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Про надання роз’яснення 

 

Шановна пані Ольго! 

 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України розглянуто Ваше звернення від 10.03.2021, що надійшло  

з Міністерства соціальної політики України листом від 11.03.2021  

№ 131/0/98-21/311, і в межах компетенції повідомляється. 

Порядок роботи сумісників та оплата їх праці регламентується 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 „Про роботу  

за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”  

(зі змінами) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників 

державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом 

Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства 

фінансів України від 28.06.1993 № 43, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 30.06.1993 за № 76 (далі – Положення). 

Зокрема, пунктом 4 Положення встановлено, що керівники державних 

підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних 

підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, 

лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати  

за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої 

діяльності). 

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 

„Класифікатор професій” (далі – Класифікатор), затвердженого наказом 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики від 28.07.2010 № 327 (зі змінами), всі керівні назви посад містяться  

Ольга 
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у розділі 1 „Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 

(управителі)” Класифікатора, зокрема, „Головний бухгалтер” з кодом 1231 

(професійне угрупування „Керівники фінансових, бухгалтерських, 

економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники”). 

З огляду на викладене, головний бухгалтер відділу освіти не може 

працювати за сумісництвом, тобто виконувати крім своєї основної, іншу 

регулярно оплачувану роботу на умовах трудового договору у вільний  

від основної роботи час (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої 

діяльності).  

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-

правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють 

правових норм.  

З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби  

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Мінекономіки мінімізує 

використання паперового документообігу у зв’язку з чим відповідь Вам 

надається електронною поштою. 

 

 

З повагою 

 

Заступник Міністра розвитку  

економіки, торгівлі та сільського  

господарства України з питань  

цифрового розвитку, цифрових  

трансформацій і цифровізації                                                         Ігор ДЯДЮРА 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
О. Дровніна, drovnina@me.gov.ua 


