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Про надання роз’яснення

Шановна пані Інго!
Міністерство економіки України розглянуло Ваш інформаційний запит
від 14.05.2021, що надійшов з Міністерства соціальної політики України листом
від 24.05.2021 № 234/0/98-21/311, і в межах компетенції повідомляє.
Статтею 2 Закону України „Про відпустки” (далі – Закон) визначено,
що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових
відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм
власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють
за трудовим договором у фізичної особи. Право на відпустки забезпечується
гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням
на її період місця роботи (посади), заробітної плати .
Відповідно до частини першої статті 6 Закону щорічна основна відпустка
надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні
за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового
договору.
Частиною шостою зазначеної статті передбачено надання щорічної
основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам
навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин
(підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним
працівникам та науковим працівникам у порядку, затвердженому Кабінетом
Міністрів України.
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від 14.04.1997 № 346 (зі змінами).
Пунктом 2 Порядку визначено, що керівним, педагогічним, науковим
і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних
(педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна
відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до Порядку, у перший
та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу
прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам
складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій
для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.
Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам
закладів освіти та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших
установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна
основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року,
якщо це передбачено колективним договором.
Перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини
та відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов, передбачених
статтями 11 та 12 Закону. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам
невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу,
повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках,
передбачених колективним договором, – в інший канікулярний період (пункт 4
Порядку).
Слід зазначити, що згідно зі статтею 2 Закону право на відпустки
забезпечується забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім
випадків, передбачених статтею 24 цього Закону.
Відповідно до частини четвертої статті 24 Закону за бажанням працівника
частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому
тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна
бути менше ніж 24 календарних дні.
Таким чином, за умови використання працівником 24 днів щорічної
відпустки за відповідний робочий рік, він має право на компенсацію за частину
невикористаної щорічної відпустки.
Також, згідно з пунктом 5 Порядку за бажанням керівних працівників
закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів)
інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників
та наукових працівників частина щорічної основної відпустки замінюється
грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період
роботою. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної
відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.
Стосовно додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або
повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
повідомляємо наступне.
Відповідно до статті 19 Закону одному з батьків, які мають двох або
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більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили
дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи,
одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи
А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку
дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному
із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка
тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів
(стаття 73 Кодексу законів про працю України).
Частиною сьомою статті 20 Закону встановлено, що додаткові відпустки
працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю
з дитинства підгрупи А I групи надаються понад щорічні відпустки,
передбачені статтями 6, 7 і 8 Закону, а також понад щорічні відпустки,
встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться
на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11
Закону.
Згідно з частиною першою статті 24 Закону у разі звільнення працівника
йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної
відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або
повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.
Відпустка, передбачена статтею 19 Закону, не належить до виду щорічних
відпусток, визначених пунктом 1 статті 4 цього Закону, вона належить до виду
соціальних відпусток, тому на неї не поширюються норми Закону, встановлені
для щорічних відпусток, в тому числі частини четвертої статті 24 Закону.
Таким чином, компенсація за всі невикористані дні додаткової соціальної
відпустки виплачується тільки при звільненні працівника.
Принагідно інформуємо, що виходячи зі змісту Закону України „Про
доступ до публічної інформації” зазначений запит не належить до запиту
на отримання публічної інформації.
Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативноправовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють
правових норм.
З метою запобігання поширенню 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 з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації
О. Дровніна, drovnina@me.gov.ua
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