботодавця i зацiкавленої особи, що працює за наймом, i за умови, що тривалiсть роботи
такої особи дає їй право на це, одна iз таких частин вiдпустки складається принаймнi з
двох безперервних робочих тижнiв.
Отже, основна безперервна частина вiдпустки тривалiстю не менше 14 календарних днiв є
однiєю з частин щорiчної вiдпустки, яку може бути надано працiвнику на його прохання.
При цьому ця частина вiдпустки не обов'язково повинна бути першою, другою чи iншою
її частиною.
Нормою статтi 12 Закону України "Про вiдпустки" передбачено можливiсть подiлу
щорiчної вiдпустки на частини, а не обов'язок роботодавця подiлити її на частини, як того
бажає працiвник.
З метою недопущення втрат робочого часу роботодавець може й не погодитися подiлити
вiдпустку так, як того бажає працiвник, також може запропонувати свої умови подiлу
щорiчної вiдпустки або не подiлити її взагалi.
Невикористану частину щорiчної вiдпустки має бути надано працiвнику, як правило, до
кiнця робочого року, але не пiзнiше 12 мiсяцiв пiсля закiнчення робочого року, за який
надається вiдпустка. Не буде також порушенням, якщо працiвник використає частину
щорiчної вiдпустки в наступному робочому роцi у термiни, визначенi Законом України
"Про вiдпустки".
Норма щодо подiлу вiдпустки на частини поширюється лише на щорiчну основну
вiдпустку та щорiчнi додатковi вiдпустки.
Якщо у листi мова йде про соцiальну додаткову вiдпустку працiвникам, якi мають дiтей,
передбачену статтею 19 Закону України "Про вiдпустки", то на вiдмiну вiд щорiчної
вiдпустки, подiлу на частини вона не пiдлягає.
Однак працiвниця, яка має право на соцiальну вiдпустку за двома пiдставами, може
використати зазначену вiдпустку, наприклад, спочатку за однiєю пiдставою тривалiстю 10
календарних днiв, а через деякий час за iншою пiдставою тривалiстю 7 календарних днiв.

Соцiальна вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку надається
за заявою жiнки повнiстю або частково в межах установленого перiоду та оформляється
наказом (розпорядженням) роботодавця (частина перша статтi 181 КЗпП України).
Отже, частково оплачувана вiдпустка для догляду за дитиною надається жiнцi повнiстю
або частково протягом строку до досягнення дитиною вiку трьох рокiв. При цьому жiнка
чи iнша зазначена особа може на свiй розсуд у будь-який час припинити частково
оплачувану вiдпустку, а потiм знову пiти в таку вiдпустку або, перебуваючи у такiй
вiдпустцi, приступити до роботи на умовах неповного робочого часу.
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