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Управління (служба) управління персоналом Міністерства розвитку
громад та територій України (далі – Мінрегіон) розглянуло Ваш запит на
отримання публічної інформації від 27 лютого 2020 року щодо переліку
вакантних посад в Юридичному департаменті Мінрегіону та повідомляє.
Відповідно до абзаців третього, четвертого та шостого статті 179 Кодексу
законів про працю України (далі – КЗпП України) за бажанням жінки їй
надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.
Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть
надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження
заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.
У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому
порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною
шестирічного віку.
Згідно із частиною третьою статті 2 Закону України «Про відпустки»
право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки
визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади),
заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом.
Відповідно до частини другої та третьої статті 119 КЗпП України на час
виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним
законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час,
працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього
заробітку.
Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених
законами України «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» надаються гарантії та пільги
відповідно до цих законів.
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З огляду на вищевикладене, станом на 21 лютого 2020 року в
Юридичному департаменті Мінрегіону вакантною є посада головного
спеціаліста відділу нормативно-правової роботи та експертизи проектів актів з
питань житлово-комунального господарства.
Крім того, посада Директора юридичного департаменту є вакантною на
час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею шестирічного віку. Посада головного спеціаліста відділу
нормативно-правової роботи, експертизи проектів актів з питань будівництва є
вакантною на час перебування основного працівника на військовій службі за
контрактом. Посада головного спеціаліста відділу правового забезпечення та
представництва в судах є вакантною на час перебування основного працівника у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Начальник відділу кадрів Управління
(служби) управління персоналом

Оксана САВЧЕНКО

Сидоренко Дмитро
____________________________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством
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