
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481-32-39, e-mail: inclusion@mon.gov.ua

Світлана

foi-i-request-92753-c7c44339@dostup.pravda.com.ua 

Ш ановна пані Світлано!

Н а Ваш запит на отримання публічної інформації від 20.09.2021 

(вх. № ЗПІ-С-1762/0-21 від 20.09.2021) про те, чи може практичний психолог 

інклюзивно-ресурсного центру (далі -  ІРЦ) обіймати посаду за сумісництвом на 

0,5 ставки іншого психолога центру на період відпустки по догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку директорат дошкільної, шкільної, 

позашкільної та інклюзивної освіти в межах повноважень інформує.

Умови роботи за сумісництвом регламентуються постановою Кабінету 

М іністрів України від 03.04.1993 № 245  «Про роботу за сумісництвом

працівників державних підприємств, установ і організацій» та спільним

наказом М іністерства праці України, М іністерства юстиції України та 

М іністерства фінансів України від 28.06.1993 №  43 «Про затвердження 

Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних 

підприємств, установ і організацій».

Відповідно до пункту 1 Положення про умови роботи за сумісництвом 

працівників державних підприємств, установ і організацій сумісництвом

вважається виконання працівником, крім основної, іншої регулярної

оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної 

роботи час на тому ж або іншому підприємстві, установі, організації. При 

цьому тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 години на 

день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за 

сумісництвом не повинна перевищувати половини місячної норми робочого 

часу.

З огляду на зазначене, працівник ІРЦ має право обіймати іншу посаду за 

сумісництвом на 0,5 ставки тільки поза межами свого основного робочого часу, 

якщо режим роботи ІРЦ дозволяє організувати таку роботу. Графік роботи 

працівників ІРЦ визначається керівником (директором) центру.

Відповідно до пункту 40 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, 

затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 12.07.2017 № 545 

(в редакції постанови КМУ від 21.07.2021 № 765), тривалість робочого тижня 

педагогічних працівників ІРЦ становить 36 годин (1,5 ставки -  54 години на 

тиждень). Тобто, фахівець центру може працювати на 0,5 ставки за 

сумісництвом, якщо І Р ^ £ Ш т & & Д О  , Ш § М ^ ИХІДНІ Дні-
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Водночас зазначаємо, що частиною першою статті 105 Кодексу законів 

про пралю України передбачено суміщення професій (посад), тобто можливість 

виконання працівником на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд із 

своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової 

роботи за іншої професією (посадою) або обов’язків тимчасово відсутнього 

працівника без звільнення з основної роботи.

При цьому суміщення професій (посад) допускається за згодою 

працівника протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня, 

якщо це економічно вигідно і не призводить до погіршення якості виконуваних 

робіт. Отже, суміщення професій (посад) допускається в тих випадках, коли 

працівник за своєю кваліфікацією може забезпечити якісне виконання як 

основної, так і суміщуваної (додаткової) роботи.

За суміщення професій (посад) наказом М іністерства освіти і науки від 

26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 

тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 

установ» передбачено встановлення доплати у розмірі до 50 відсотків 

посадового окладу (ставки заробітної плати).

З повагою „

В. о. генерального директора В. С. Божинський

481-47-64

Дмитрієва-Заруденко 

Юлія Володимирівна
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Надіслано:

Кому:

Тема:

Світлана <foi + request-92753-c7c44339@dost up.pravda.com.ua >

20 вересня 2021 р. 15:50

FOI requests at Міністерство освіти і науки У к р а ї н и  - - — —-------------- -

Інформаційний запит - Сумістництво .

Д оброг о дня!

На підставі статей 1 , 1 3 , 1 9 ,  20 Зак ону Ук раїни « Про доступ до публічної інформації»  від 13 січня 2011 року,  які 

надають право звертатись із запитами до розпорядник ів інформації щ одо надання публічної інформації,  

прош у надати наступну інформацію (наступні док ументи):

Д оброг о дня!

Працівник  працює в інк люзивно - ресурсному центрі прак тичним психологом та тимчасово вик онувала 

обов'язк и відсутнього працівник а (практичного психолога), як ий знаходився у відпустці у зв'язк у з ваг ітністю та 

пологами.

Працівник  написала заяву на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Чи м ає право прак тичний психолог,  яка тимчасово вик онувала обов'язк и написати заяву та працювати по 

сумісництву на період перебування у відпустці відсутнього працівник а на умовах неповного робочого 

дня(1 / 2  навантаж ення) та у вільний від основної роботи час?Чи мож е працювати у суботу при 5 -ти де нном у  

робочом у тиж ні?

З повагою,

Світлана

Будь ласка,  вик ористовуйте цю елек тронну адресу для всіх відповідей на цей запит,  

foi- i-request -92753 -c7c44339@dost up. pravda. com. ua

Is inform z apyt @m on. gov. ua the w rong address for  Freedom of  Informat ion requests to Міністерство освіти і науки 

Ук раїни? If so,  please contact  us using this form:

ht t ps: / / dost up. pravda. com. ua/ change_ request / ne w ?body=m inist ie rst vo_ osvit iJ_ nauki_ ukrayini

Увага! Це повідомле ння та будь-яка відповідь на нього будуть опублік овані на сайті Д оступу до Правди

МІ НІ СТЕРСТВО ОСВІ ТИ І  НАУКИ УКРАЇ НИ 

Н* ЗПІ - С- 1762/ 0- 21 ВІ Д 20. 09. 2021
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