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На №                 від                  1          
 

Юлія 
 

foi+request-90478-

d99e8872@dostup.pravda.com.ua 

Про розгляд звернення 

Шановна пані Юлія! 

 

Міністерство економіки України розглянуло Ваше звернення від 03.08.2021, 

що надійшло з Міністерства соціальної політики України листом від 04.08.2021  

№ 327/0/98-21/311, і в межах компетенції повідомляє. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону „Про доступ до публічної 

інформації” публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена  

у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів 

владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 

Законом. 

Зазначене звернення не відповідає вимогам до запиту на публічну 

інформацію, тому що містить, по суті, прохання про надання роз’яснень окремих 

положень чинного законодавства України. 

Відповідно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України 

працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці 

шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох 

підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено 

законодавством, колективним договором або угодою сторін. Ця норма закону дає 

змогу працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові 

договори про роботу за сумісництвом.  

Порядок роботи сумісників та оплата їхньої праці регламентуються 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 „Про роботу  

за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”  

(зі змінами) (далі – Постанова). 

Сумісництво визначається як виконання працівником, крім основної, іншої 

регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від 
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основної роботи час на тому ж чи на іншому підприємстві, установі, організації чи  

у громадянина по найму. Тобто працівник не може виконувати в один і той же час 

(наприклад, з 9-00 до 18-00) роботу як за основним місцем роботи, так і на місці 

роботи за сумісництвом. 

Пунктом 4 Постанови встановлено, що окрім працівників, яким 

законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права 

працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ  

і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, 

лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, 

медичної і творчої діяльності).  

Варто зазначити, що положення Постанови поширюються на працівників 

державних підприємств, установ та організацій. Водночас відповідно до статті 8 

Закону України „Про оплату праці” умови оплати праці працівників установ  

та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів 

України. Такі умови визначено постановою Кабінету Міністрів України  

від 13.08.2002 № 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).  

З огляду на викладене, на нашу думку, рішення щодо організації праці  

на умовах роботи за сумісництвом на комунальному підприємстві мають 

ухвалюватися, виходячи з конкретних умов його діяльності, в тому числі джерел 

фінансування, установлених відповідно до законодавства. 

Водночас інформуємо, що відповідно до статті 5 Закону України „Про 

звернення громадян” в зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, 

місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, 

пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно 

бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному 

зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику 

може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. 

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного 

звернення не вимагається. 

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається 

заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його 

надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього 

Закону. 

У зазначеному зверненні відсутні прізвище, адреса та засоби зв’язку  

із автором звернення. 

Одночасно інформуємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими 

актами, вони мають інформаційний та рекомендаційний характер. 
 

З повагою 
 

Заступник Міністра економіки України                            Світлана ГЛУЩЕНКО 
 
Тетяна Каневець-Цибулько, 050 440 7467 
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