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Про розгляд інформаційного запиту

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці 
розглянув Ваш інформаційний запит від 11.01.2022 щодо надання роз’яснень.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована 
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в 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.

Зміст питань, викладених у Вашому інформаційному запиті, за своєю суттю 
є зверненням, тому його розглянуто відповідно до Закону України «Про 
звернення громадян».

Згідно з підпунктом 46 пункту 4 Положення про Державну службу України 
з питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
11.02.2015 № 96, Держпраці відповідно до покладених на неї завдань забезпечує 
роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних 
засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням.

Відповідно до частин першої та другої статті 21 Кодексу законів про працю 
України трудовим договором є угода між працівником і власником 
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи 
фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, 
визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або 
уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати 
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 
договором і угодою сторін.

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.



Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за 
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» 
від 03.04.1993 № 245 (далі – Постанова) установлено, що робітники, спеціалісти 
і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право 
працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу 
на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть 
працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у 
громадянина у вільний від основної роботи час.

Обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками 
державних підприємств, установ і організацій разом з профспілковими 
комітетами лише щодо працівників окремих професій та посад, зайнятих на 
важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, 
додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться 
на стані їхнього здоров’я та безпеці виробництва. Обмеження також 
поширюються на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок.

Відповідно до пункту 2 Постанови тривалість роботи за сумісництвом не 
може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний 
день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна 
перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Згідно з пунктом 4 Постанови 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).

Заборони щодо роботи сестри медичної за сумісництвом законодавство про 
працю не визначено.

У разі виникнення додаткових запитань, Ви можете звернутись до 
Міністерства економіки України, як до головного органу у системі центральних 
органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових 
відносин, соціального діалогу.

Додатково повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише 
інформаційний характер та не встановлюють правових норм.
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