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На  №                           від   19.11.2021 і

Шановний Ігорю Ігоровичу!

Міністерство економіки України розглянуло Ваше електронне звернення 
від 19.11.2021, надіслане листом Міністерства соціальної політики України 
від 24.11.2021 № 469/0/98-21/311, щодо надання додаткової соціальної 
відпустки і в межах компетенції повідомляє.

Згідно зі статтями 19 Закону України від 15.11.1996 № 504/96-ВР „Про 
відпустки” (далі – Закон № 504) та 1821 Кодексу законів про працю України 
(далі – КЗпП) одному з батьків, які мають двох або 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 КЗпП).

Тобто, одному з батьків може бути надано таку відпустку у разі 
документального підтвердження того, що інший з батьків нею у поточному році 
не скористався.

Законодавством не визначено конкретного переліку документів, 
що підтверджують, що один з батьків не скористався правом на додаткову 
соціальну відпустку. Тому, на нашу думку, роботодавцю може бути надано 
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будь-який документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується, 
що іншому з батьків дітей не надавалася така соціальна відпустка.

Рішення про надання зазначеної соціальної відпустки приймається 
роботодавцем з урахуванням наданих документів.

При цьому зазначаємо, що стаття 19 Закону № 504 не містить норм, 
які забороняють надання зазначеної відпустки батькові дітей, мати яких 
знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до статті 5 Закону України 
від 02.10.1996 № 393/96-ВР „Про звернення громадян” (зі змінами) (далі – 
Закон № 393) у 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 Закону № 393.

Ваше звернення складене з порушенням вимог статті 5 Закону № 393.
Також зазначаємо, що, виходячи зі змісту Закону України від 13.01.2011 

№ 2939-VI „Про доступ до публічної інформації” (зі змінами), Ваш запит 
не належить до запиту на отримання публічної інформації.

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

З повагою

Заступник Міністра економіки України
з питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації                                                         Ігор ДЯДЮРА
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