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Згідно пункту 5 Статуту Профспілки працівників освіти і науки
України метою діяльності Профспілки є здійснення, представництво та
захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів
Профспілки.
Інформація, викладена у цьому збірнику, є відповіддю на питання,
які найчастіше цікавлять працівників закладів освіти стосовно надання
відпусток.
У Коментар до Закону
включені відповідні нормативні
документи, листи міністерств та роз’яснення стосовно застосування
Закону. Коментар має такі ж розділи як і Закон.
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КОМЕНТАР
до Закону України «Про відпустки»
Роздiл II
Щорiчнi вiдпустки
До статті 6 Закону
Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 квiтня 1997 р. N 346
Порядок
надання щорiчної основної вiдпустки тривалiстю
до 56 календарних днiв керiвним працiвникам навчальних
закладiв та установ освiти, навчальних (педагогiчних)
частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, педагогiчним,
науково-педагогiчним працiвникам та науковим працiвникам
1. Право на щорiчну основну вiдпустку мають керiвнi працiвники навчальних
закладiв та установ освiти, навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших
установ i закладiв, педагогiчнi, науково-педагогiчнi працiвники та науковi
працiвники, якi перебувають у трудових вiдносинах з установами, органiзацiями,
пiдприємствами (далi - установи) незалежно вiд форм власностi та їх галузевої
належностi.
(Пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 289 вiд 28.03.2001)

2. Право керiвних, педагогiчних, науково-педагогiчних (крiм тих, що працюють у
навчальних закладах та навчальних (педагогiчних) частинах (пiдроздiлах) iнших
установах i закладах) та наукових працiвникiв на щорiчну основну вiдпустку повної
тривалостi у перший рiк роботи настає пiсля закiнчення шести мiсяцiв безперервної
роботи в установi.
(Абзац перший пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 289 вiд 28.03.2001)

За другий та наступнi роки роботи вiдпустка надається згiдно з графiками, якi
затверджуються власником установи або уповноваженим ним органом за
погодженням з профспiлковим чи iншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом.
Керiвним, педагогiчним, науковим i науково-педагогiчним працiвникам навчальних
закладiв та навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв
щорiчна основна вiдпустка повної тривалостi, визначеної в додатку до цього
Порядку, у перший та наступнi роки надається у перiод лiтнiх канiкул незалежно вiд
часу прийняття їх на роботу. Графiк надання вiдпусток педагогiчним працiвникам
складається з урахуванням можливостi проведення регулярних консультацiй для
учнiв, складання iспитiв якими перенесено на осiнь.
(Абзац третiй пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 289 вiд 28.03.2001)

Керiвним, педагогiчним, науковим i науково-педагогiчним працiвникам навчальних
закладiв та навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв
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у разi необхiдностi санаторно-курортного лiкування щорiчна основна вiдпустка або
її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено
колективним договором.
(Абзац четвертий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 289 вiд 28.03.2001)

Особам, якi працюють в установi на умовах неповного робочого часу, у тому числi
особам, якi перебувають у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею
трирiчного вiку, надається щорiчна основна вiдпустка повної тривалостi.
3. Керiвникам установ щорiчна основна вiдпустка надається за погодженням з
вищестоящим органом управлiння.
4. Перенесення щорiчної основної вiдпустки, подiл її на частини та вiдкликання з
вiдпустки провадиться вiдповiдно до умов, передбачених статтями 11 та 12 Закону
України "Про вiдпустки". Педагогiчним i науково-педагогiчним працiвникам
невикористана частина щорiчної основної вiдпустки, за умови її подiлу, повинна
бути надана, як правило, в перiод лiтнiх канiкул, а в окремих випадках,
передбачених колективним договором, - в iнший канiкулярний перiод.
5. За бажанням керiвних працiвникiв навчальних закладiв та установ освiти,
навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв,
педагогiчних, науково-педагогiчних працiвникiв та наукових працiвникiв частина
щорiчної основної вiдпустки, якщо вона надається за 1996-1997 i наступнi робочi
роки, замiнюється грошовою компенсацiєю за можливостi забезпечення їх у
вiдповiдний перiод роботою. При цьому тривалiсть наданої працiвниковi щорiчної
основної вiдпустки не повинна бути менша нiж 24 календарних днi.
(Пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 289 вiд 28.03.2001)

6. У разi звiльнення керiвних працiвникiв навчальних закладiв та установ освiти,
навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв,
педагогiчних, науково-педагогiчних працiвникiв та наукових працiвники їм
виплачується грошова компенсацiя за всi не використанi ними днi щорiчної
основної вiдпустки.
(Абзац перший пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 289 вiд 28.03.2001)

У разi звiльнення керiвних, педагогiчних, наукових i науково-педагогiчних
працiвникiв навчальних закладiв та навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв)
iнших установ i закладiв, якi до звiльнення пропрацювали не менш як 10 мiсяцiв,
грошова компенсацiя виплачується за не використанi ними днi щорiчної основної
вiдпустки з розрахунку повної її тривалостi, а особам, якi до звiльнення
пропрацювали менш як 10 мiсяцiв, - пропорцiйно до вiдпрацьованого ними часу (з
розрахунку тривалостi щорiчної основної вiдпустки за кожний вiдпрацьований
мiсяць 5,6; 4,2 i 2,8 календарних дня за тривалостi щорiчної основної вiдпустки
вiдповiдно 56, 42 i 28 календарних днiв).
(Абзац другий пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 289 вiд 28.03.2001)

Додаток
до Порядку надання щорiчної основної
вiдпустки тривалiстю до 56 календарних
днiв керiвним працiвникам навчальних
закладiв та установ освiти, навчальних
(педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших
установ i закладiв, педагогiчним,
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науково-педагогiчним працiвникам та
науковим працiвникам
Тривалiсть
щорiчної основної вiдпустки керiвних працiвникiв
навчальних закладiв та установ освiти, навчальних
(педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв,
педагогiчних, науково-педагогiчних працiвникiв та
наукових працiвникiв
Посада

Тривалiсть
щорiчної основної вiдпустки,
календарних днiв

I. Дошкiльнi навчальнi заклади
1. Дитячi ясла-садки, дитячi садки (у тому числi iнтернатного типу), дитячi
ясла
Завiдувач, вихователь-методист, вихователь,
iнструктор з фiзкультури, музичний керiвник,
практичний психолог, соцiальний педагог

42

Вчитель-дефектолог, учитель-логопед

56

Вихователь, який працює в iнклюзивнiй групi

56

Асистент вихователя дошкiльного
навчального закладу

56

2. Дитячi будинки, дошкiльнi заклади компенсуючого типу для дiтей,
якi потребують корекцiї фiзичного i психiчного розвитку
Директор

56

Завiдувач1

56

Заступник директора з навчально-виховної
(виховної) роботи

56

Вихователь2

56

Старший вихователь

56

Вихователь-методист1

56

Вчителi (всiх спецiальностей)

56

Iнструктор з працi

56

Iнструктор слухового кабiнету

56

Iнструктор з фiзкультури1

56
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Керiвник гуртка, студiї, секцiї, iнших форм
гурткової роботи1

56

Музичний керiвник1

56

Практичний психолог1

56

Соцiальний педагог1

56

__________
1
Щорiчна основна вiдпустка зазначеної тривалостi надається вiдповiднiй
категорiї працiвникiв дошкiльних закладiв загального типу, якщо вони
обслуговують групи, в яких не менш як 50 вiдсоткiв дiтей, якi потребують
корекцiї фiзичного i психiчного розвитку, або якщо в цих закладах
укомплектовано не менш як 50 вiдсоткiв таких груп.
2
Щорiчна основна вiдпустка зазначеної тривалостi надається вихователям, якi
працюють повний робочий день з групами дiтей, якi потребують корекцiї
фiзичного i психiчного розвитку, у дошкiльних закладах, зазначених у пунктi
1 цього роздiлу.
II. Позашкiльнi навчальнi заклади
Директор3

42

Заступник директора з навчально-виховної
(навчальної, виховної) роботи3

42

Акомпанiатор3

42

Вихователь3

42

Екскурсовод3

42

Завiдувач вiддiлу, лабораторiї, кабiнету3

42

Керiвник гуртка, студiї, секцiї, iнших форм
гурткової роботи3

42

Концертмейстер3

42

Культорганiзатор3

42

Методист3

42

Педагог-органiзатор3

42

Практичний психолог3

42

Соцiальний педагог3

42

Старший вожатий3

42

Художнiй керiвник3

42

__________
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Щорiчна основна вiдпустка зазначеної тривалостi надається працiвникам, на
яких поширюються умови оплати працi працiвникiв навчальних закладiв та
установ освiти.
3

III. Середнi навчальнi заклади, навчальнi заклади для громадян,
якi потребують соцiальної допомоги i реабiлiтацiї
Директор4

56

Завiдувач фiлiєю

56

Заступник завiдувача фiлiєю з навчальновиховної (навчальної, виховної) роботи

56

Заступник директора з навчально-виховної
(навчальної, виховної), навчально-виробничої
роботи4

56

Акомпанiатор

28

Вихователь (крiм вихователiв iнтернатiв при
школах)4

56

Вихователь iнтернату при школi

42

Вчителi (всiх спецiальностей)4

56

Iнструктор слухового кабiнету

56

Iнструктор з працi

56

Iнструктор з фiзкультури середнiх навчальних 28
закладiв
Iнструктор з фiзкультури в навчальних
закладах для громадян, якi потребують
соцiальної допомоги i реабiлiтацiї

56

Керiвник гуртка, студiї, секцiї, iнших форм
гурткової роботи в середнiх навчальних
закладах

42

Керiвник гуртка, студiї, секцiї, iнших форм
гурткової роботи в навчальних закладах для
громадян, якi потребують соцiальної
допомоги i реабiлiтацiї

56

Майстер виробничого навчання

42

Педагог-органiзатор

56

Перекладач-дактилолог

42

Помiчник директора з режиму

30
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Практичний психолог4

56

Соцiальний педагог4

56

Старший вожатий4

56

Старший вихователь4

56

Старший черговий з режиму

30

Черговий з режиму

30

Асистент вчителя загальноосвiтнього
навчального закладу з iнклюзивним та
iнтегрованим навчанням

56

__________
4
Щорiчна основна вiдпустка зазначеної тривалостi надається також
вiдповiдним категорiям працiвникiв, викладачам i концертмейстерам середнiх
спецiальних художнiх i музичних шкiл, шкiл естетичного виховання дiтей.
IV. Вищi навчальнi заклади, заклади пiслядипломної освiти,
професiйно-технiчнi навчальнi заклади
Ректор, директор, завiдувач, директор
28
(завiдувач) фiлiалу, проректор (заступник
директора), вчений секретар, декан
факультету, завiдувач: вiддiлення, аспiрантури
(iнтернатури, ординатури), докторантури,
виробничої практики, що не виконують
педагогiчної роботи в цьому вищому
навчальному закладi, закладi пiслядипломної
освiти
Директор, директор (завiдувач) фiлiалу,
заступник директора, що не виконують
педагогiчної роботи в цьому професiйнотехнiчному навчальному закладi

42

Ректор, директор, завiдувач, директор
56
(завiдувач) фiлiалу; проректор (заступник
директора), дiяльнiсть якого безпосередньо
пов'язана з навчально-виховним або науковим
процесом; вчений секретар, декан факультету,
завiдувач: вiддiлення, аспiрантури
(iнтернатури, ординатури), докторантури,
виробничої практики, що одночасно
виконують в цьому вищому навчальному
закладi, закладi пiслядипломної освiти,
професiйно-технiчному навчальному закладi
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педагогiчну роботу обсягом не менш як 1/3
вiдповiдної рiчної норми
Завiдувач вiддiлення, майстернi, що
одночасно виконують у цьому професiйнотехнiчному навчальному закладi педагогiчну
роботу

42

Акомпанiатор

28

Викладач

56

Педагог професiйного навчання

56

Вихователь

28

Вихователь, який працює у професiйнотехнiчному навчальному закладi

42

Завiдувач (начальник) навчально-методичного 42
(навчального) кабiнету, вiддiлу, лабораторiї
Завiдувач (начальник) навчально-виробничої
(навчальної) майстернi

42

Керiвник гуртка, студiї, секцiї, iнших форм
гурткової роботи

42

Керiвник фiзичного виховання

56

Концертмейстер

56

Майстер виробничого навчання

42

Методист

42

Науково-педагогiчний працiвник

56

Перекладач-дактилолог

42

Практичний психолог

56

Соцiальний педагог

56

Старший майстер

28

Старший майстер, який працює у професiйно- 42
технiчному навчальному закладi
V. Навчально-методичнi (методичнi) кабiнети (центри)
Директор, завiдувач, начальник

42

Завiдувач лабораторiї (кабiнету)

42
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Заступник директора (завiдувача, начальника), 42
дiяльнiсть якого безпосередньо пов'язана з
органiзацiєю навчальної (наукової,
методичної) роботи
Методист

42
VI. Iншi навчальнi заклади

Завiдувач логопедичного пункту

42

Завiдувач психолого-медико-педагогiчної
консультацiї

56

Консультант психолого-медико-педагогiчної
консультацiї

56

Завiдувач iнтернату при школi

28

Методист iз складання кiнопрограм
фiльмотеки

28

Завiдувач фiльмотеки, заочного вiддiлення
школи, навчально-консультацiйного пункту

28

VII. Iншi заклади та установи
1. Психiатричнi (психоневрологiчнi), туберкульознi (протитуберкульознi)
дитячi
лiкувально-профiлактичнi та санаторно-курортнi заклади, вiддiлення, палати,
кабiнети
Вихователь

56

Вихователь-методист

56

Вчителi (всiх спецiальностей)

56

Завiдувач навчальної (педагогiчної) частини

56

Iнструктор з працi

56

Музичний керiвник

56

Логопед

56

2. Лiкувально-профiлактичнi та санаторно-курортнi заклади,
будинки дитини, вiддiлення, палати, кабiнети для дiтей з розладами мови та
слуху,
з ураженням центральної нервової системи та розумово вiдсталих дiтей
Вихователь

56

Вихователь-методист

56
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Вчителi (всiх спецiальностей)

56

Завiдувач навчальної (педагогiчної) частини

56

Iнструктор з працi

56

Музичний керiвник

56

Логопед

56

3. Наркологiчнi, лепрознi (протилепрознi) дитячi лiкувально-профiлактичнi
та санаторно-курортнi заклади, вiддiлення, палати, кабiнети
Вчителi (всiх спецiальностей)

56

Iнструктор з працi

56

Логопед

56

4. Iншi дитячi лiкувально-профiлактичнi та санаторно-курортнi заклади,
будинки дитини, вiддiлення, палати, кабiнети
Вихователь

42

Вихователь-методист

42

Вчителi (всiх спецiальностей)

56

Iнструктор з працi

28

Музичний керiвник

42

Логопед

56

5. Притулки для дiтей
Завiдувач

56

Вихователь-методист

56

Вихователь

56

Практичний психолог

56

6. Центри (вiддiлення, вiддiли, кабiнети) професiйної, медичної,
фiзичної та соцiальної реабiлiтацiї iнвалiдiв; ранньої реабiлiтацiї дiтейiнвалiдiв
Заступник директора з навчально-виховної
(навчальної, виховної) роботи, що одночасно
виконує педагогiчну роботу обсягом не менш
1/3 вiдповiдної рiчної норми

56

Завiдувач навчальної (педагогiчної) частини

56

Вчителi (всiх спецiальностей)

56
11

Викладачi (всiх спецiальностей)

56

Асистент вчителя-реабiлiтолога

56

Педагог-органiзатор

42

Педагог професiйного навчання

56

Педагог соцiальний

56

Майстер виробничого навчання

42

Вихователь

56

Вихователь-методист

56

Методист

42

Практичний психолог

56

Логопед

56

Культорганiзатор

42

Керiвник музичний

56

Керiвник гуртка

42

Iнструктор з працi

56

Iнструктор з фiзкультури

56

7. Центри соцiально-психологiчної реабiлiтацiї дiтей
директор

56

вихователь-методист

56

вихователь

56

практичний психолог

56

музичний керiвник

56

VIII. Науково-дослiднi та iншi науковi установи i органiзацiї.
Науково-дослiднi та науковi пiдроздiли установ, органiзацiй, пiдприємств
Керiвник, заступник керiвника з наукової
роботи, вчений секретар, керiвник
структурного наукового пiдроздiлу, якi
займаються самостiйно або у рiзноманiтних
органiзацiйних формах науково-дослiдною та
iншою науковою дiяльнiстю, науковий
(головний, провiдний, старший) спiвробiтник
Нацiональної академiї наук, Нацiональної
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академiї аграрних наук, Нацiональної академiї
медичних наук, Нацiональної академiї
педагогiчних наук, Нацiональної академiї
правових наук, Нацiональної академiї
мистецтв:
що мають науковий ступiнь:
доктора наук

56

кандидата наук

42

не мають наукового ступеня

28

Iншi науковi працiвники незалежно вiд
наявностi наукового ступеня

28

Керiвник, заступник керiвника з наукової
роботи, вчений секретар, керiвник
структурного наукового пiдроздiлу, якi
займаються самостiйно або у рiзноманiтних
органiзацiйних формах науково-дослiдною та
iншою науковою дiяльнiстю, науковий
спiвробiтник, iншi науковi працiвники
галузевих науково-дослiдних та iнших
галузевих наукових установ i органiзацiй, а
також науково-дослiдних та наукових
пiдроздiлiв установ, органiзацiй, пiдприємств

28

(Додаток iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 907 вiд 21.08.97, N 1237 вiд 05.08.98; в редакцiї
Постанови КМ N 289 вiд 28.03.2001; iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 40 вiд 14.01.2004, N 1567 вiд
17.11.2004, N 1148 вiд 30.11.2005, N 203 вiд 22.02.2006, N 739 вiд 16.05.2007, N 872 вiд 26.06.2007, N 635 вiд 18.07.2012,
N 538 вiд 07.08.2013, N 531 вiд 29.07.2015, N 79 вiд 20.01.2016)

До статті 7 Закону
Затверджено
Наказ Мiнiстерства працi та
соцiальної полiтики України
вiд 30.01.98 N 16
Порядок
застосування Списку виробництв, цехiв, професiй
i посад iз шкiдливими i важкими умовами працi,
зайнятiсть працiвникiв на роботах в яких дає
право на щорiчну додаткову вiдпустку
1. Щорiчна додаткова вiдпустка за роботу в шкiдливих i важких умовах працi
надається працiвникам виробництв, цехiв, професiй i посад, передбачених
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вiдповiдними роздiлами зазначеного Списку (далi - Список), незалежно вiд того, до
якої галузi господарства належать цi виробництва i цехи, та вiд форм власностi
пiдприємств, органiзацiй i установ.
Назви професiй i посад керiвникiв, фахiвцiв, службовцiв i робiтникiв, передбачених
у Списку, вказанi вiдповiдно до Класифiкатора професiй ДК 003-95, затвердженого
наказом Держстандарту України вiд 27 липня 1995 року N 257.
2. Атестацiя робочих мiсць за умовами працi здiйснюється згiдно з постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1992 року N 442 "Про Порядок проведення
атестацiї робочих мiсць за умовами працi" та Методичними рекомендацiями для
проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi, затвердженими постановою
Мiнiстерства працi України вiд 1 вересня 1992 року N 41.
3. Працiвникам, професiї та посади яких не передбаченi у Списку, але якi в окремi
перiоди робочого часу виконують роботу у виробництвах, цехах, за професiями i на
посадах, означених Списком, додаткова вiдпустка надається на тих же пiдставах, що
i працiвникам, якi мають право на таку вiдпустку.
4. Конкретна тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки встановлюється
колективним договором залежно вiд результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами
працi i базується на результатах гiгiєнiчної оцiнки умов працi за показниками та
критерiями, що затвердженi наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України i
Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 31 грудня 1997 року N 383/55
"Про затвердження Показникiв та критерiїв умов працi, за якими надаватимуться
щорiчнi додатковi вiдпустки працiвникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з
негативним впливом на здоров'я шкiдливих виробничих факторiв" та зареєстрованi в
Мiнiстерствi юстицiї України 28 сiчня 1998 року.
У випадках, коли тривалiсть додаткової вiдпустки за результатами атестацiї робочих
мiсць перевищує максимальну тривалiсть, вказаної у Списку, вiдпустка може бути
продовжена на кiлькiсть днiв цiєї рiзницi за рахунок власних коштiв пiдприємства.
5. Працiвникам, професiї i посади яких передбаченi в роздiлi "Загальнi професiї за
всiма галузями господарства", додаткова вiдпустка надається незалежно вiд того, в
яких виробництвах чи цехах вони працюють, якщо цi професiї i посади спецiально
не передбаченi у вiдповiдних роздiлах або пiдроздiлах Списку.
6. Бригадирам, помiчникам i пiдручним робочим, зайнятим на роботах в шкiдливих
та важких умовах працi, додаткова вiдпустка надається тiєї ж тривалостi, що i
робiтникам вiдповiдних професiй, зазначених у Списку.
7. Якщо виробництва, цехи зазначено у Списку без перелiку конкретних професiй i
посад, то правом на додаткову вiдпустку користуються всi працiвники цих
виробництв, цехiв.
8. У тих випадках, коли працiвники працювали в рiзних виробництвах, цехах, за
професiями та на посадах, за роботу в яких надається додаткова вiдпустка рiзної
тривалостi, пiдрахунок часу роботи провадиться окремо по кожному виду робiт,
професiй та посад.
Облiк часу, вiдпрацьованого по кожному виду робiт, здiйснюється власником або
уповноваженим ним органом.
9. Додаткова вiдпустка надається пропорцiйно фактично вiдпрацьованому часу.
10. Якщо у Списку зазначено "постiйно зайнятий" або "що постiйно працює", то до
розрахунку часу, вiдпрацьованого в шкiдливих i важких умовах працi,
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зараховуються лише тi днi, коли працiвник фактично був зайнятий в цих умовах
повний робочий день, встановлений для працiвникiв цих виробництв, цехiв,
професiй, посад.
У разi вiдсутностi таких записiв у розрахунок часу, який дає право працiвнику на
додаткову вiдпустку, зараховуються днi, коли вiн фактично був зайнятий на роботах
у шкiдливих i важких умовах працi не менше половини тривалостi робочого дня,
встановленого для працiвникiв цих виробництв, професiй, посад.
11. Внесення змiн i доповнень до Списку проводиться у порядку, визначеному
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.11.97 р. N 1290 "Про затвердження
Спискiв виробництв, робiт, цехiв, професiй i посад, зайнятiсть працiвникiв в яких
дає право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими
умовами працi та за особливий характер працi".

До статті 8 Закону
Затверджено
наказом Мiнiстерства працi та
соцiальної полiтики України
вiд 30.01.98 р. N16
Порядок
застосування Списку виробництв, робiт,
професiй i посад працiвникiв, робота яких пов'язана
з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним
навантаженням або виконується в особливих
природних, географiчних i геологiчних умовах та
умовах пiдвищеного ризику для здоров'я, що дає
право на щорiчну додаткову вiдпустку за
особливий характер працi
1. Щорiчна додаткова вiдпустка за особливий характер працi надається працiвникам
тих виробництв, робiт, професiй i посад, якi передбачено вiдповiдними роздiлами
зазначеного Списку (далi - Список), незалежно вiд вiдомчого пiдпорядкування цих
виробництв, цехiв, а також вiд форм власностi пiдприємств, органiзацiй та установ.
Назви професiй i посад керiвникiв, фахiвцiв, службовцiв i робiтникiв, передбачених
у Списку, вказанi вiдповiдно до Класифiкатора професiй ДК 003 95, затвердженого
наказом Держстандарту України вiд 27 липня 1995 року N 257.
2. Працiвникам, професiї та посади яких передбаченi у роздiлi "Загальнi професiї за
всiма галузями господарства", додаткова вiдпустка надається незалежно вiд того, в
яких виробництвах або цехах вони працюють, якщо цi професiї та посади
спецiально не передбаченi у вiдповiдних роздiлах або пiдроздiлах Списку.
3. Бригадирам, помiчникам i пiдручним робочим, зайнятим на роботах з особливим
характером працi, додаткова вiдпустка надається тiєї ж тривалостi, що i робiтникам
вiдповiдних професiй, зазначених у Списку.
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4. Якщо виробництва, цехи зазначено у Списку без перелiку конкретних професiй i
посад, то правом на додаткову, вiдпустку користуються всi працiвники цих
виробництв, цехiв незалежно вiд назви професiї, посади, яку вони займають.
5. У тих випадках, коли працiвники працювали в рiзних виробництвах, цехах, за
професiями та на посадах, за роботу в яких надається додаткова вiдпустка рiзної
тривалостi, пiдрахунок часу роботи провадиться окремо по кожному виду робiт,
професiй та посад.
Облiк часу, вiдпрацьованого по кожному виду робiт, здiйснюється власником або
уповноваженим ним органом.
6. Додаткова вiдпустка надається пропорцiйно фактично вiдпрацьованому часу.
7. Якщо у Списку зазначено "постiйно зайнятий" або "що постiйно працює", то до
розрахунку часу, вiдпрацьованого в умовах особливого характеру працi,
зараховуються лише тi днi, коли працiвник фактично був зайнятий в цих умовах
повний робочий день, установлений для працiвникiв цих виробництв, цехiв,
професiй, посад.
За вiдсутностi таких записiв у розрахунок часу, який дає право працiвнику на
додаткову вiдпустку, зараховуються днi, коли вiн фактично був зайнятий на роботах
з особливим характером працi не менше половини тривалостi робочого дня,
встановленого для працiвникiв цих виробництв, цехiв, професiй, посад.
8. Внесення змiн i доповнень до Списку провадиться у порядку, визначеному
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.11.97 р. N 1290 "Про затвердження
Спискiв виробництв, робiт, цехiв, професiй i посад, зайнятiсть працiвникiв в яких
дає право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими
умовами працi та за особливий характер працi".

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
від 11.03.1998 р. № 1/9-96
Міністерству освіти Автономної
Республіки Крим, управлінню освіти
обласних, Київської та
Севастопольської міських державних
адміністрацій
Головам рад ректорів (директорів)
вищих закладів освіти
Міністерство освіти України направляє для використання в роботі орієнтовний
перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства
освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка.
Заступник Міністра

А.Г.Богомолов
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Мiнiстр освiти України
М. З. Згуровський
11 березня 1998 р.

ПОГОДЖЕНО
ЦК профспiлки працiвникiв
освiти та науки
Л. С. Сачков
6 березня 1998 р.

Орiєнтовний перелiк
посад працiвникiв з ненормованим робочим днем системи
Мiнiстерства освiти України, яким може надаватись
додаткова вiдпустка
Керiвники установ i органiзацiй, їх заступники та помiчники.
Керiвники структурних пiдроздiлiв установ i органiзацiй (головних управлiнь,
управлiнь, служб, вiддiлiв, секторiв, iнспекцiй, груп, частин, станцiй, цехiв
виробництва, дiльниць, майстерень, баз, бюро, лабораторiй, кабiнетiв, господарств)
та їх заступники, керiвники штабiв цивiльної оборони.
Директори обсерваторiй, ботанiчних садiв, студентських мiстечок, спортивних
споруд та їх заступники.
Завiдувачi ветеринарними клiнiками, випробувальними полями, розсадниками,
розплiдниками, вiварiями.
Головнi спецiалiсти (iнженери, конструктори, енергетики, механiки, технологи,
економiсти, арбiтри та iншi) та їх заступники.
Провiднi спецiалiсти (iнженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронiк,
програмiст та iншi; архiтектор, математик, художник-конструктор (дизайнер),
економiст, юрисконсульт, психолог, соцiолог, бухгалтер, бухгалтер-ревiзор та iншi).
Старшi спецiалiсти та спецiалiсти: (iнженери: конструктор, технолог,
проектувальник, механiк, енергетик, електронщик, програмiст та iншi), архiтектори,
математики, художники-конструктори (дизайнери), економiсти, економiстистатистики, юрисконсульти, психологи, соцiологи, бухгалтери, бухгалтери-ревiзори,
статисти-дослiдники; старшi лаборанти, якi мають вищу освiту; лаборанти,
виробники робiт, начальники дiльниць, майстри, контрольнi майстри дiльниць
електронно-обчислювальних машин, оператори електронно-обчислювальних
машин, iнструктори, адмiнiстратори, бiблiотекарi, бiблiографи, екскурсоводи,
ветлiкарi, ветфельдшери та iншi.
Перекладачi-дактилологи, перекладачi, перекладачi-секретарi слiпих викладачiв
(вчителiв), художники-оформлювачi, читцi, лектори.
Технiки всiх спецiальностей.
Завiдувачi: канцелярiї, центрального складу (складу), гуртожитку, друкарського
бюро, камери схову, бюро перепусток, копiювально-розмножувальним бюро,
фонотеки, фотолабораторiї, експедицiї, господарства, архiву, приймального пункту в
навчально-виробничих майстернях, якi надають послуги населенню.
Старшi: товарознавцi, касири, касири-iнкасатори, iнспектори, табельники,
диспетчери, архiварiуси, дiловоди, машинiстки.
Шеф-кухарi.
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Секретарi, секретарi-стенографiстки, стенографiстки, секретарi-друкарки, секретарi
учбових (учбово-методичних) вiддiлiв (частин), iнспектори, iнспектори учбових
(учбово-методичних) вiддiлiв, товарознавцi, експедитори, касири, iнкасатори, агенти
з постачання, агенти-експедитори, експедитори, дiловоди, архiварiуси, табельники,
копiювальники, креслярi, облiковцi, рахiвники, калькулятори, старшi комiрники,
комiрники (за вiдсутнiстю завiдувачiв складiв), друкарки, диспетчери, диспетчери
факультетiв, оператори диспетчерської служби, коменданти, черговi по
гуртожитках, паспортисти, нормувальники, калькулятори, евакуатори.
Головнi редактори, редактори, лiтературнi спiвробiтники, кореспонденти, старшi
коректори, коректори.
Головнi режисери, режисери, помiчники режисерiв, кiнооператори, їх помiчники,
диригенти, хормейстери, балетмейстери, акомпанiатори, завiдувачi костюмерними.
Капiтани учбових кораблiв, їх старшi помiчники, помiчники механiкiв, боцмани,
керiвники водних станцiй.
Агрономи, садiвники, квiтникарi, бджолярi, ентомологи, дендрологи, зоологи,
лiсники.
Середнiй медичний персонал установ i закладiв освiти.
Затверджено
наказом Мiнпрацi та соцiальної
полiтики України
вiд 10.10.97 р. N 7
Рекомендацiї
щодо порядку надання працiвникам з ненормованим
робочим днем щорiчної додаткової вiдпустки за
особливий характер працi
1. Ненормований робочий день - це особливий режим робочого часу, який
встановлюється для певної категорiї працiвникiв у разi неможливостi нормування
часу трудового процесу. У разi потреби ця категорiя працiвникiв виконує роботу
понад нормальну тривалiсть робочого часу (ця робота не вважається надурочною).
Мiра працi у даному випадку визначається не тiльки тривалiстю робочого часу, але
також колом обов'язкiв i обсягом виконаних робiт (навантаженням).
2. Ненормований робочий день не застосовується для працiвникiв, зайнятих на
роботi з неповним робочим днем.
Для працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого тижня, ненормований
робочий день може застосовуватись.
3. Як компенсацiя за виконаний обсяг робiт, ступiнь напруженостi, складнiсть i
самостiйнiсть у роботi, необхiднiсть перiодичного виконання службових завдань
понад встановлену тривалiсть робочого часу надається додаткова вiдпустка до 7
календарних днiв.
Конкретна тривалiсть додаткової вiдпустки встановлюється колективним договором
по кожному виду робiт, професiй та посад чи трудовим договором.
/Абзац другий пункту 3 в редакцiї наказу Мiнпрацi та соц. полiтики N 18 вiд 05.02.98 р./

Попередня редакцiя абзацу:
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"Конкретна тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки працiвника з ненормованим
робочим днем встановлюється керiвником пiдприємства, установи, органiзацiї (або
керiвником структурного пiдроздiлу) з урахуванням фактичного навантаження i
кола покладених на працiвника обов'язкiв за вiдповiдний перiод."/
4. На працiвникiв з ненормованим робочим днем поширюється встановлений на
пiдприємствi, в установi, органiзацiї режим робочого часу. У зв'язку з цим власник
або уповноважений ним орган не має права систематично залучати працiвникiв, якi
працюють за таким режимом, до роботи понад встановлену тривалiсть робочого
часу.
5. Ненормований робочий день на пiдприємствах, в установах, органiзацiях,
незалежно вiд форми власностi, може застосовуватись для керiвникiв, спецiалiстiв i
робiтникiв, а саме:
осiб, праця яких не пiддається точному облiку в часi;
осiб, робочий час яких за характером роботи подiляється на частини невизначеної
тривалостi (сiльське господарство);
осiб, якi розподiляють час для роботи на свiй розсуд.
6. Мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади за погодженням з
вiдповiдними галузевими профспiлками можуть затверджувати орiєнтовнi перелiки
робiт, професiй i посад працiвникiв з ненормованим робочим днем.
/Пункт 6 зi змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнпрацi та соц. полiтики N 18 вiд 05.02.98 р./

Попередня редакцiя:
"6. Мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади за погодженням з
вiдповiдними галузевими профспiлками затверджують орiєнтовнi перелiки робiт,
професiй i посад працiвникiв з ненормованим робочим днем."/
7. Список професiй i посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий
день, визначається колективним договором.
8. Додаткова вiдпустка за ненормований робочий день надається пропорцiйно часу,
вiдпрацьованому на роботi, посадi, що дають право на цю вiдпустку.

До статті 12 Закону
МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
05.07.2013 N 290/13/116-13
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.
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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
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припинити частково оплачувану вiдпустку, а потiм знову пiти в таку вiдпустку або,
перебуваючи у такiй вiдпустцi, приступити до роботи на умовах неповного робочого
часу.
Директор Департаменту О. Товстенко

Роздiл III
Додатковi вiдпустки у зв’язку з навчанням. Творча вiдпустка.
Вiдпустка для пiдготовки та участi в змаганнях. Додаткова
вiдпустка окремим категорiям ветеранiв війни
До статті 15 Закону
ВИТЯГ
МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
12.03.2007 N 66/06/186-07
Щодо окремих питань трудових відносин
звернення щодо роз'яснення чинного законодавства розглянуто Юридичним
управлiнням Мiнiстерства i в межах своєї компетенцiї повiдомляємо про наступне.
10. Вiдповiдно до статтi 15 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР )
передбачено надання працiвникам, якi успiшно навчаються без вiдриву вiд
виробництва, додаткових оплачуваних вiдпусток при навчаннi у вищих навчальних
закладах вiдповiдного рiвня акредитацiї. Тривалiсть вiдпустки залежить вiд курсу,
форми навчання та рiвня акредитацiї навчального закладу.
Положення про акредитацiю вищих навчальних закладiв i спецiальностей у вищих
навчальних закладах та вищих професiйних училищах затверджене постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2001 р. N 978.
Вiдповiдно до пункту 1 дiя цього Положення ( 978-2001 ) поширюється на вищi
навчальнi заклади, вищi професiйнi училища незалежно вiд форми власностi та
пiдпорядкування, якi здiйснюють пiдготовку (перепiдготовку) фахiвцiв за певними
спецiальностями певних освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв на пiдставi лiцензiї
Мiнiстерства освiти i науки України.
Акредитацiя вищого навчального закладу - це державне визнання його статусу
(рiвня акредитацiї).
Отже, законодавчої пiдстави для надання додаткових оплачуваних вiдпусток
працiвникам, що навчаються без вiдриву вiд виробництва у вищих навчальних
закладах, якi не пройшли акредитацiю вiдповiдно до вищезазначеного Положення (
978-2001 ), за кордоном не має. Питання надання додаткової оплачуваної вiдпустки
може бути врегульовано колективним договором.
Аналогiчним чином може бути вирiшено питання щодо оплати проїзду до мiсця
знаходження вищого навчального закладу за кордоном, оскiльки норми статтi 219
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Кодексу законiв про працю України ( 322-08 ) поширюються також лише у разi
навчання у вищих навчальних закладах, якi пройшли акредитацiю i мають лiцензiю
Мiнiстерства освiти i науки України.
Начальник Юридичного управлiння,
член Колегiї Мiнiстерства I.Тубелець

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент з питань державного регулювання
заробiтної плати та умов працi
Додаткова вiдпустка у зв'язку з навчанням
ПИТАННЯ: Пiсля закiнчення iнституту за спецiальнiстю "фiнанси" працюю в
управлiннi юстицiї спецiалiстом категорiї 2 i водночас заочно навчаюсь у
педунiверситетi на факультетi за спецiальнiстю "англiйська мова та iноземна
лiтература". Менi вiдмовили в наданнi додаткової вiдпустки у зв'язку з навчанням,
мотивуючи тим, що ця освiта не за фахом органiзацiї, де я працюю. Чи правильно
це?
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 позанавчальний 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 p. № 174-IV, Кодексом
законiв про працю України та Законом України "Про вiдпустки".
У названiй 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 викладене та те, що законодавство не обмежує права працiвникiв щодо
вiльного вибору напряму пiдготовки i спецiальностi, а також на отримання у зв'язку
з навчанням додаткової оплачуваної вiдпустки, ненадання роботодавцем
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працiвниковi, який навчається без вiдриву вiд виробництва не за фахом, такої
вiдпустки є порушенням трудового законодавства.
Головний спецiалiст Департаменту,
Вiталiна КОРКУШКО
“Праця i зарплата” № 40 (704), 27 жовтня 2010 р.
Передплатний iндекс: 30214

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi
Про додаткову вiдпустку у зв'язку з навчанням
ПИТАННЯ 1: Чи надається додаткова оплачувана вiдпустка у зв'язку з навчанням
працiвниковi, який успiшно навчається без вiдриву вiд виробництва одночасно у
двох навчальних закладах?
Як визначається тривалiсть такої додаткової оплачуваної вiдпустки?
ПИТАННЯ 2: Чи обов'язково для оплати додаткової вiдпустки у зв'язку з навчанням
працiвник має подати довiдку з навчального закладу про участь у сесiї?
Коли нараховувати оплату такої вiдпустки та виплачувати її: до початку навчальної
вiдпустки чи пiсля її закiнчення?
Чи оплачується вiдпустка, якщо працiвник не подав пiсля її завершення довiдку з
навчального закладу про участь у сесiї?
Якщо працiвник захворiв пiд час участi в сесiї у ВНЗ, що знаходиться в iншому
населеному пунктi, й повернувся з вiдпустки через тиждень пiсля завершення сесiї,
чи може роботодавець оплатити йому 50% вартостi проїзду туди й назад?
ВIДПОВIДЬ 1: Працiвник, який, наприклад, навчається на п'ятому курсi одного
вищого навчального закладу i на першому курсi iншого навчального закладу за
заочною формою навчання, впродовж 2011/2012 навч. року вiдповiдно має право на
додатковi оплачуванi вiдпустки тривалiстю 40 та 30 календарних днiв.
За статтею 6 Закону України «Про освiту» основними принципами освiти в Українi
є доступнiсть для кожного громадянина всiх форм i типiв освiтнiх послуг, що
надаються державою; рiвнiсть умов кожної людини для повної реалiзацiї її
здiбностей, таланту, всебiчного розвитку.
Отже, особа має право на здобуття освiти одночасно в кiлькох навчальних закладах
та вiдповiдно на додатковi оплачуванi вiдпустки, передбаченi ст. 15 Закону України
«Про вiдпустки», на перiод настановних занять, виконання лабораторних робiт,
складання залiкiв та iспитiв, складання державних iспитiв, пiдготовки та захисту
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дипломного проекту (роботи) як в одному вищому навчальному закладi, так i в
iншому або в рiзних пiдроздiлах одного навчального закладу.
Додатковi оплачуванi вiдпустки у зв'язку з навчанням для тих, хто навчається на
першому та другому курсах у виших навчальних закладах незалежно вiд рiвня
акредитацiї за заочною формою навчання, надаються тривалiстю 30 календарних
днiв упродовж навчального року, на третьому i наступних курсах - 40 календарних
днiв упродовж навчального року.
При цьому обмеження щодо кiлькостi днiв вiдпусток у зв'язку з навчанням для
працiвникiв, якi одночасно здобувають другу вищу освiту в кiлькох навчальних
закладах, чинним законодавством не передбачене.
ВIДПОВIДЬ 2: 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 отримання додаткової оплачуваної вiдпустки у зв'язку з навчанням працiвникустуденту потрiбно подати роботодавцю довiдку-виклик навчального закладу на
сесiю, в якiй, зокрема; 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.
Отже, для роботодавця пiдтвердженням того, що працiвник-студент успiшно
навчається (тобто за ним немає академзаборгованостi) та тривалостi перебування в
навчальнiй вiдпустцi, є довiдка-виклик навчального закладу. Вимоги адмiнiстрацiї
пiдприємства щодо отримання вiд навчального закладу пiсля завершення сесiї
довiдок про вiдсутнiсть за працiвником-студентом академзаборгованостi чи
повернення на пiдприємство другої вiдрiзної частини довiдки-виклику є
неправомiрними.
Вiдповiдно до ст.217 КЗпП на час додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням за
працiвниками за основним мiсцем роботи зберiгається середня заробiтна плата.
Нарахування заробiтної плати за час вiдпустки у зв'язку з навчанням провадиться
згiдно з наказом роботодавця про надання вiдпустки. Виплата цих сум провадиться
не пiзнiше нiж за три днi до початку вiдпустки (ст.21 Закону України «Про
вiдпустки»).
Згiдно зi ст.219 КЗпП на роботодавця незалежно вiд форми власностi пiдприємства
покладається обов'язок оплачувати працiвникам, якi навчаються у вищих
навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання, проїзд до мiсця
знаходження навчального закладу i назад один раз на рiк на настановнi заняття, для
виконання лабораторних робiт i складання залiкiв та iспитiв - у розмiрi 50% вартостi
проїзду.
У такому самому розмiрi провадиться оплата проїзду для пiдготовки i захисту
дипломного проекту (роботи) або складання державних iспитiв.
Якщо працiвник пiд час сесiї у ВНЗ, що знаходиться в iншому населеному пунктi,
захворiв, у зв'язку з чим повернувся через тиждень пiсля закiнчення навчальної
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вiдпустки i подав роботодавцю пiдтвердний документ щодо тимчасової
непрацездатностi, засвiдчений в установленому порядку, то проїзд до мiсця
знаходження навчального закладу i назад йому має бути оплачено в розмiрi 50%
вартостi проїзду. Оплата проїзду провадиться згiдно з правилами оплати проїзду пiд
час вiдряджень.
Заступник директора,
Тетяна СТАШКIВ
«Праця i зарплата» N 35 (855), 18 вересня 2013 р.
Передплатний iндекс: 30214

До статті 16-1 Закону
Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1 червня 2011 р. N 565
Порядок
надання та оплати вiдпусток
для пiдготовки та участi у всеукраїнських
i мiжнародних спортивних змаганнях
1. Цей Порядок вiдповiдно до статтi 77-1 Кодексу законiв про працю України ( 32208 ), частини першої статтi 43 Закону України "Про фiзичну культуру i спорт" (
3808-12 ), статтi 16-1 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ) визначає
механiзм надання та оплати вiдпусток для пiдготовки та участi у всеукраїнських i
мiжнародних спортивних змаганнях (далi - вiдпустки) та тривалiсть вiдпусток.
2. Право на отримання вiдпустки для пiдготовки та участi:
у всеукраїнських спортивних змаганнях мають працiвники пiдприємств, установ та
органiзацiй незалежно вiд форми власностi за основним мiсцем роботи, якi
систематично займаються певним видом (видами) спорту та беруть участь у
спортивних змаганнях, крiм працiвникiв пiдроздiлiв правоохоронних органiв,
Збройних Сил, iнших вiйськових формувань, фiзкультурно-спортивних органiзацiй,
якi за своїми функцiональними обов'язками беруть участь у всеукраїнських
змаганнях з видiв спорту;
у мiжнародних спортивних змаганнях мають працiвники пiдприємств, установ та
органiзацiй незалежно вiд форми власностi за основним мiсцем роботи, якi включенi
до основного складу нацiональних збiрних команд України, крiм спортсменiв
штатної команди нацiональних збiрних команд України та працiвникiв пiдроздiлiв
правоохоронних органiв, Збройних Сил, iнших вiйськових формувань,
фiзкультурно-спортивних органiзацiй, якi за своїми функцiональними обов'язками
беруть участь у мiжнародних змаганнях з видiв спорту.
3. Вiдпустки надаються для пiдготовки та участi у всеукраїнських i мiжнародних
спортивних змаганнях, що включенi до Єдиного календарного плану фiзкультурнооздоровчих та спортивних заходiв України на вiдповiдний рiк.
25

4. Вiдпустки надаються на пiдставi заяви працiвника та листавиклику на вiдповiднi
спортивнi змагання, який готується Мiнмолодьспортом. ( Пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно
з Постановою КМ N 760 вiд 17.10.2013 )

5. Вiдпустки надаються тривалiстю не бiльш як 40 календарних днiв на рiк.
Тривалiсть вiдпустки включає час, необхiдний для проїзду до мiсця проведення
спортивних змагань та повернення. Вiдпустки можуть надаватися частинами, про
що зазначається в листi-виклику на вiдповiднi спортивнi змагання.
6. Вiдпустки можуть надаватися працiвникам окремо вiд iнших вiдпусток,
передбачених законодавством, i оформляються наказом (розпорядженням) власника
або уповноваженого ним органу пiдприємства, установи та органiзацiї.
7. На час перебування у вiдпустках за працiвниками зберiгається мiсце роботи
(посада). Оплата вiдпусток працiвникам, зазначеним у пунктi 2 цього Порядку,
здiйснюється за рахунок коштiв пiдприємств, установ та органiзацiй, призначених
на оплату працi, або коштiв фiзичної особи, в якої працюють за трудовим договором
працiвники.

До статті 16-2 Закону
Учасники бойових дій та інваліди війни отримали право на додаткову
оплачувану відпустку
Олена
Усенко,
головний спеціаліст відділу регулювання умов та експертизи праці Департаменту
заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України
(коментар до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів
війни» від 14.05.2015 р. № 426-VIII)
Законом, що коментується, встановлено додаткові трудові та соціальні гарантії
для учасників бойових дій та інвалідів війни, статус яких визначено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р.
№ 3551-XII (далі — Закон № 3551). Цього разу законотворці подбали про те, щоб
зазначені особи мали право на додатковий відпочинок у період роботи.
Подробиці — далі.
Додаткова оплачувана відпустка
відтепер (а саме — з 06.06.2015 р.,
коли Закон, що коментується, набрав чинності) учасники бойових дій та інваліди
війни мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних
днів (далі — к. дн.) на рік.
Зазначену гарантію зафіксовано у ст. 77 2 Кодексу законів про працю України
від 10.12.1971 р. (далі — КЗпП) та у ст. 16 2 Закону України «Про відпустки»
від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).
Оскільки спеціальних застережень у цих нормах не зроблено, то право
на додаткову відпустку мають як основні працівники, так і сумісники. Оплата
відпусток здійснюється за рахунок коштів установ та організацій.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Додаткова відпустка, що надається учасникам бойових дій та
інвалідам війни, не належить до категорії щорічних.
26

ож пам’ятайте такі правила її надання. Так, додаткова відпустка учасникам
бойових дій та інвалідам війни надається:
а) понад щорічну основну та додаткові відпустки. Відповідно дні цієї відпустки
не враховуйте під час порівняння з установленою граничною тривалістю
відпустки — 59 (69) к. дн. на рік (ч. 3 ст. 10 Закону про відпустки);
б) повної тривалості з розрахунку на календарний рік незалежно від кількості
фактично відпрацьованого часу в році;
в) з урахуванням святкових та неробочих днів, визначених ст. 73 КЗпП. Тобто вони
оплачуються та включаються в загальну тривалість відпустки, а не подовжують її.
Крім того, додаткову відпустку не можна:
•
перенести на інший період або подовжити в разі хвороби працівника;
•
поділити на частини;
•
замінити грошовою компенсацією.
У той же час, не допускається відкликання працівника з такої відпустки,
адже до ст. 12 Закону про відпустки, яка визначає порядок відкликання працівників
з щорічної відпустки, ніяких змін внесено не було.
Зауважимо, що перелік осіб, які належать до учасників бойових дій та
інвалідів війни, наведено відповідно у ст. 6 і 7 Закону № 3551. Він чималий, але
досконало його вивчати не обов’язково. Для роботодавця головне, щоб свій статус
працівник підтвердив відповідним посвідченням інваліда війни або учасника
бойових дій. Зазначений документ (з відповідною заявою працівника) й буде
підставою для надання відпустки.
Оскільки тривалість додаткової відпустки не залежить від стажу роботи та
надається під час підтвердження статусу учасника бойових дій чи інваліда війни,
своїм правом на відпустку відповідні категорії осіб можуть скористатися
вже з 06.06.2015 р. А отже, її необхідно включити до графіка відпусток на 2015 рік
(за потреби внести відповідні корективи).

Роздiл IV
Соцiальнi вiдпустки
До статті 18 Закону
МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
16.05.2012 N 158/13/133-12
Про вiдпустку для догляду за дитиною
Вiдповiдно до частини третьої статтi 64 Господарського кодексу України
пiдприємство самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, встановлює
чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис.
Штатний розпис - це документ, що встановлює для даного пiдприємства, установи,
органiзацiї структуру, штати й посадовi оклади працiвникiв.
Враховуючи зазначене, прийняття на роботу працiвникiв має вiдбуватись згiдно iз
штатним розписом i з посадовим окладом, визначеним штатним розписом.
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Тому роботодавець не вправi вивести працiвницю поза штат (зокрема i пiд час її
перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трьох рокiв).
Звертаємо увагу, що на перiод вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трьох рокiв, яка надається вiдповiдно до норм статтi 18 Закону України "Про
вiдпустки" (на пiдставi медичного висновку - до 6 рокiв ст. 25 Закону України "Про
вiдпустки"), за працiвником зберiгається мiсце роботи (посада) (стаття 2 Закону
України "Про вiдпустки").
Зазначена категорiя працiвникiв не може бути звiльнена з iнiцiативи власника або
уповноваженого ним органу, крiм випадку повної лiквiдацiї пiдприємства, установи,
органiзацiї, коли допускається звiльнення з обов'язковим працевлаштуванням
(частина третя статтi 184 КЗпП України).
Вiдповiдно до статтi 179 Кодексу законiв про працю України та статтi 18 Закону
України "Про вiдпустки" пiсля закiнчення вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та
пологами за бажанням жiнки їй надається вiдпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирiчного вiку. За бажанням жiнки у перiод перебування її у
вiдпустцi для догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного
робочого часу або вдома. При цьому за нею зберiгається право на одержання
допомоги в перiод вiдпустки для догляду за дитиною.
Отже, частково оплачувана вiдпустка для догляду за дитиною надається жiнцi
повнiстю або частково протягом строку до досягнення дитиною вiку трьох рокiв.
При цьому жiнка 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.
Слiд зазначити, що на перiод перебування працiвницi у вiдпустцi для догляду за
дитиною роботодавець має право прийняти iншого працiвника для замiщення
тимчасово не зайнятої посади до фактичного виходу на роботу жiнки, що
знаходиться у вiдпустцi. З таким працiвником укладається строковий трудовий
договiр (ст. 23 КЗпП України).
У разi коли у працiвника закiнчилась вiдпустка для догляду за дитиною або ж такий
працiвник виявив бажання приступити до роботи на умовах неповного робочого
часу, перебуваючи у цiй вiдпустцi, то вiн виходить на посаду, яку обiймав до
отримання цiєї вiдпустки. Iнший працiвник, який на час перебування зазначеного
працiвника у вiдпустцi працював на цiй посадi за строковим трудовим договором,
пiдлягає звiльненню за пунктом 2 статтi 36 КЗпП України (закiнчення строкового
трудового договору).
Директор Департаменту О. Товстенко

Стосовно застосування статей 18 та 19 Закону також дивиться
лист Мінсоцполітики України від 05.07.2013 р. в коментарі до статті
12 розділу ІІ Закону
До статті 19 Закону
МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
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ЛИСТ
14.04.2008 N 235/0/15-08/13
Роз'яснення щодо застосування
статтi 19 Закону України "Про вiдпустки"
(додатковi вiдпустки працiвникам,
якi мають дiтей)
Роз'яснення щодо застосування статтi 19 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96ВР ) розроблено для надання практичної та методичної допомоги пiдприємствам,
установам, органiзацiям.
З метою створення сприятливих умов для догляду та виховання дiтей ст. 182-1 КЗпП
( 322-08 ) та ст. 19 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ) передбачено
надання працiвникам, якi мають дiтей, соцiальної додаткової вiдпустки.
До набрання чинностi Законом України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ) згiдно з п. 3
постанови ЦК КПРС i Ради Мiнiстрiв СРСР вiд 22 сiчня 1981 р. N 235 жiнцi, яка
мала двох i бiльше дiтей вiком до 12 рокiв, надавалася додаткова триденна
оплачувана вiдпустка, i загальна тривалiсть вiдпустки працiвницям, якi
користувалися зазначеною додатковою вiдпусткою, не повинна була перевищувати
28 календарних днiв.
З 1 сiчня 1997 р., тобто з дати набрання чинностi Законом України "Про вiдпустки" (
504/96-ВР ), вiдповiдно до ч. 1 ст. 19 зазначеного Закону жiнцi, яка працювала i мала
двох i бiльше дiтей вiком до 15 рокiв або дитину-iнвалiда, на її бажання щорiчно
надавалася додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю 5 календарних днiв без
урахування вихiдних, що не включалася до загальної тривалостi щорiчної вiдпустки.
Зазначена норма поширювалась на жiнку, яка всиновила дитину, батька, який
виховував дитину без матерi (в тому числi й у разi тривалого перебування матерi в
лiкувальному закладi), а також осiб, якi взяли пiд опiку дитину.
Законом України вiд 6 лютого 2003 р. N 490-IV "Про внесення змiн до деяких
законодавчих актiв України стосовно вiдпусток" (набрав чинностi з 1 березня 2003
р.) стаття 19 викладена в новiй редакцiї:
"Жiнцi, яка працює i має двох або бiльше дiтей вiком до 15 рокiв, або дитинуiнвалiда, або яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матерi (у тому
числi й у разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладi), а також особi,
яка взяла дитину пiд опiку, надається щорiчно додаткова оплачувана вiдпустка
тривалiстю 7 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв (стаття 73
Кодексу законiв про працю України ( 322-08 )).
За наявностi декiлькох пiдстав для надання цiєї вiдпустки її загальна тривалiсть не
може перевищувати 14 календарних днiв".
У подальшому з 18 листопада 2004 р. Законом України "Про внесення змiн до
деяких законодавчих актiв України стосовно вiдпусток" перелiк осiб, якi мають
право на зазначену додаткову вiдпустку, доповнено категорiєю "одинока мати".
Зазначену хронологiю змiн у законодавствi щодо надання додаткових вiдпусток
працiвникам, якi мають дiтей, слiд ураховувати в разi їхнього надання за минулi
роки або виплати грошової компенсацiї за них при звiльненнi, для визначення
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кiлькостi днiв такої вiдпустки та перелiку категорiй працiвникiв, якi мали на неї
право.
Порядок надання додаткової вiдпустки працiвникам,
якi мають дiтей
Додатковi вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, надаються понад тривалiсть
щорiчної вiдпустки, передбаченої ст. 6, 7 i 8 Закону "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ), а
також понад тривалiсть щорiчних вiдпусток, установлених iншими законами та
нормативно-правовими актами, i переносяться на iнший перiод або продовжуються
в порядку, визначеному ст. 11 цього Закону.
Оскiльки зазначена вiдпустка є соцiальною вiдпусткою i не належить до виду
щорiчних, то вона може надаватися в будь-який час протягом календарного року,
незалежно вiд вiдпрацьованого часу i дати народження дитини - до чи пiсля.
Якщо працiвник, який має право на соцiальну вiдпустку, з якихось причин не
скористався цим правом у роцi досягнення дитиною певного вiку або ж за кiлька
попереднiх рокiв, вiн має право використати цю вiдпустку, i в разi звiльнення,
незалежно вiд пiдстав, йому має бути виплачена компенсацiя за асi невикористанi
днi вiдпусток, як це передбачено ст. 24 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР
).
Законодавством не передбачено строку давностi, пiсля якого втрачається право на
додаткову соцiальну вiдпустку працiвникiв, якi мають дiтей.
Наприклад, якщо одинока мати, яка сама виховує дитину, не користувалася
зазначеною соцiальною вiдпусткою, вона має на неї право починаючи з 2004 р. тривалiстю 7 календарних днiв за кожен рiк до виповнення дитиною повнолiття.
Визначення вiку дiтей для права на отримання додаткової
соцiальної вiдпустки
Право на додаткову соцiальну вiдпустку залежить вiд вiку дитини. Статтею 19
Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ) визначено вiк дiтей тiльки для такої
категорiї, як "жiнка, яка працює i має двох або бiльше дiтей вiком до 15 рокiв". Вiк
дитини-iнвалiда, всиновленої дитини, дитини пiд опiкою, дитини одинокої матерi
(батька) цим Законом не встановлено, тому слiд керуватися загальними нормами
законодавства.
Згiдно зi ст. 1 Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) та ст. 2 Закону
України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" ( 2811-12 ) дитина - це особа
вiком до 18 рокiв (повнолiття), якщо згiдно iз законом, застосовуваним до неї, вона
не набуває прав повнолiтньої ранiше.
Тому жiнка, яка працює i має дитину-iнвалiда; всиновлену дитину; одинока мати,
яка виховує дитину без батька; батько, який виховує дитину без матерi, мають право
на цю вiдпустку до досягнення дитиною повнолiття.
Згiдно з п. 2 ст. 243 Сiмейного кодексу України ( 2947-14 ) опiка встановлюється над
дитиною, яка не досягла 14 рокiв, а пiклування - над дитиною вiком вiд 14 до 18
рокiв.
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Отже, особа, яка взяла дитину пiд опiку, має право на додаткову соцiальну вiдпустку
до досягнення дитиною 14 рокiв, а особа, яка в установленому порядку визнана
пiклувальником, - з досягнення дитиною вiку 14 рокiв i до виповнення їй 18 рокiв,
оскiльки ст. 186-1 КЗпП ( 322-08 ) України гарантiї, встановленi ст. 182-1 цього
Кодексу ( 2947-14 ), поширено також на пiклувальникiв.
Умови та порядок надання додаткової
соцiальної вiдпустки одинокiй матерi
Поняття одинокої матерi визначено в постановi Пленуму Верховного Суду України
вiд 6 листопада 1992 р. N 9 (iз змiнами) "Про практику розгляду судами трудових
спорiв". Згiдно з п. 9 цiєї постанови одинокою матiр'ю слiд вважати жiнку, яка не
перебуває у шлюбi i у свiдоцтвi про народження дитини якої вiдсутнiй запис про
батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказiвкою
матерi; вдову; iншу жiнку, яка виховує i утримує дитину сама.
За цим визначенням для визнання "iншої жiнки" одинокою потрiбно двi ознаки:
вона сама i виховує, i утримує дитину.
Пiсля набрання чинностi Законом України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ) таке
визначення одинокої матерi для реалiзацiї норм цього Закону не має
застосовуватись, оскiльки в п. 5 ч. 12 ст. 10 цього Закону визначено поняття
одинокої матерi як такої, яка виховує дитину без батька. Отже, участь батька або
iнших осiб в утриманнi дитини не позбавляє матерi статусу одинокої (Ротань В., Зуб
I., Стичинський Б., Науково-практичний коментар до законодавства України про
працю; 6-те вид., доп. i перероб. - К.: А.С.К., 2006). Це означає, що для встановлення
права на додаткову вiдпустку має застосовуватись таке визначення одинокої матерi:
жiнка, яка не перебуває у шлюбi i у свiдоцтвi про народження дитини якої вiдсутнiй
запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за
вказiвкою матерi; вдова; жiнка, яка виховує дитину без батька (в тому числi i
розлучена жiнка, яка сама виховує дитину, якщо батько не проживає разом з
дитиною та вiдсутнi iншi докази його участi у вихованнi дитини, i за цих самих умов
жiнка, яка вийшла замiж, але її дитина новим чоловiком не всиновлена).
Для отримання додаткової соцiальної вiдпустки жiнка, яка не перебуває у шлюбi i у
свiдоцтвi про народження дитини якої вiдсутнiй запис про батька дитини або запис
про батька зроблено в установленому порядку за вказiвкою матерi, має подати;
копiю свiдоцтва про народження дитини i довiдку органiв запису актiв
громадянського стану про пiдстави внесення до книги записiв народжень вiдомостей
про батька дитини; жiнка, яка є вдовою, - копiю свiдоцтва про народження дитини
та копiї свiдоцтва про укладення шлюбу та свiдоцтва про смерть чоловiка.
Законодавством не передбачено, якi саме документи має подати жiнка, яка виховує
дитину без батька (в тому числi i розлучена жiнка, i жiнка, яка вийшла замiж, але її
дитина новим чоловiком не всиновлена).
Питання виховання батьками дитини визначено Сiмейним кодексом України ( 294714 ).
Згiдно зi ст. 157 цього Кодексу ( 2947-14 ) питання виховання дитини вирiшується
батьками спiльно. Той з батькiв, хто проживає окремо вiд дитини, зобов'язаний
брати участь у її вихованнi i має право на особисте спiлкування з нею. Батьки мають
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право укласти договiр щодо здiйснення батькiвських прав та виконання обов'язкiв
тим з них, хто проживає окремо вiд дитини.
Як передбачено ст. 158 Сiмейного кодексу України ( 2947-14 ), за заявою матерi,
батька дитини орган опiки та пiклування визначає способи участi у вихованнi
дитини та спiлкування з нею того з батькiв, хто проживає окремо вiд неї. Рiшення
про це орган опiки та пiклування ухвалює на пiдставi вивчення умов життя батькiв,
їхнього ставлення до дитини, iнших обставин, що мають iстотне значення.
У разi ухилення батька вiд виконання своїх обов'язкiв з виховання дитини мати має
право звернутися до суду з позовом про позбавлення його батькiвських прав.
З урахуванням зазначеного для пiдтвердження факту, що батько не бере участi у
вихованнi дитини, можуть бути пред'явленi, наприклад, довiдка з ЖЕКу про
реєстрацiю особи за мiсцем проживання, ухвала суду або постанова слiдчого про
розшук вiдповiдача у справi за позовом про стягнення алiментiв, рiшення суду про
позбавлення вiдповiдача батькiвських прав, рiшення органiв опiки та пiклування або
суду про вiдсутнiсть участi батька у вихованнi дитини тощо.
Пред'явлення лише довiдки з ЖЕКу про те, що дитина проживає разом з матiр'ю, не
дає достатнiх пiдстав стверджувати, що батько не бере участi у її вихованнi.
Для отримання додаткової соцiальної вiдпустки розлучена жiнка, яка дiйсно виховує
сама дитину (без батька), має подати такi документи: копiю свiдоцтва про
народження дитини; для пiдтвердження того, що жiнка є розлученою, - копiю
свiдоцтва про розiрвання шлюбу та документ, який пiдтверджував би те, що батько
не бере участi у вихованнi дитини.
Жiнка, яка вдруге вийшла замiж, але її дитина вiд першого шлюбу новим чоловiком
не всиновлена, для отримання такої вiдпустки має пред'явити документ, який
пiдтверджував би те, що батько дитини не бере участi у її вихованнi, та довiдку
органу реєстрацiї актiв цивiльного стану про те, що дитина новим чоловiком не
всиновлена.
Якщо вдова чи розлучена жiнка, яка виховує дитину без батька (в разi позбавлення
його батькiвських прав), вступила в новий шлюб з iншим чоловiком i її дитина вiд
першого шлюбу ним не всиновлена, вона має право на додаткову соцiальну
вiдпустку як одинока мати.
Жiнка, яка має дiтей вiд особи, з якою вона не перебувала i не перебуває в
зареєстрованому шлюбi, але з якою вона веде спiльне господарство, разом проживає
i виховує дiтей, права на одержання додаткової соцiальної вiдпустки як одинока
мати не має.
Якщо працiвницею не буде доведено факт, що вона дiйсно виховує дитину сама, без
участi батька, роботодавець може вiдмовити їй у наданнi такої вiдпустки.
Зазначенi умови та порядок надання додаткової соцiальної вiдпустки
застосовуються i до батька, який виховує дитину без матерi (одинокий батько).
Одиноким батьком слiд вважати чоловiка, який не перебуває у шлюбi i у свiдоцтвi
про народження дитини записаний як її батько, вдiвця, розлученого чоловiка, що
виховує дитину без матерi.
Визначення пiдстав для надання додаткової соцiальної
вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей
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Згiдно з ч. 2 ст. 19 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ) за наявностi
кiлькох пiдстав для надання додаткової соцiальної вiдпустки її загальна тривалiсть
не може перевищувати 14 календарних днiв.
У зв'язку з тим, що ст. 19 Закону України "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ) чiтко не
визначено сукупнiсть кiлькох пiдстав для набуття права на додаткову соцiальну
вiдпустку тривалiстю понад сiм календарних днiв, то з урахуванням правової
експертизи цього питання, проведеної Мiнпрацi разом з Мiн'юстом та Головним
науково-експертним управлiнням Апарату Верховної Ради України, кожну пiдставу,
визначену ч. 1 цiєї статтi, є правомiрним вважати окремою пiдставою, а саме:
- жiнка, яка має двох або бiльше дiтей вiком до 15 рокiв;
- жiнка, яка має дитину-iнвалiда;
- жiнка, яка всиновила дитину;
- одинока мати;
- батько, який виховує дитину без матерi (в тому числi й у разi тривалого
перебування матерi в лiкувальному закладi);
- особа, яка взяла дитину пiд опiку.
Так, одинока мати, в якої дитина є iнвалiдом, має право на таку вiдпустку за двома
пiдставами (14 календарних днiв): "жiнка, яка має дитину-iнвалiда" та "одинока
мати". Якщо одинока мати виховує здорову дитину (мається на увазi не дитинуiнвалiда), соцiальна вiдпустка надається за однiєю пiдставою (сiм календарних днiв).
Якщо одинока мати виховує двох дiтей вiком до 15 рокiв, така вiдпустка надається
за двома пiдставами: "жiнка, яка має двох дiтей вiком до 15 рокiв" та "одинока
мати".
Жiнка, яка має всиновлену дитину, i водночас є одинокою матiр'ю (вдовою),
користується правом на таку вiдпустку за двома пiдставами (14 календарних днiв):
"жiнка, яка всиновила дитину" та "одинока мати".
Якщо одинока мати виховує двох дiтей вiком 16 i 17 рокiв, вона має право на цю
вiдпустку за однiєю пiдставою (тривалiстю сiм календарних днiв). Для надання
працiвницi такої вiдпустки тривалiстю 14 календарних днiв не виконується пiдстава
"жiнка, яка має двох або бiльше дiтей вiком до 15 рокiв".
Заступник Мiнiстра В.Онищук

Роздiл V
Оплата вiдпусток
До статті 21
Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 лютого 1995 р. N 100

Порядок
обчислення середньої заробiтної плати
I. Загальнi положення
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1. Цей Порядок обчислення середньої заробiтної плати застосовується у випадках:
а) надання працiвникам щорiчної вiдпустки, додаткових вiдпусток у зв'язку з
навчанням, додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, або виплати їм
компенсацiї за невикористанi вiдпустки; ( Пiдпункт "а" пункту 1 в редакцiї Постанови КМ N 185 вiд
24.02.97 )

б) надання працiвникам творчої вiдпустки; ( Пiдпункт "б" пункту 1 в редакцiї Постанови КМ N 185
вiд 24.02.97 )

в) виконання працiвниками державних i громадських обов'язкiв у робочий час;
г) переведення працiвникiв на iншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом
здоров'я;
д) переведення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв, на iншу
легшу роботу;
е) надання жiнкам додаткових перерв для годування дитини;
є) виплати вихiдної допомоги; ( Пiдпункт "є" пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N
1266 вiд 26.09.2001 )

ж) службових вiдряджень;
з) вимушеного прогулу;
и) направлення працiвникiв на обстеження до медичних закладiв;
i) звiльнення працiвникiв-донорiв вiд роботи;
ї) залучення працiвникiв до виконання вiйськових обов'язкiв;
й) тимчасового переведення працiвника у разi виробничої потреби на iншу
нижчеоплачувану роботу;
( Пiдпункт "к" пункту 1 виключено на пiдставi Постанови КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )

л) iнших випадках, коли згiдно з чинним законодавством виплати провадяться
виходячи iз середньої заробiтної плати.
II. Перiод, за яким обчислюється середня заробiтна плата
2. Обчислення середньої заробiтної плати для оплати часу щорiчної вiдпустки,
додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням, творчої вiдпустки, додаткової вiдпустки
працiвникам, якi мають дiтей, або для виплати компенсацiї за невикористанi
вiдпустки провадиться виходячи з виплат за останнi 12 календарних мiсяцiв роботи,
що передують мiсяцю надання вiдпустки або виплати компенсацiї за невикористанi
вiдпустки. ( Абзац перший пункту 2 в редакцiї Постанови КМ N 185 вiд 24.02.97 )
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Працiвниковi, який пропрацював на пiдприємствi, в установi, органiзацiї менше
року, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час
роботи, тобто з першого числа мiсяця пiсля оформлення на роботу до першого числа
мiсяця, в якому надається вiдпустка або виплачується компенсацiя за невикористану
вiдпустку. ( Абзац другий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99 )
У всiх iнших випадках збереження середньої заробiтної плати середньомiсячна
заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за останнi 2 календарнi мiсяцi
роботи, що передують подiї, з якою пов'язана вiдповiдна виплата. Працiвникам, якi
пропрацювали на пiдприємствi, в установi, органiзацiї менше двох календарних
мiсяцiв, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично
вiдпрацьований час. ( Абзац третiй пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1266 вiд
26.09.2001 )

Якщо протягом останнiх двох календарних мiсяцiв працiвник не працював, середня
заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за попереднi два мiсяцi роботи.
Якщо i протягом цих мiсяцiв працiвник не вiдпрацював жодного робочого дня,
середня заробiтна плата обчислюється вiдповiдно до останнього абзацу пункту 4
цього Порядку. ( Абзац четвертий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99
Працiвникам плаваючого складу суден флоту рибної промисловостi i працiвникам,
зайнятим на пiдприємствах iз сезонним характером виробництва, з урахуванням
значного коливання протягом року заробiтної плати, в iнших випадках збереження
середньої заробiтної плати вона може обчислюватись виходячи з виплат за 12
календарних мiсяцiв. ( Абзац п'ятий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1266 вiд
26.09.2001 )

Час, протягом якого працiвники згiдно з чинним законодавством або з iнших
поважних причин не працювали i за ними не зберiгався заробiток або зберiгався
частково, виключається з розрахункового перiоду.
У разi змiни структури заробiтної плати з одночасним пiдвищенням посадових
окладiв працiвникам органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування
вiдповiдно до актiв законодавства перiод до змiни структури заробiтної плати
виключається з розрахункового перiоду. ( Пункт 2 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N
1132 вiд 30.11.2005 )

У разi коли змiна структури заробiтної плати з одночасним пiдвищенням посадових
окладiв працiвникiв органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування
вiдбулася у перiод, протягом якого за працiвником зберiгається середня заробiтна
плата, а також коли заробiтна плата у розрахунковому перiодi не зберiгається,
обчислення середньої заробiтної плати провадиться з урахуванням виплат,
передбачених працiвниковi згiдно з умовами оплати працi, що встановленi пiсля
пiдвищення посадових окладiв. ( Пункт 2 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 1132 вiд
30.11.2005 )
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Для працiвникiв з вiдрядною оплатою працi у разi вiдсутностi оперативних даних
для розрахунку заробiтку за останнiй мiсяць розрахункового перiоду вiн може
замiнюватись iншим мiсяцем, що безпосередньо передує розрахунковому перiоду.
III. Виплати, що включаються у розрахунок
середньої заробiтної плати
3. При обчисленнi середньої заробiтної плати у всiх випадках її збереження
включаються: основна заробiтна плата; доплати i надбавки (за надурочну роботу та
роботу в нiчний час; сумiщення професiй i посад; розширення зон обслуговування
або виконання пiдвищених обсягiв робiт робiтниками-почасовиками; високi
досягнення в працi (високу професiйну майстернiсть); умови працi; iнтенсивнiсть
працi; керiвництво бригадою, вислугу рокiв та iншi); виробничi премiї та премiї за
економiю конкретних видiв палива, електроенергiї i теплової енергiї; винагорода за
пiдсумками рiчної роботи та вислугу рокiв тощо. Премiї включаються в заробiток
того мiсяця, на який вони припадають згiдно з розрахунковою вiдомiстю на
заробiтну плату. Премiї, якi виплачуються за квартал i бiльш тривалий промiжок
часу, при обчисленнi середньої заробiтної плати за останнi два календарнi мiсяцi,
включаються в заробiток в частинi, що вiдповiдає кiлькостi мiсяцiв у
розрахунковому перiодi. У разi коли число робочих днiв у розрахунковому перiодi
вiдпрацьовано не повнiстю, премiї, винагороди та iншi заохочувальнi виплати пiд
час обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарнi мiсяцi
враховуються пропорцiйно часу, вiдпрацьованому в розрахунковому перiодi. ( Абзац
перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 348 вiд 16.05.95, N 1398 вiд 30.07.99, N 1266 вiд
26.09.2001 )

Одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк i за вислугу рокiв включається
до середнього заробiтку шляхом додавання до заробiтку кожного мiсяця
розрахункового перiоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному роцi за
попереднiй календарний рiк. ( Абзац другий пункту 3 в редакцiї Постанови КМ N 1398 вiд 30.07.99 )
Усi виплати включаються в розрахунок середньої заробiтної плати у тому розмiрi, в
якому вони нарахованi, без виключення сум вiдрахування на податки, стягнення
алiментiв тощо, за винятком вiдрахувань iз заробiтної плати осiб, засуджених за
вироком суду до виправних робiт без позбавлення волi. ( Абзац третiй пункту 3 iз змiнами,
внесеними згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99 )

При обчисленнi середньої заробiтної плати для оплати за час щорiчної вiдпустки,
додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням, творчої вiдпустки, додаткової вiдпустки
працiвникам, якi мають дiтей, або компенсацiї за невикористанi вiдпустки, крiм
зазначених вище виплат, до фактичного заробiтку включаються виплати за час,
протягом якого працiвнику зберiгається середнiй заробiток (за час попередньої
щорiчної вiдпустки, виконання державних i громадських обов'язкiв, службового
вiдрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю. ( Абзац
четвертий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 185 вiд 24.02.97 )
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4. При обчисленнi середньої заробiтної плати у всiх випадках її збереження згiдно з
чинним законодавством, не враховуються: ( Абзац перший пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з
Постановою КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )

а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять
в обов'язки працiвника (за винятком доплат за сумiщення професiй i посад,
розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягiв робiт та
виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв, а також рiзницi в посадових
окладах, що виплачується працiвникам, якi виконують обов'язки тимчасово
вiдсутнього керiвника пiдприємства або його структурного пiдроздiлу i не є
штатними заступниками);
б) одноразовi виплати (компенсацiя за невикористану вiдпустку, матерiальна
допомога, допомога працiвникам, якi виходять на пенсiю, вихiдна допомога тощо);
в) компенсацiйнi виплати на вiдрядження i переведення (добовi, оплата за проїзд,
витрати на наймання житла, пiдйомнi, надбавки, що виплачуються замiсть добових);
г) премiї за винаходи та рацiоналiзаторськi пропозицiї, за сприяння впровадженню
винаходiв i рацiоналiзаторських пропозицiй, за впровадження нової технiки i
технологiї, за збирання i здавання брухту чорних, кольорових i дорогоцiнних
металiв, збирання i здавання на вiдновлення вiдпрацьованих деталей машин,
автомобiльних шин, введення в дiю виробничих потужностей та об'єктiв
будiвництва (за винятком цих премiй працiвникам будiвельних органiзацiй, що
виплачуються у складi премiй за результати господарської дiяльностi);
д) грошовi i речовi винагороди за призовi мiсця на змаганнях, оглядах, конкурсах
тощо;
е) пенсiї, державна допомога, соцiальнi та компенсацiйнi виплати;
є) лiтературний гонорар штатним працiвникам газет i журналiв, що сплачується за
авторським договором;
ж) вартiсть безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв
iндивiдуального захисту, мила, змивних i знешкоджувальних засобiв, молока та
лiкувально-профiлактичного харчування;
з) дотацiї на обiди, проїзд, вартiсть оплачених пiдприємством путiвок до санаторiїв i
будинкiв вiдпочинку;
и) виплати, пов'язанi з ювiлейними датами, днем народження, за довголiтню i
бездоганну трудову дiяльнiсть, активну громадську роботу тощо;
i) вартiсть безплатно наданих деяким категорiям працiвникiв комунальних послуг,
житла, палива та сума коштiв на їх вiдшкодування;
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ї) заробiтна плата на роботi за сумiсництвом (за винятком працiвникiв, для яких
включення її до середнього заробiтку передбачено чинним законодавством);
й) суми вiдшкодування шкоди, заподiяної працiвниковi калiцтвом або iншим
ушкодженням здоров'я;
к) доходи (дивiденди, проценти), нарахованi за акцiями трудового колективу i
вкладами членiв трудового колективу в майно пiдприємства;
л) компенсацiя працiвникам втрати частини заробiтної плати у зв'язку з порушенням
термiнiв її виплати. ( Пункт 4 доповнено пiдпунктом "л" згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99 )
При обчисленнi середньої заробiтної плати за останнi два мiсяцi, крiм перелiчених
вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберiгається
середнiй заробiток працiвника (за час виконання державних i громадських
обов'язкiв, щорiчної i додаткової вiдпусток, вiдрядження тощо) та допомога у зв'язку
з тимчасовою непрацездатнiстю.
В iнших випадках, коли нарахування проводяться виходячи iз середньої заробiтної
плати, працiвник не мав заробiтку, не з вини працiвника, розрахунки проводяться
виходячи з установлених йому в трудовому договорi тарифної ставки, посадового
(мiсячного) окладу. ( Абзац пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 1398 вiд 30.07.99, N
1266 вiд 26.09.2001 )

Працiвникам, якi були звiльненi в запас з вiйськової служби за призовом пiд час
мобiлiзацiї, на особливий перiод та повторно призванi для проходження вiйськової
служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, обчислення середньої
заробiтної плати проводиться з урахуванням норм цього Порядку. У разi коли
розрахована в установленому порядку середня заробiтна плата є нижчою вiд
середньої заробiтної плати, яка зберiгалась за працiвником протягом перiоду
попередньої вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод,
для розрахунку компенсацiї застосовується середня заробiтна плата, яка зберiгалась
за працiвником протягом перiоду попередньої вiйськової служби за призовом пiд
час мобiлiзацiї, на особливий перiод. ( Пункт 4 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 542 вiд
29.07.2015 )

IV. Порядок розрахунку виплат у всiх випадках
збереження заробiтної плати
5. Нарахування виплат у всiх випадках збереження середньої заробiтної плати
провадиться виходячи з розмiру середньоденної (годинної) заробiтної плати. ( Пункт 5
iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )
( Пункт 6 виключено на пiдставi Постанови КМ N 185 вiд 24.02.97 )

7. Нарахування виплат за час щорiчної вiдпустки, додаткових вiдпусток у зв'язку з
навчанням, творчої вiдпустки, додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей,
або компенсацiї за невикористанi вiдпустки, тривалiсть яких розраховується в
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календарних днях провадиться шляхом дiлення сумарного заробiтку за останнi
перед наданням вiдпустки 12 мiсяцiв або за менший фактично вiдпрацьований
перiод на вiдповiдну кiлькiсть календарних днiв року чи меншого вiдпрацьованого
перiоду (за винятком святкових i неробочих днiв, встановлених законодавством).
Одержаний результат перемножується на число календарних днiв вiдпустки. ( Абзац
перший пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 185 вiд 24.02.97 )

Святковi та неробочi днi (стаття 73 Кодексу законiв про працю України) ( 322-08 ),
якi припадають на перiод вiдпустки, у розрахунок тривалостi вiдпустки не
включаються i не оплачуються. ( Абзац другий пункту 7 в редакцiї Постанови КМ N 348 вiд 16.05.95 )
( Абзац третiй пункту 7 виключено на пiдставi Постанови КМ N 348 вiд 16.05.95 )

8. Нарахування виплат, що обчислюються iз середньої заробiтної плати за останнi
два мiсяцi роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного)
заробiтку на число робочих днiв/годин, а у випадках, передбачених чинним
законодавством, календарних днiв, якi мають бути оплаченi за середнiм заробiтком.
Середньоденна (годинна) заробiтна плата визначається дiленням заробiтної плати за
фактично вiдпрацьованi протягом двох мiсяцiв робочi (календарнi) днi на число
вiдпрацьованих робочих днiв (годин), а у випадках, передбачених чинним
законодавством, - на число календарних днiв за цей перiод. ( Абзац перший пункту 8 iз
змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99 )

У разi коли середня мiсячна заробiтна плата визначена законодавством як
розрахункова величина для нарахування виплат i допомоги, вона обчислюється
шляхом множення середньоденної заробiтної плати, розрахованої згiдно з абзацом
першим цього пункту, на середньомiсячне число робочих днiв у розрахунковому
перiодi. ( Пункт 8 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99 )
Середньомiсячне число робочих днiв розраховується дiленням на 2 сумарного числа
робочих днiв за останнi два календарнi мiсяцi згiдно з графiком роботи
пiдприємства, установи, органiзацiї, встановленим з дотриманням вимог
законодавства. ( Пункт 8 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99 )
( Пункт 9 виключено на пiдставi Постанови КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )

10. У випадках пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв на пiдприємствi, в
установi, органiзацiї вiдповiдно до актiв законодавства, а також за рiшеннями,
передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому перiодi, так i
в перiодi, протягом якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, заробiтна
плата, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються при обчисленнi
середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригуються на
коефiцiєнт їх пiдвищення. На госпрозрахункових пiдприємствах i в органiзацiях
коригування заробiтної плати та iнших виплат провадиться з урахуванням їх
фiнансових можливостей. ( Абзац перший пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 348
вiд 16.05.95, N 1266 вiд 26.09.2001 )
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Виходячи з вiдкоригованої таким чином заробiтної плати у розрахунковому перiодi,
за встановленим у пунктах 6, 7 i 8 роздiлу IV порядком визначається
середньоденний (годинний) заробiток. У випадках, коли пiдвищення тарифних
ставок i окладiв вiдбулось у перiодi, протягом якого за працiвником зберiгався
середнiй заробiток, за цим заробiтком здiйснюються нарахування тiльки в частинi,
що стосується днiв збереження середньої заробiтної плати з дня пiдвищення
тарифних ставок (окладiв). ( Абзац другий пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1266
вiд 26.09.2001 )

У разi змiни тарифної ставки (посадового окладу) працiвниковi у зв'язку з
присвоєнням вищого розряду, переведенням на iншу вищеоплачувану роботу
(посаду) тощо таке коригування середньої заробiтної плати не провадиться.
Працiвникам бюджетних установ i органiзацiй, яким вiдповiдно до законiв України
щомiсячно перераховуються посадовi оклади (ставки) до рiвня не нижчого середньої
(подвiйної) заробiтної плати в промисловостi (народному господарствi), розрахунки
виплат у всiх випадках збереження середньої заробiтної плати, можуть провадитися,
якщо не передбачено у колективному договорi, виходячi з посадового окладу
(ставки) того мiсяця, в якому вiдбулася подiя, пов'язана з вiдповiдними виплатами, з
урахуванням постiйних доплат i надбавок. ( Пункт 10 доповнено абзацом четвертим згiдно з
Постановою КМ N 348 вiд 16.05.95, iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )

До статі 23 Закону
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 29.04.2016 р. N 243/13/116-16
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист і повідомляє.
Статтею 84 Кодексу законів про працю України передбачено надання працівникам
відпусток без збереження заробітної плати. У випадках, передбачених ст. 25 Закону
України "Про відпустки" (далі - Закон), працівнику за його бажанням надається в
обов'язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати. Згідно зі ст. 26
Закону за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися
відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між
працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15
календарних днів на рік.
Важливими гарантіями при наданні відпусток без збереження заробітної плати,
встановленими ст. 25 і 26 Закону, є те, що на час їх надання за працівником
зберігається його місце роботи (посада), а час перебування в таких відпустках
зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ст. 9
Закону).
Статтею 4 Закону визначені види відпусток, які надаються працівникам.
Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що законодавством, колективним
договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види
відпусток.
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Тобто колективним чи трудовим договором можуть встановлюватись лише інші
види відпусток, які не визначені у ст. 4 Закону.
Слід зазначити, що норма ч. 2 ст. 4 Закону не поширюється на відпустки без
збереження заробітної плати, так як такий вид відпусток визначений Законом та
встановлена конкретна тривалість цих відпусток.
Разом з тим відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону оплата інших видів відпусток,
передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором,
провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та
інших обов'язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів фізичної особи, в
якої працюють за трудовим договором працівники. В установах і організаціях, що
утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата цих відпусток провадиться в
межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.
Враховуючи вищезазначене та норму ст. 23 Закону, інші види відпусток,
передбачені колективним договором, угодою та трудовим договором, мають бути
оплачені. Встановлення інших видів неоплачених відпусток є порушенням
законодавства про працю.
Звертаємо увагу на те, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами,
вони мають лише роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють
правових норм.
Заступник директора Департаменту начальник відділу
С. Рябоконь

Відпустки, встановлені колективним договором
Статтею 4 Закону України «Про відпустки» встановлено, що колективним
договором можуть установлюватись інші види відпусток, крім тих, що перелічені у
Законі.
У зв’язку з цим, колективними договорами закладів освіти інколи
встановлюють вищезазначені оплачувані відпустки (у зв’язку зі смертю близьких, у
зв’язку з одруженням, за виконання роботи класного керівника, за те, що працівник
на протязі календарного року не хворів тощо). У подальшому, у разі виявлення
надання та оплати вищезазначених відпусток контрольно-ревізійними органами, на
керівників та головних бухгалтерів накладають адміністративне стягнення та
вимагають повернути гроші за оплату відпусток до бюджету за рахунок винних осіб.
З метою недопущення таких ситуацій роз’яснюю, що згідно статті 24 Закону
України «Про відпустки» оплата відпусток, передбачених колективним договором в
установах і організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів,
провадиться в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.
41

При складанні кошторису бюджетної установи в ньому мають право
передбачати тільки ті виплати, що зазначені у нормативних документах як
обов’язкові. Заробітна плата за час відпустки, передбаченої умовами колективного
договору не є обов’язковою виплатою і не може враховуватись при складанні
кошторису бюджетного закладу. Її виплата є нецільовим використанням бюджетних
коштів.
Статтею 13 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що оплата
праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється
на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань.
У даний час жоден з бюджетних закладів освіти не має додаткових джерел
(крім ВНЗ). Якщо у є ДНЗ, ЗОШ благодійні фонди тощо, то за переліком вимог
щодо витрачання з них коштів відсутні позиції за якими їх можна направити на
виплату заробітної плати за час відпустки, обумовленої колективним договором.
При наявності фонду економії заробітної плати його можна витратити на
премію працівникам. На оплату відпусток, передбачених умовами колективного
договору, його не мають права направляти.
Запорізька обласна організація
Профспілки

Роздiл VI
Вiдпустки без збереження заробiтної плати
До статей 25, 26 Закону
МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов праці
ЛИСТ
19.09.2013 N 416/13/116-13
Всеукраїнськiй професiйнiй спiлцi
"Столиця-регiони"
м. Київ, 03150
Про надання роз'яснення
У Департаментi заробiтної плати та умов працi розглянуто лист та
повiдомляється.
Законом України "Про вiдпустки" передбачено надання двох видiв вiдпусток
без збереження заробiтної плати: вiдпусток, що надаються працiвникам в силу
суб'єктивного права, що належить їм за законом, тобто в обов'язковому порядку, i
вiдпусток, що надаються за погодженням сторiн (роботодавця i працiвника).
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У випадках, передбачених статтею 25 Закону України "Про вiдпустки",
працiвнику за його бажанням надається в обов'язковому порядку вiдпустка без
збереження заробiтної плати.
Статтею 26 Закону України "Про вiдпустки" визначено вiдпустку без
збереження заробiтної плати за згодою сторiн. За сiмейними обставинами та з iнших
причин працiвнику може надаватися вiдпустка без збереження заробiтної плати на
термiн, обумовлений угодою мiж працiвником та власником або уповноваженим
ним органом, але не бiльше 15 календарних днiв на рiк.
Важливими гарантiями при наданнi вiдпусток без збереження заробiтної
плати, встановленими статтями 25 i 26 Закону України "Про вiдпустки", є те, що на
час їх надання за працiвником зберiгається його мiсце роботи (посада), а час
перебування у таких вiдпустках вiдповiдно до пункту 4 статтi 9 Закону України
"Про вiдпустки" зараховується до стажу роботи, що дає право на щорiчну основну
вiдпустку.
Отже, вiдпустка без збереження заробiтної плати, що надається працiвниковi
в обов'язковому порядку (стаття 25 Закону), та вiдпустка без збереження заробiтної
плати за згодою сторiн (стаття 26 Закону) надаються лише за бажанням працiвника,
а не з iнiцiативи роботодавця.
Тобто примусове вiдправлення працiвникiв у вiдпустки без збереження
заробiтної плати є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавця
в установленому порядку має бути притягнено до вiдповiдальностi.
Факти, викладенi у зверненнi, щодо вiдправлення працiвникiв у вiдпустки без
збереження заробiтної плати потребують безпосередньої перевiрки на мiсцi.
Слiд зазначити, що функцiї державного контролю за дотриманням
законодавства про працю, в т.ч. про вiдпустки, здiйснює Державна iнспекцiя
України з питань працi та її територiальнi органи, до якої працiвники мають право
звернутися за захистом своїх трудових прав.
Директор Департаменту О. Товстенко

До статтей 25, 26 Закону також дивиться лист Міністерства
соціальної політики України від 29.04.2016 р., який розратовано у
коментарі до статті 23 Закону
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