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Щодо виплати компенсацiї 
за невикористанi днi щорiчної вiдпустки 

У Департаментi з питань державного регулювання заробiтної плати та умов працi 
розглянуто Ваше звернення i повiдомляємо. 

Згiдно зi статтею 2 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ) право на вiдпустки 
забезпечується гарантованим наданням вiдпустки визначеної тривалостi iз збереженням 
на її перiод мiсця роботи (посади), заробiтної плати (допомоги) у випадках, передбачених 
цим Законом. 

Вiдповiдно до ст. 6 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ) щорiчна основна 
вiдпустка надається працiвникам тривалiстю не менш як 24 календарнi днi за 
вiдпрацьований робочий рiк, який вiдлiчується з дня укладення трудового договору. 

У разi звiльнення працiвника йому виплачується грошова компенсацiя за всi 
невикористанi ним днi щорiчної вiдпустки, а також додаткової вiдпустки працiвникам, якi 
мають дiтей (ст. 24 цього Закону) ( 504/96-ВР ). 

Статтею 4 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ) встановлено види вiдпусток i 
визначено, якi саме вiдпустки вiдносяться до щорiчних: 

основна вiдпустка (ст. 6 цього Закону) ( 504/96-ВР ); 

додаткова вiдпустка за роботу iз шкiдливими та важкими умовами працi (ст. 7 цього 
Закону) ( 504/96-ВР ); 

додаткова вiдпустка за особливий характер працi (ст. 8 цього Закону) ( 504/96-ВР ); 

iншi додатковi вiдпустки, передбаченi законодавством. 

Враховуючи зазначене, якщо працiвник з якихось причин не скористався своїм правом на 
щорiчну вiдпустку за кiлька попереднiх рокiв (у т.ч. i за 2, 3, 4 чи бiльше рокiв), вiн має 
право використати їх, а в разi звiльнення, незалежно вiд пiдстав, йому має бути виплачено 
компенсацiю за всi невикористанi днi щорiчних вiдпусток, визначених пунктом 1 частини 
першої ст. 4 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ). Законодавством не 
передбачено термiну давностi, пiсля якого працiвник втрачає право на щорiчнi 
вiдпустки, воно не мiстить заборони надавати щорiчнi вiдпустки у разi їх 
невикористання. 

Згiдно з частиною третьою статтi 24 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ) у разi 
переведення працiвника на роботу на iнше пiдприємство грошова компенсацiя за 
невикористанi ним днi щорiчних вiдпусток за його бажанням повинна бути перерахована 
на рахунок пiдприємства, на яке перейшов працiвник. 

Пунктом 8 частини сьомої статтi 10 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ) 
передбачено працiвникам, якi не використали за попереднiм мiсцем роботи повнiстю 



або частково щорiчну основну вiдпустку i не одержали за неї грошову компенсацiю, 
надаються за їх бажанням щорiчнi вiдпустки повної тривалостi до настання 
шестимiсячного термiну безперервної роботи у перший рiк роботи на даному 
пiдприємствi. 

Якщо працiвник, переведений на роботу на iнше пiдприємство, повнiстю або частково не 
використав щорiчнi основну та додатковi вiдпустки i не одержав за них грошову 
компенсацiю, то до стажу роботи, що дає право на щорiчнi основну та додатковi 
вiдпустки, зараховується час, за який вiн не використав цi вiдпустки за попереднiм мiсцем 
роботи (частина третя статтi 9 Закону України "Про вiдпустки") ( 504/96-ВР ). 

Вiдповiдно до зазначеного працiвник, який був переведений на роботу на iнше 
пiдприємство, i грошова компенсацiя за невикористанi ним днi щорiчних вiдпусток була 
перерахована на рахунок цього пiдприємства, має право на використання щорiчної 
вiдпустки повної тривалостi, а у разi звiльнення - на отримання грошової компенсацiї. 

При цьому середня заробiтна плата для оплати часу щорiчної вiдпустки працiвниковi, 
який пропрацював на пiдприємствi, установi, органiзацiї менше року, обчислюється 
виходячи з виплат за фактичний час роботи на пiдприємствi, куди перейшов працiвник, 
тобто з першого числа мiсяця пiсля оформлення на роботу до першого числа мiсяця, в 
якому надається вiдпустка (пункт 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, 
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. N 100). 

Враховуючи зазначене, нарахована за попереднiм мiсцем роботи компенсацiя за 
невикористанi днi щорiчних вiдпусток i перерахована на рахунок пiдприємства, на яке 
перейшов працiвник, не виплачується. Розрахунок вiдпускних провадиться у зазначеному 
вище порядку. 

Частиною шостою ст. 20 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ) визначено, що 
додатковi вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, надаються понад щорiчнi вiдпустки, 
передбаченi статтями 6, 7 i 8 Закону "Про вiдпустки", а також понад щорiчнi вiдпустки, 
встановленi iншими законами та нормативно-правовими актами, i переносяться на iнший 
перiод або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону. 

Зазначена вiдпустка не належить до виду щорiчних, вона належить до виду соцiальних 
вiдпусток. Тому додаткова вiдпустка, встановлена ст. 19 Закону України "Про вiдпустки" ( 
504/96-ВР ), надається за календарний рiк, а не за вiдпрацьований робочий рiк, працiвник 
може використати її незалежно вiд дати народження дитини - до чи пiсля. 

У разi коли працiвник з якихось причин не скористався своїм правом на таку 
вiдпустку у роцi досягнення дитиною певного вiку або ж за кiлька попереднiх рокiв, вiн 
має право на її одержання, а при звiльненнi йому має бути виплачено компенсацiю за 
всi невикористанi днi вiдпусток. 

Законодавством не передбачено термiну давностi, пiсля якого втрачається право на 
додаткову вiдпустку працiвникам, якi мають дiтей. 
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