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Шановний Петре Яковичу! 
 

Мінекономіки розглянуло Ваше звернення стосовно оплати відпусток 
працівникам бюджетних установ і повідомляє наступне.  

Відповідно до статті 8 Закону України „Про оплату праці” умови та 
розміри оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з 
бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.  

Умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери затверджено постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.08.2002 № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами) (далі – 

постанова № 1298). 
Відповідно до пункту 4 постанови № 1298 керівникам бюджетних 

установ, закладів та організацій надано право у межах фонду заробітної плати 
надавати працівникам цих установ, закладів та організацій матеріальну 
допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більшій ніж один посадовий 
оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. 

Згідно зі статтею 23 Закону України „Про відпустки” в установах та 
організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата відпусток 
провадиться із бюджетних асигнувань на їх утримання. 

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.  
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В установах і організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних 
коштів, оплата цих відпусток провадиться в межах бюджетних асигнувань та 
інших додаткових джерел. 

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

 

 

З повагою 

 

Заступник Міністра  
розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України                                Юлія СВИРИДЕНКО 
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