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Про розгляд запиту

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці 
розглянув Ваш запит про надання публічної інформації від 26.01.2022                               
(вх. № А-39/ПІ-22 від 27.01.2022).

Згідно частини першої 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 запиті про надання інформації, за своєю 
суттю є зверненням, тому його розглянуто відповідно до Закону України «Про 
звернення громадян».

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Повноваження Держпраці визначені Положенням про Державну службу 
України з питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.02.2015 № 96 (далі – Положення № 96).

Відповідно до підпункту 43 і 46 пункту 4 Положення № 96, Держпраці 
відповідно до покладених на неї завдань, проводить інформаційно-
роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, та забезпечує 
роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних 
засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням.

Статтею 10 Закону України «Про відпустки» (далі – Закон) визначено, що 
щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким 
розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого 
року.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються 
власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним 
органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) 



чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і 
доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються 
інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх 
відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток в межах, установлених 
графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним 
органом.

Згідно з частиною першою статті 12 Закону щорічну відпустку на прохання 
працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що 
основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Інших обмежень щодо кількості частин щорічної відпустки та їх тривалості, 
законодавством 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.

Звертаємо увагу, що листи міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади не є нормативно – правовими актами, мають лише 
інформаційний характер та не встановлюють правових норм.

Заступник директора     Олена КОНОВАЛОВА

Сатаніна Оксана 234-52-70


