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Директорат норм та стандартів гідної праці Мінекономіки надсилає за 
належністю звернення Шекети Н., яке надійшло з Міністерства соціальної 
політики України листом від 10.03.2020 № 54/0/98-20/311 до листа 
Міністерства фінансів України,  для надання в межах компетенції роз’яснення з 
порушених у зверненні питань. 

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 

№ 630 (зі змінами), МОН є головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері освіти. 

Також зазначаємо, що чинним законодавством не передбачено 
встановлювати єдину норму тривалості робочого часу на місяць чи рік. Ця 
норма може бути відмінна залежно від того, який робочий тиждень 
встановлений на підприємстві (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість 
щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в 
установах і організаціях рішення щодо встановлення норми тривалості 
робочого часу на рік приймається самостійно за умови дотримання вимог 
статей 50-53, 67 і 73 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП). Листи 
Мінсоцполітики щодо розрахунку норми тривалості робочого часу на 
відповідний рік, які публікуються в засобах масової інформації не реєструються 
в Міністерстві юстиції України в установленому порядку, а тому не є 
нормативним актом. Вони служать як рекомендації або, враховуючи те, що в 
них визначені всі нормоутворюючі фактори, як методичний посібник при 
розрахунку норми тривалості робочого часу на рік безпосередньо на 
підприємстві в установі, організації. 
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При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі 
статтею 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП) 
тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП, 
скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному 
робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при 
шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.  

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими 
актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер. 
 

Додаток: на 3 арк. на першу адресу. 
 

 

 

Генеральний директор Директорату 

норм та стандартів гідної праці                                                           Ю. Кузовой 

             

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коцурак О. І., 200-23-63 (4185) 


