ПЕРША КАДРОВА ГАЗЕТА

№ 13 (121)

П’ятниця, 1 липня 2016
Видається за інформаційної підтримки Міністерства соціальної політики України

ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ
ЩОРІЧНА ОСНОВНА ВІДПУСТКА:
ТРИВАЛІСТЬ І ПОРЯДОК НАДАННЯ
Законодавством передбачені різні види відпусток, які надаються працівникам,
серед яких на першому місці — щорічна основна відпустка. Її відмінність від інших полягає у тому, що право на неї мають всі працівники без винятку і для її
використання не вимагається жодних додаткових умов — достатньо просто перебувати у трудових відносинах з роботодавцем. Дізнайтеся, якою може бути тривалість щорічної основної відпустки та ознайомтеся з порядком її оформлення......5

ЩОРІЧНІ ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ:
ВИДИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ
На відміну від щорічної основної відпустки, додаткові відпустки надаються не
всім без винятку працівникам, а тільки тим, які працюють у певних умовах — це
можуть бути шкідливі і важкі умови, особливий характер праці, ненормований
робочий день тощо. Крім цього, додаткові відпустки відрізняються від щорічних і
обчисленням стажу роботи, що дає право на їх отримання. З’ясуйте, які є види додаткових щорічних відпусток, а також довідайтеся про правила їх надання......17

ГРОШОВА
КОМПЕНСАЦІЯ
ЗА НЕВИКОРИСТАНІ
ВІДПУСТКИ

ПОДІЛ, ПЕРЕНЕСЕННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ З ВІДПУСТКИ
Кожен працівник має право як мінімум на 24 календарних дні щорічної основної
відпустки за відпрацьований робочий рік. Однак скористатися цим правом одразу, використавши всі дні відпустки, вдається далеко не всім працівникам — адже
життєві обставини чи виробнича необхідність призводять до того, що відпустка
або ділиться на частини, або її частина переноситься на інший період, або ж
працівника відкликають з відпустки. Ознайомтеся з порядком оформлення усіх
таких випадків та зразками відповідних документів.........................................24

ВІДПУСТКА З НАСТУПНИМ ЗВІЛЬНЕННЯМ
За бажанням працівника, у разі його звільнення (окрім звільнення за порушення
трудової дисципліни) перед цим йому має бути надано невикористану відпустку,
а датою звільнення за таких обставин буде останній день відпустки. З’ясуйте,
яким чином правильно оформити документи у випадку надання відпустки працівникові з подальшим звільненням та довідайтеся, чи завжди роботодавець має
задовольняти бажання працівника скористатися невикористаною відпусткою
перед звільненням...............................................................................................34



Оплата відпусток



Умови компенсації



Правила розрахунку



Компенсація
під час роботи



При переведенні
на інше підприємство



Відрахування
за використану відпустку

45

РЕКЛАМА

ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ
(Тематичний номер)
ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?
Перспективи впровадження ....................................................................................... 4
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Юридичний практикум

Щорічна основна відпустка: тривалість і порядок надання
Степан Крамаренко ....................................................................................................... 5

Щорічні додаткові відпустки: види та умови отримання
Ольга Станкевич ........................................................................................................... 17
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Актуальні питання

Поділ, перенесення та відкликання з відпустки
Вікторія Галкіна ............................................................................................................ 24

Відпустка з наступним звільненням
Ірина Мазур .................................................................................................................... 34
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Батькам та дітям

Соціальна додаткова відпустка «на дітей»
Карина Недашківська ..................................................................................................... 40
ОПЛАТА ПРАЦІ
Правові акценти

Грошова компенсація за невикористані відпустки
Олексій Нінько ................................................................................................................ 45

№ 13 (121), 1 липня 2016

3

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Нові правила випробування
при прийнятті на роботу
12 червня 2016 р. набув чинності Закон України
«Про внесення змін до Кодексу законів про працю
України щодо випробування при прийнятті на роботу» від 17 травня 2016 р. № 1367-VIII.
Цим законодавчим актом внесено низку змін до
статей 26, 27, 28 та 40 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), які спрямовані на забезпечення реалізації певними категоріями громадян конституційного права на працю та на унеможливлення зловживань з боку роботодавців при встановлення працівникам випробування.
Так, розширено перелік осіб, на яких не поширюється
норма щодо встановлення випробування при прийнятті
на роботу. Нагадаємо, що попередня редакція ч. 3
ст. 26 КЗпП забороняла встановлювати випробування
особам, які не досягли 18 років; молодим робітникам
після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодим спеціалістам після закінчення вищих
навчальних закладів; особам, звільненим у запас із
військової чи альтернативної (невійськової) служби;
інвалідам, направленим на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи; при прийнятті
на роботу в іншу місцевість; при переведенні на роботу
на інше підприємство, в установу, організацію; в інших
випадках, передбачених законодавством. Наразі усі
вищевказані випадки щодо заборони випробування
збережені, але у новій редакції ч. 3 ст. 26 КЗпП зазначений перелік дещо розширено. Зокрема, відтепер
випробування також не встановлюватиметься:
— особам, обраним на посаду;
— переможцям конкурсного відбору на заміщення
вакантної посади;
— особам, які пройшли стажування при прийнятті
на роботу з відривом від основної роботи;
— вагітним жінкам;
— одиноким матерям, які мають дитину віком до
чотирнадцяти років або дитину-інваліда;
— особам, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
— особам, прийнятим на тимчасові та сезонні роботи;
— внутрішньо переміщеним особам.
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Змінено й ч. 3 ст. 27 КЗпП — якщо раніше строк
випробування можна було подовжити на кількість
днів, протягом яких працівник в період випробування
був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, то наразі
до строку випробування не зараховуватимуться
дні, коли працівник фактично не працював (незалежно від причин).
Крім цього, змінами, внесеними до ч. 2 ст. 28 КЗпП,
на роботодавця покладено обов’язок щодо попередження працівника про те, що трудовий договір з ним
буде розірвано у зв’язку з тим, що він не витримав
випробування. До того ж, таке повідомлення має
бути здійснено винятково у письмовій формі та не
пізніше, аніж за три дні до звільнення. Нагадаємо, що
за попередньою редакцією ч. 2 ст. 28 КЗпП попереджати працівника про звільнення у зв’язку з тим, що він не
витримав випробування, взагалі не було потреби.
І остання зміна, що стосується порядку випробування — це віднесення звільнення працівника у
зв’язку з незадовільним результатом випробування
до підстав звільнення з ініціативи роботодавця (відповідним пунктом доповнено ч. 1 ст. 40 КЗпП, в якій
наведено підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця). Раніше законодавство прямо не
відносило звільнення за незадовільними результатами
випробування ні до загальних підстав припинення трудового договору (ст. 36 КЗпП), ні до підстав припинення
трудового договору з ініціативи роботодавця (статті 40,
41 КЗпП), але на практиці таке звільнення вважалося
здійсненим за погодженням сторін трудового договору,
оскільки випробування встановлюється лише за угодою
працівника і роботодавця й працівник має знати про
можливість його звільнення у разі незадовільного результату випробування. Проте наразі віднесення звільнення працівника у зв’язку з незадовільним результатом
випробування до підстав розірвання трудового договору
з ініціативи роботодавця обґрунтовується тим (як це пояснювали автори відповідного законопроекту), що роботу працівника оцінює роботодавець і саме він
приймає рішення про відповідність чи невідповідність
працівника дорученій йому роботі.
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Щорічна основна відпустка:
тривалість і порядок надання
Право на відпочинок гарантовано всім працівникам ст. 45 Конституції України.
Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) визначено різні види відпусток, які надаються працівникам, серед яких
на першому місці — щорічна основна відпустка. Її відмінність від інших видів відпусток полягає у тому, що право на неї мають всі працівники (без винятку). Для її
використання не вимагається жодних додаткових умов — достатньо просто перебувати у трудових відносинах з роботодавцем. Зверніть увагу, що при цьому роботодавець може бути як юридичною особою, так і фізичною. І навіть не обов’язково
фізичною особою – підприємцем: трудовий договір з найманим працівником в якості
роботодавця може укласти і «звичайна» фізична особа, без статусу підприємця. Та
навіть у такому випадку працівник має право на оплачувану щорічну відпустку. Тож,
дізнаймося, якою може бути тривалість такої відпустки та ознайомимося з умовами
її надання.

Тривалість відпустки

тований законом, а от конкретна тривалість відНа час щорічної відпустки за працівником
пустки (яка може бути більшою, але не меншою
зберігається місце роботи і середня заробітна
від мінімальної) має визначатись колективним
плата. У цей час працівник не може бути звільабо трудовим договором. Якщо жодним з цих донений з роботи за ініціативою роботодавця
кументів тривалість відпустки не визначена, вона
(ст. 40 Кодексу законів про працю України, далі —
надається тривалістю 24 календарних дні.
КЗпП).
Водночас, для окремих категорій працівників
Відповідно до ст. 6 Закону № 504, тривалість
законодавство передбачає надання щорічної
щорічної основної відпустки становить не
відпустки більшої, так званої подовженої, трименш як 24 календарних дні. Це мінімум, гаранвалості (див. Таблицю 1).
Таблиця 1
Щорічні основні відпустки подовженої тривалості
(відповідно до ст. 6 Закону № 504)
Категорія працівників
Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої,
металургійної, електроенергетичної промисловості
Персонал, зайнятий на:
— відкритих гірничих роботах;
— роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів і рудників;
— будівельно-монтажних роботах;
— шахтному будівництві;
— транспортуванні та збагаченні корисних копалин
Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах та в
розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче
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24 календарних дні із збільшенням за кожних 2 відпрацьованих
роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів

28 календарних днів незалежно від стажу роботи
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Таблиця 1. Закінчення
Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах, в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 метрів
Працівники лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що
мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів
інших підприємств, а також лісництв
Воєнізований особовий склад гірничорятувальних
Невоєнізовані працівники гірничорятувальних частин

Керівні працівники навчальних закладів та установ освіти,
навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники
наукові працівники
Інваліди І і ІІ груп
Інваліди ІІІ групи
Особи віком до 18 років
Сезонні та тимчасові працівники (Список сезонних робіт
і сезонних галузей затверджено постановою КМУ
від 28 березня 1997 р. № 278)

Як видно з Таблиці 1, на відміну від інших категорій працівників, тривалість відпустки інвалідів та осіб віком до 18 років не залежить від їх
посади або місця роботи.
Але якщо з неповнолітніми особами проблем не виникає, адже інформацію про їх вік
роботодавець має отримати під час укладення
трудового договору (вони пред’являють паспорт), то з інвалідами бувають певні ускладнення. Не завжди, укладаючи трудовий договір з інвалідом, роботодавець знає про його
статус. У зв’язку з цим нерідко виникають ситуації, коли пропрацювавши кілька років на
підприємстві, працівник надає документ, з якого видно, що йому встановлено інвалідність ще
до початку роботи на цьому підприємстві.
У такому випадку постає питання щодо часу набуття права на відпустку встановленої для інвалідів тривалості: з самого початку роботи на
підприємстві чи з дня отримання роботодавцем
відповідних документів. Відповідь на це міститься у листі Міністерства соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) «Про надання відпустки інвалідам» від 29 грудня 2015 р.
№ 774/ 13/116-15: інвалідам І та ІІ груп гарантовано надання щорічної відпустки трива-
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24 календарних дні із збільшенням на 4 календарних дні при
стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і більше
28 календарних днів за Списком робіт, професій і посад,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
(далі — КМУ) від 9 червня 1997 р. № 570
30 календарних днів
24 календарних дні із збільшенням за кожних 2 відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних
днів
До 56 календарних днів у порядку, затвердженому постановою
КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346
30 календарних днів
26 календарних днів
31 календарний день
Пропорційно відпрацьованому часу

лістю 30 календарних днів (для інвалідів ІІІ
групи — 26 календарних днів) з дня укладення трудового договору, незважаючи на обставини, за яких бухгалтерія або відділ кадрів
підприємства не мали документа (довідки
медико-соціальної експертної комісії), що підтверджує інвалідність працівника. Отже, такий працівник матиме право на використання
днів відпустки, що залишилися невикористаними за попередні роки. У разі звільнення за
всі невикористані дні щорічної відпустки,
включаючи ті, які були невикористані із зазначених причин, працівнику виплачується
компенсація (ст. 24 Закону № 504).
У випадку, коли статус працівника змінився
протягом року, наприклад, йому виповнилось
18 років або було встановлено/знято інвалідність, тривалість відпустки за цей рік потрібно
обчислити таким чином: спочатку обчислити
кількість днів відпустки, на які працівник має
право за першу частину робочого року (з початку року до дня, коли працівник набув/втратив право на відпустку більшої тривалості), а
потім — за другу частину (з дня, коли змінився
статус працівника по дату закінчення робочого року).
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Приклад
Працівника було прийнято на роботу
17 грудня 2015 р., а 22 травня 2016 р. йому
виповнилось 18 років. Обчислимо кількість днів відпустки, на які він має право
за робочий рік з 17 грудня 2015 р. по
16 грудня 2016 р.. Для цього спочатку обчислимо кількість днів відпустки за той
період, коли працівнику було 17 років, і він
мав право на відпустку тривалістю 31 календарний день. На період з 17 грудня
2015 р. по 21 травня 2016 р. припадає 157
календарних днів, за які працівник «заробив» 13 днів щорічної основної відпустки.
Тепер обчислимо кількість днів відпустки,
на які має право працівник після виповнення йому 18 років, з розрахунку 24 календарних дні за робочий рік. За період з
22 травня 2016 р. по 16 грудня 2016 р.
(209 календарних днів) працівник матиме
право на 14 днів відпустки. Отже, загальна
тривалість відпустки за цей робочий рік
становить для нього 27 календарних днів
(13 + 14).

Існують також певні категорії працівників,
тривалість щорічної основної відпустки для
яких встановлюється не Законом № 504 (положення його ст. 6 на них не поширюються), а іншими актами законодавства. Перелік таких
працівників та тривалість щорічної відпустки,
на яку вони мають право, наведено у Таблиці 2.
При визначенні тривалості відпустки не враховуються святкові та неробочі дні, перелік яких
міститься у ст. 73 КЗпП (зверніть увагу, що цей
перелік святкових та неробочих днів є вичерпним). Отже, згідно зі ст. 73 КЗпП, святковими
днями є:
1 січня — Новий рік;
7 січня — Різдво Христове;
8 березня — Міжнародний жіночий день;
1 і 2 травня — День міжнародної солідарності
трудящих;
9 травня — День перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні (День перемоги);

№ 13 (121), 1 липня 2016

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

28 червня — День Конституції України;
24 серпня — День незалежності України;
14 жовтня — День захисника України.
Неробочими днями є дні релігійних свят:
7 січня — Різдво Христове;
один день (неділя) — Пасха (Великдень);
один день (неділя) — Трійця.
Всі інші дні при визначенні тривалості щорічних відпусток враховуються.
Відповідно до ст. 67 КЗпП у випадку, коли
святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на
наступний після святкового або неробочого.
У такому випадку день, на який відбувається перенесення, стає вихідним днем. Такий день при
визначенні тривалості щорічної відпустки враховується.
Наприклад, у 2016 році неробочий день
19 червня (Трійця) припав на неділю. Відповідно, вихідний день з неділі було перенесено на
понеділок, 20 червня. Отже, при визначенні
тривалості щорічної відпустки 19 червня не
враховується (тому що це неробочий день), а
20 червня — враховується (тому що це — вихідний день).
Відповідно до ст. 10 Закону № 504 загальна
тривалість щорічних основної та додаткових
відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних
днів.
Зверніть увагу, що робота на умовах неповного робочого часу (він може встановлюватися
згідно зі ст. 32 чи ст. 56 КЗпП) не тягне за собою
будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників, у тому числі й щодо права на отримання щорічної відпустки. Нагадаємо, що за
ініціативою роботодавця неповний робочий
час може бути встановлено як зміну істотних
умов праці при продовженні роботи за тією ж
посадою (ст. 32 КЗпП), а у ст. 56 КЗпП передбачено можливість встановлення неповного робочого часу за домовленістю сторін трудового договору.
Але і в тому, і в іншому випадку робота на умовах неповного робочого часу не обмежує трудових прав працівників. Отже, факт встановлення
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Таблиця 2
Щорічні основні відпустки для окремих категорій працівників
(за нормами різних законів України)
Категорія працівників
Державні службовці
Посадові особи місцевого самоврядування

Народні депутати (у міжсесійний період)
Члени КМУ
Члени Центральної виборчої комісії
Судді
Прокурори і слідчі прокуратури
Журналісти

Працівники про- — які надають медичну допотитуберкульозних могу хворим на активні форми
закладів:
туберкульозу, працюють із живими
збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять
— які захворіли на туберкульоз
внаслідок виконання професійних
обов’язків
Працівники дипломатичної служби

Тривалість
відпустки
30 календарних
днів
30 календарних
днів
45 календарних
днів
30 календарних
днів
45 календарних
днів
30 робочих
днів
30 календарних
днів
36 календарних
днів
36 календарних
днів

ст. 57 Закону України «Про державну службу»
від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII
ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від
7 червня 2001 р. № 2493-III
ст. 20 Закону України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 р. № 2790-XII
ст. 54 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 р. № 794-VII
ст. 37 Закону України «Про Центральну виборчу
комісію» від 30 червня 2004 р. № 1932-IV
ст. 134 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-VI
ст. 82 Закону України «Про прокуратуру»
від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII
ст. 13 Закону України «Про державну підтримку
засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів» від 23 вересня 1997 р. № 540/97-ВР
ст. 23 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» від 5 липня 2001 р. № 2586-III

45 календарних
днів
30 календарних ст. 36 Закону України «Про дипломатичну службу»
днів
від 20 вересня 2001 р. № 2728-III

неповного робочого дня або неповного робочого
тижня жодним чином не впливає на тривалість
відпусток, на які має право працівник. Наприклад, якщо працівнику встановлено неповний
робочий день тривалістю 2 години, він має право
на щорічну відпустку такої ж тривалості, як і працівники, які працюють з 8-годинним режимом
роботи.

Стаж роботи
Згідно зі ст. 6 Закону № 504 щорічна основна відпустка надається працівнику за відпрацьований робочий рік, який відлічується з
дня укладення трудового договору. Наприклад, якщо працівника було прийнято на роботу 1 квітня 2015 р., перший робочий рік відлічується з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р.,
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Підстава

другий — з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р.
і так далі.
Слово «відпрацьований» у даному контексті
означає рік, протягом якого працівник перебуває у трудових відносинах, а не час, коли працівник працював безперервно. Законом передбачено ряд випадків, коли до стажу роботи,
який дає право на відпустку, зараховуються періоди, коли працівник не працював. Вони зазначені у ст. 9 Закону № 504, відповідно до якої до
стажу роботи, який дає право на щорічну
основну відпустку, зараховується:
1) час фактичної роботи (у тому числі — й на
умовах неповного робочого часу) протягом того
робочого року, за який надається відпустка;
2) час, коли працівник фактично не працював,
але за ним згідно з законодавством зберігалися
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місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплаченого
вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);
3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи
(посада) і йому виплачувалася допомога по
державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у
порядку, визначеному статтями 25 і 26 Закону
№ 504, за винятком відпустки без збереження
заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо
дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» — до
досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку;
5) час навчання з відривом від виробництва
тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів (у ст. 38 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р.
№ 103/98-ВР (далі — Закон № 103) також передбачено, що випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час
навчання зараховується до трудового стажу,
що дає право на щорічну основну відпустку);
6) час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв’язку зі змінами в
організації виробництва та праці, у тому числі з
ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності
або штату працівників;
7) інші періоди роботи, передбачені законодавством.

Розрізняємо поняття «робочий рік»
і «стаж, що дає право на відпустку»
Зверніть увагу, що «робочий рік» та «стаж роботи, що дає право на відпустку» — це різні по-
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няття. Робочий рік — це період, який відлічується з дня укладення трудового договору і
який завжди триває рівно один календарний
рік. Протягом робочого року можуть мати місце
періоди, які не включаються до стажу, що дає
право на щорічну основну відпустку, але дата
початку і закінчення робочого року при цьому
не змінюється.

Приклад
1. Працівника було прийнято на роботу
19 лютого 2015 року. У травні 2015 р. стався
простій з вини працівника і за період з 18 по
25 травня 2015 р. працівнику не виплачувалась заробітна плата та не зберігався середній заробіток. З 25 по 27 серпня 2015 р. та
з 15 по 19 жовтня 2015 р. працівник пропустив роботу без поважних причин.
При обчисленні стажу роботи, що дає
право на щорічну основну відпустку,
зазначені періоди загальною тривалістю
16 календарних днів не враховуються.
Отже, за цей робочий рік працівник матиме право на 23 календарних дні щорічної
основної відпустки.
2. Працівниця була прийнята на роботу
19 листопада 2015 року. 18 лютого 2016 р.
їй було надано листок непрацездатності по
вагітності і пологам тривалістю 126 днів
(по 22 червня 2016 р.), а 23 червня — надано відпустку для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку. Обчислюючи стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, потрібно буде
виключити тільки період перебування
у відпустці для догляду за дитиною. Час
перебування у відпустці по вагітності і
пологах зараховується до зазначеного стажу. Отже, за робочий рік з 19 листопада
2015 р. по 18 листопада 2016 р. до стажу
роботи, що дає право на відпустку, зараховується тільки період з 19 листопада 2015 р.
по 22 червня 2016 р. Тому за цей робочий
рік жінка має право лише на 14 календарних днів щорічної основної відпустки.
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У разі переведення
на інше підприємство
Відповідно до ст. 9 Закону № 504 якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав
за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не
використав ці відпустки за попереднім місцем
роботи.
Зверніть увагу, що і у цьому випадку робочий
рік буде відлічуватися від дня укладення трудового договору, тобто від того дня, коли працівника було прийнято на роботу за переведенням.
Але до стажу роботи, що дає право на щорічну
відпустку, буде зараховано і той період, за який
працівник не використав відпустку за попереднім місцем роботи. Наприклад, якщо на попередньому місці роботи він пропрацював один
рік і не використав жодного дня відпустки та не
отримав компенсацію, то на теперішньому місці
роботи за перший робочий рік він матиме право
на 48 календарних днів щорічної відпустки (за
умови, що на обох підприємствах загальна тривалість відпустки за відпрацьований робочий
рік становить 24 календарних дні).

Умови використання
Щорічні відпустки недарма мають таку назву:
вони мають надаватися працівникам щороку і,
як правило — до закінчення робочого року, за
який вони «зароблені». Про це йдеться у ч. 4
ст. 10 Закону № 504. На практиці, звісно, не завжди дотримуються цієї норми, адже формулювання «як правило» допускає і виключення з
нього. Та все ж роботодавцям бажано ним не
зловживати, адже несвоєчасне надання щорічних відпусток повної тривалості призводить до
накопичення невикористаних днів відпусток,
які з роками не зникають. Тож, для того аби не
довелось виплачувати при звільненні значні
суми компенсації за невикористані відпустки,
потрібно дотримуватись вимог законодавства
щодо їх надання.
Отже, щорічні відпустки надаються за відпрацьований робочий рік, але й ті працівни-
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ки, які ще його не відпрацювали, можуть скористатися правом на відпустку. Вона надається
новоприйнятим працівникам повної тривалості через 6 місяців безперервної роботи на
підприємстві, а до закінчення шестимісячного
терміну — пропорційно до відпрацьованого
часу. Наприклад, якщо працівник пропрацював на підприємстві лише 1 місяць, він також
може скористатися правом на щорічну відпустку, але її тривалість становитиме тільки
2 календарних дні (за умови, що за відпрацьований робочий рік він має право на 24 календарних дні).
Однак, деяким категоріям працівників закон надає право отримати (за їх бажанням)
щорічну відпустку повної тривалості до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному
підприємстві — такі категорії працівників
перелічені у ч. 7 ст. 10 Закону № 504, а саме:
1) жінки — перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінки,
які мають двох і більше дітей віком до 15 років
або дитину-інваліда;
2) інваліди;
3) особи віком до вісімнадцяти років;
4) чоловіки, дружини яких перебувають у
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
5) особи, звільнені після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період,
військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби
вони були прийняті на роботу протягом трьох
місяців, не враховуючи часу переїзду до місця
проживання;
6) сумісники — одночасно з відпусткою за
основним місцем роботи;
7) працівники, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та
інших робіт, передбачених навчальною програмою;
8) працівники, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково що-
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річну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;
9) працівники, які мають путівку (курсівку)
для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;
10) батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу.
Відпустка повної тривалості надається також
в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.
Наприклад, згідно зі ст. 38 Закону № 103, випускникам професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання, які навчалися 10
і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією
протягом перших трьох місяців роботи.
Також п. 14 ст. 6 Закону України «Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»
від 24 березня 1998 р. № 203/98-ВР (далі — Закон № 203) право на щорічну відпустку повної
тривалості до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи у перший рік роботи на
даному підприємстві, в установі чи організації
надано ветеранам:
— військової служби;
— органів внутрішніх справ;
— Національної поліції;
— податкової міліції;
— державної пожежної охорони;
— Державної кримінально-виконавчої служби України;
— служби цивільного захисту;
— Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України.
Крім цього, Законом № 504 передбачено також надання щорічної відпустки або її частини
не менш як 12 календарних днів працівникам,
діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням, для супроводження
дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності
двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження
кожної дитини.
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За другий та наступні робочі роки відпустка
надається працівнику в будь-який час відповідного робочого року. Наприклад, працівника
було прийнято на роботу 6 липня 2015 року. За
перший рік роботи право на щорічну відпустку
повної тривалості настає після 5 січня 2016 р..
За другий робочий рік (з 6 липня 2016 р. по 5
липня 2017 р.) працівник може взяти відпустку повної тривалості одразу після початку цього року, тобто починаючи навіть і з 6 липня
2016 р.. Водночас, на день раніше, 5 липня
2016 р., працівник не може скористатися відпусткою за другий робочий рік, оскільки він
ще не настав.

Графік відпусток
та попередження працівників
Обов’язковим документом, який регулює
надання відпусток працівникам, є графік відпусток. Він складається щороку (як правило —
не пізніше 5 січня) і затверджується роботодавцем за погодженням з профспілкою, а за її
відсутності — з іншим уповноваженим представником трудового колективу (зазвичай, це
голова ради трудового колективу). При складанні графіка відпусток враховуються інтереси
виробництва, особисті інтереси працівників
та можливості для їх відпочинку. Після того,
як графік затверджено, з ним ознайомлюють
всіх працівників.
Графік відпусток установлює межі надання
щорічних відпусток, наприклад, зазначається
місяць її надання — липень, серпень, жовтень
тощо. А конкретний період відпустки у встановлених графіком межах узгоджується між
працівником і роботодавцем. Зверніть увагу,
що закон не встановлює, яким саме чином і
коли таке узгодження відбувається. Проте у
ч. 11 ст. 10 Закону № 504 зазначено, що роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не
пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну. На практиці ця норма закону
може бути реалізована шляхом видання персональних письмових повідомлень або видання
наказу про надання щорічної відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до її початку. Наприклад,
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наказ від 1 липня 2016 р., а дата початку відпустки — 15 липня 2016 р.. Ознайомивши працівника з наказом, роботодавець виконає вимогу Закону № 504.
Можливий і такий варіант: у графіку відпусток одразу зазначаються конкретні дати відпустки. У такому випадку, ознайомивши працівника з графіком на початку року, роботодавець
дотримується строку попередження про дату
відпустки, адже законом встановлений тільки
мінімальний строк попередження — 2 тижні,
а максимальний строк не обмежується. Однак,
цей варіант є менш бажаним у порівнянні з попереднім, адже у такому випадку, якщо працівник, приміром, захворіє, відпустку потрібно
буде переносити. Та й з визначенням конкретних дат відпустки, яка планується на літо або
осінь, буде досить важко, складаючи графік на
початку року.

Особливості надання відпустки
окремим категоріям працівників
Законом передбачено перелік категорій працівників, які мають право на щорічну відпустку
у зручний для них час. Це не означає, що такі
працівники не включаються до графіка відпусток — графік складається на всіх працівників
підприємства, але у випадку з переліченими
нижче працівниками, саме їхнє слово при складанні графіка буде визначальним. Проте, якщо
після складання графіка працівник висловив бажання взяти щорічну відпустку в інший період,
роботодавець не вправі йому відмовити.
Отже, згідно з ч. 13 ст. 10 Закону № 504, щорічні відпустки за бажанням працівника в
зручний для нього час надаються:
1) особам віком до вісімнадцяти років;
2) інвалідам;
3) жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;
4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком
до 15 років або дитину-інваліда;
5) одинокій матері (батьку), які виховують
дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одну або більше дітей віком
до 15 років за відсутності батьків;
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6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також
особам, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р.
№ 3551-XII;
9) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;
10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.
Зокрема, надання щорічної відпустки у зручний для них час передбачено для працівників,
постраждалих від Чорнобильської катастрофи
(1 і 2 категорія), відповідно до статей 20, 21 Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р.
№ 796-XII.
Відповідно до п. 13 ст. 6 Закону № 203 право
на використання щорічної відпустки в зручний
для них час мають також ветерани військової
служби, органів внутрішніх справ, Національної
поліції, податкової міліції, державної пожежної
охорони, Державної кримінально-виконавчої
служби України, служби цивільного захисту,
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Крім цього, певні особливості щодо надання щорічних відпусток встановлені для:
— керівних, педагогічних, наукових, науковопедагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів — щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються
у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу;
— працівників, які навчаються в навчальних
закладах без відриву від виробництва — щорічні
відпустки за їх бажанням приєднуються до часу
проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів,
часу підготовки і захисту дипломного проекту
та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
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— працівників, які навчаються у середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання
при загальноосвітніх школах — щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах;
— працівників художньо-постановочної частини і творчих працівників театрів — щорічні
відпустки повної тривалості надаються в літній
період у кінці театрального сезону незалежно
від часу прийняття їх на роботу.

Порядок оформлення
Надання щорічної відпустки оформлюється
наказом роботодавця. Для цього виду наказів
використовується типова форма № П-3, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р. № 489 (далі —
Наказ № 489), або ж він складається у довільній
формі. Але у будь-якому випадку в наказі має
бути зазначено вид відпустки, її тривалість, дати
початку та закінчення, а також робочий рік, за
який вона надається.
Наказ видається у двох примірниках, один з
яких залишається у відділі кадрів, а інший передається до бухгалтерії.
Для наказів про надання щорічних відпусток
потрібно завести окрему справу, оскільки відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів
та органів місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України
від 12 квітня 2012 р. № 578/5, строк їх зберігання становить 5 років, а строк зберігання інших
кадрових наказів — 75 років.
Як зазначалося вище, підставою для видання
наказу про відпустки є графік відпусток. Якщо
графіка нема, або відпустка надається в інший
період, ніж той, що встановлений у графіку, підставою для видання наказу буде заява працівника, в якій він має зазначити вид відпустки, її
тривалість та дату початку. Дату закінчення відпустки визначає працівник відділу кадрів відповідно до вимог законодавства (відпустки обчис-
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люються в календарних днях, святкові і неробочі
дні не включаються). Ознайомившись із наказом про надання відпустки працівник дізнається
про дату її закінчення.
Запис про надання відпустки вноситься до
особової картки працівника за типовою формою
№ П-2, затвердженою Наказом № 489.
У табелі обліку використання робочого часу
(типова форма № П-5, затверджена Наказом
№ 489) щорічна основна відпустка відмічається
буквеним кодом «В» або цифровим кодом «08».

Відпустки за минулі роки
Законодавством не встановлено терміну
давності щорічної відпустки. Якщо працівник з
будь-яких причин не використав щорічну відпустку, він може її використати будь-коли, або
ж при звільненні йому буде виплачена компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки.
До речі, відповідно до ст. 3 Закону № 504, при
звільненні працівник може наполягати і на наданні невикористаної відпустки (крім випадків
звільнення за порушення трудової дисципліни).
У такому випадку датою звільнення буде останній
день відпустки. Таке право мають і працівники, з
якими було укладено строковий трудовий договір — їм надається невикористана відпустка навіть у тому випадку, коли час відпустки повністю
або частково перевищує строк трудового договору (чинність трудового договору в такому разі
продовжується до закінчення відпустки). Детальніше про умови надання відпустки у разі звільнення читайте у статті «Відпустка з наступним
звільненням» поточного номера нашої газети.
Зверніть увагу, що встановлене у ст. 10 Закону № 504 обмеження загальної тривалості щорічної основної та додаткової відпустки (59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на
підземних гірничих роботах, — 69 календарних
днів) стосується лише тривалості відпустки за
один робочий рік. Якщо ж працівник не використав щорічну відпустку, наприклад, за три
роки, тривалість невикористаних днів становить 72 календарних дні (24 3 = 72). Вони можуть бути надані працівнику як частинами, так
і одразу.
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Якщо працівник не бажає йти у
відпустку
Законом № 504 передбачено обов’язкове надання відпусток працівникам — вони надаються
не за бажанням працівника, а в обов’язковому
порядку в терміни, встановлені графіком відпусток. Для видання наказу про надання щорічної
відпустки в період, визначений графіком, заява
працівника не потрібна.
Отже, якщо на підприємстві, відповідно до
вимог законодавства, затверджено графік відпусток, то проблем з небажанням працівника
йти у відпустку, зазвичай, не виникає. Роботодавець видає наказ, виплачує заробітну плату за
час відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку (цього вимагає ст. 21 Закону № 504), а
працівник має виконати наказ роботодавця.
Якщо ж з якихось причин він під час своєї відпустки з’явиться на підприємстві, у роботодавця
є повне право не допустити його до роботи. Аналогічні роз’яснення наведено в листі Мінсоцполітики «Про грошову компенсацію за невикористану відпустку» від 21 червня 2012 р.
№ 207/13/116-12.
Якщо ж графіка на поточний рік немає, то
єдиним виходом з цієї ситуації буде вчасно
скласти графік на наступний рік, до якого
можна включити також і відпустки за минулі
роки — одних заборон щодо цього законодавство не містить.
Але трапляються випадки, коли і працівник, і
роботодавець сходяться у бажанні не припиняти робочий процес (наприклад, працівникові
потрібні додаткові гроші, а роботодавцеві —
якомога швидше закінчити певний проект).
Що ж робити за таких обставин — адже у ст. 2
Закону № 504 прямо заборонено замінювати
відпустку грошовою компенсацією (звісно,
окрім випадків звільнення)? Надати працівникові відпустку доведеться у будь-якому разі (видавши відповідний наказ та виплативши працівникові заробітну плату за часу відпустки). Однак
законодавство не забороняє укласти з працівником на час його перебування у відпустці
цивільно-правовий договір. Отже, якщо роботодавцю конче необхідно, аби працівник під час
відпустки все ж таки працював, а той також
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виявляє таке саме бажання, то оформити це
можна, уклавши з працівником договір підряду
або договір про надання послуг на період його
відпустки. Але при цьому слід обов’язково враховувати, що цивільно-правовий договір не повинен мати ознак трудового.
Ненадання щорічних відпусток у визначені
законодавством строки є порушенням трудового законодавства, а згідно з ч. 1 ст. 41 Кодексу
України про адміністративні правопорушення,
тягне за собою адміністративну відповідальність для посадових осіб підприємств, установ і
організацій незалежно від форми власності та
громадян – суб’єктів підприємницької діяльності: штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі —
нмдг), тобто від 510 до 1 700 грн. Повторне
протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ж ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері
або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком
до 14 років або дитину-інваліда тягне за собою
накладення штрафу у розмірі від 100 до 300 нмдг
(тобто від 1 700 до 5 100 грн).
Окрім штрафів, ненадання щорічної відпустки може призвести ще до одного серйозного наслідку. Працівник може написати заяву про
звільнення за власним бажанням, спираючись
на ч. 3 ст. 38 КЗпП, яка передбачає розірвання
трудового договору за ініціативою працівника,
якщо роботодавець не виконує законодавство
про працю. У такому випадку працівник звільняється у строк, про який він просить, і йому в
обов’язковому порядку виплачується вихідна
допомога у розмірі, встановленому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП).
Також непоодинокими є ситуації, коли працівник не має наміру звільнятися з роботи, але
все ж таки хоче скористатися своїм законним
правом на отримання щорічної відпустки, у
чому йому роботодавець з незрозумілих причин
постійно відмовляє — у такому випадку працівник змушений звертатися до суду (загального
чи адміністративного — залежно від того, хто є
його роботодавцем) з позовом щодо надання
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щорічної відпустки, який, у разі правомірності
вимог, судом неодмінно буде задоволений (див.
Додаток).
Як бачимо, це досить вагомі аргументи для
того, щоб вчасно і в повному обсязі надавати
працівникам щорічні відпустки. Отож, не створюйте їм перешкод для відпочинку, а, навпаки,
слідкуйте за дотриманням графіка відпусток і
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своєчасним виданням відповідних наказів й не
потурайте небажанню окремих працівників
йти у щорічну відпустку — адже це може стати
серйозною проблемою для роботодавця.

Степан КРАМАРЕНКО,
юрист
Додаток

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
(Витяг)
27 січня 2016 р.

м. Київ

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України, здійснивши в порядку письмового провадження касаційний розгляд справи за адміністративним позовом громадянина Ч.
до Державної фінансової інспекції в Харківській області (далі — ДФІ в Харківській області)
про визнання дій незаконними та зобов’язання у наданні щорічної відпустки за касаційною
скаргою позивача на судові рішення Харківського окружного адміністративного суду від
5 грудня 2014 року, Харківського апеляційного адміністративного суду від 17 лютого
2015 року,
в с т а н о в и л а:
У вересні 2014 року громадянин Ч. звернувся до суду з позовом, в якому, з урахуванням
уточнених позовних вимог, зокрема, просив:
— визнати незаконними дії відповідача по ненаданню щорічної відпуски та допомоги на
оздоровлення у 2014 році;
— зобов’язати надати оплачувану відпустку згідно із заявою від 18 вересня 2014 р. за період
роботи з 29.09.2013 р. по 28.09.2014 р. та виплатити допомогу на оздоровлення за 2014 рік.
Позивач посилався на те, що має гарантоване право на як щорічну оплачувану відпустку,
так і допомогу на оздоровлення.
Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 5 грудня 2014 р. позовні
вимоги задоволено частково. Визнано незаконними дії ДФІ в Харківській щодо не розгляду
заяви громадянина Ч. від 18 вересня 2014 р.. Зобов’язано розглянути звернення позивача
про надання щорічної відпустки за період роботи з 29.09.2013 р. по 28.09.2014 р. та допомоги на оздоровлення.
Харківський апеляційний адміністративний суд рішенням від 17 лютого 2015 р. постанову окружного суду в частині задоволення позову скасував і ухвалив нову про відмову в задоволенні позову.
У касаційній скарзі позивач, з посиланням на порушення норм процесуального права,
допущені судами, просить попередні судові рішення скасувати і ухвалити нове про задоволення позову.
З’ясувавши обставини справи в межах, передбачених ст. 220 Кодексу адміністративного
судочинства України (далі — КАС України), колегія суддів приходить до висновку про задоволення касаційної скарги частково з наступних підстав.
Право кожної працюючої людини на відпочинок закріплено у ст. 45 Конституції України.
Відповідно до цієї норми кожен, хто працює, має право на відпочинок.
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної
щорічної відпустки, встановленням скорочення робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.
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Додаток. Закінчення
Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права
визначаються законом.
На виконання конституційних вимог щодо відпочинку, Верховною Радою України прийнято Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон
№ 504), яким встановлені державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість та порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також
для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.
За правилами ч. 1 ст. 2 Закону № 504 право на відпустки мають громадяни України, які
перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за
трудовим договором у фізичної особи.
Згідно із Законом України «Про державну службу» державним службовцям надається
щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено
більш тривалої відпустки.
Порядок надання чергових відпусток визначений у ст. 10 Закону № 504, де зазначено,
що 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 у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний
письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до
встановленого графіком терміну (ч. 11 ст. 10 Закону № 504).
Згідно з фактичними обставинами справи, встановленими судами попередніх інстанцій,
18 вересня 2014 р. громадянин Ч. звернувся із заявою про надання йому з 30 вересня 2014 р.
щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів за період роботи з 29 вересня 2013 р.
по 28 вересня 2014 р. з одночасною виплатою допомоги на оздоровлення.
За графіком надання відпусток працівникам відділу інспектування в АПК та сфері виконання природних ресурсів Держфінінспекції в Харківській області у 2014 році позивачу
заплановано відпустку у вересні, проте, як свідчать матеріали справи, у визначений період
відпустка надана не була. Не приймалися і рішення про перенесення дати щорічної відпустки та надання її за заявою від 18 вересня 2014 р..
Зазначені обставини і норми матеріального права свідчать про порушення права громадянина Ч. на відпочинок у вигляді щорічної відпустки у 2014 році.
З урахуванням наведеного, рішення судів першої та апеляційної інстанцій необхідно
скасувати з підстав, передбачених ст. 229 КАС України, і ухвалити нове про задоволення
позову частково.
Керуючись статтями 220, 222, 223, 229, 230, 232 КАС України, колегія суддів
п о с т а н о в и л а:
Касаційну скаргу громадянина Ч. задовольнити частково.
Скасувати судові рішення Харківського окружного адміністративного суду від 5 грудня
2014 р. в частині його чинності, Харківського апеляційного адміністративного суду від
17 лютого 2015 р. та ухвалити нову постанову про задоволення позову частково.
Зобов’язати Державну фінансову інспекцію в Харківській області прийняти рішення за
заявою громадянина Ч. від 18 вересня 2014 р. про надання щорічної відпустки за період
роботи з 29 вересня 2013 р. по 28 вересня 2014 р. тривалістю тридцять календарних днів з
виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.
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Щорічні додаткові відпустки:
види та умови отримання
Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам на підставі статей 7 і 8 Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)
понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником. На
відміну від щорічних основних відпусток, додаткові відпустки надаються не всім без
винятку працівникам, а тільки тим, які працюють у певних умовах. Це можуть бути
шкідливі і важкі умови, особливий характер праці, ненормований робочий день
тощо. Крім цього, додаткові відпустки відрізняються від щорічних і обчисленням
стажу роботи, що дає право на їх отримання. Тож з’ясуємо, які є види додаткових
щорічних відпусток, а також ознайомимося з правилами їх надання.

За роботу зі шкідливими
і важкими умовами праці
Відповідно до ст. 7 Закону № 504 працівникам надається щорічна додаткова відпустка за
роботу зі шкідливими і важкими умовами праці.
Право на неї мають працівники, зайняті на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів. Список
виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну
додаткову відпустки (далі — Список № 1), затверджений постановою Кабінету Міністрів
України (далі — КМУ) від 17 листопада 1997 р.
№ 1290 (далі — Постанова № 1290).
Максимальна тривалість цієї додаткової відпустки — 35 календарних днів, а її конкретна тривалість для кожного працівника визначається колективним чи трудовим договором
залежно від результатів атестації робочих місць
за умовами праці та часу зайнятості працівника
в цих умовах.
Конкретна тривалість відпустки базується також на результатах гігієнічної оцінки умов праці
за показниками та критеріями, що затверджені
наказом Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства праці та соціальної політики
України (далі — Мінпраці та соцполітики) від
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31 грудня 1997 р. № 383/55 «Про затвердження
Показників та критеріїв умов праці, за якими
надаватимуться щорічні додаткові відпустки
працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних
з негативним впливом на здоров’я шкідливих
виробничих факторів».
Атестація робочих місць за умовами праці
проводиться відповідно до постанови КМУ від
1 серпня 1992 р. № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та
Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України
від 1 вересня 1992 р. № 41.
Працівникам, професії та посади яких не передбачені у Списку № 1, але які в окремі періоди робочого часу виконують роботу на виробництвах, в цехах, за професіями і на посадах,
означених Списком № 1, додаткова відпустка
надається на тих же підставах, що і працівникам, які мають право на таку відпустку (п. 3 Порядку застосування Списку № 1, затверджений
наказом Мінпраці та соцполітики від 30 січня
1998 р. № 16, далі — Порядок № 16-1).
У тих випадках, коли працівники працювали на різних виробництвах, в цехах, за професіями та на посадах, за роботу в яких надається додаткова відпустка різної тривалості,
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підрахунок часу роботи провадиться окремо
по кожному виду робіт, професій та посад. Облік часу, відпрацьованого по кожному виду робіт, здійснюється роботодавцем (п. 8 Порядку
№ 16-1).

За особливий характер праці
Щорічна додаткова відпустка за особливий
характер праці надається відповідно до ст. 8 Закону № 504. Право на неї мають окремі категорії працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним
навантаженням або виконується в особливих
природних географічних і геологічних умовах
та умовах підвищеного ризику для здоров’я.
Така відпустка надається тривалістю до 35 календарних днів, за Списком виробництв, робіт,
професій і посад працівників, робота яких
пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та
інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних
і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці
(далі — Список № 2), затвердженим Постановою № 1290.
Конкретна тривалість щорічної додаткової
відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором
залежно від часу зайнятості працівника в цих
умовах.
Щорічна додаткова відпустка за особливий
характер праці надається працівникам виробництв, робіт, професій і посад, зазначених у
Списку № 2, незалежно від форми власності й
підпорядкування підприємства.

За ненормований робочий день
Щорічна додаткова відпустка за особливий
характер праці надається також працівникам з
ненормованим робочим днем. Тривалість відпустки становить до 7 календарних днів згідно
зі списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором.
Конкретна тривалість відпустки також залежить від часу зайнятості працівника в цих умовах.

18

Відповідно до п. 1 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом
Мінпраці та соцполітики від 10 жовтня 1997 р.
№ 7 (далі — Рекомендації № 7), ненормований
робочий день — це особливий режим робочого
часу, який встановлюється для певної категорії
працівників у разі неможливості нормування
часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не
вважається надурочною). Міра праці у даному
випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, але також колом обов’язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням).
Для працівників, яким встановлено неповний
робочий день, не може застосовуватися ненормований робочий день. Тому зазначені працівники не мають права на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день, навіть
якщо посада, яку вони обіймають, включена до
переліку посад з ненормованим робочим днем,
визначеного колективним договором.
А от працівники з неповним робочим тижнем
можуть працювати в умовах ненормованого робочого дня, а отже, і користуються правом на
щорічну додаткову відпустку.
Щорічна додаткова відпустка надається працівникам з ненормованим робочим днем як
компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь
напруження, складність і самостійність у роботі,
необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу.
Ненормований робочий день може застосовуватись для керівників, спеціалістів і робітників, а саме осіб:
— праця яких не піддається точному обліку в
часі;
— робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості
(сільське господарство);
— які розподіляють час для роботи на свій
розсуд.
Водночас, на працівників з ненормованим
робочим днем поширюється встановлений на
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підприємстві режим робочого часу. У зв’язку з
цим роботодавець не має права систематично
залучати працівників, які працюють за таким
режимом, до роботи понад встановлену тривалість робочого часу.

Працівникам, які працюють
з комп’ютером
Для працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, передбачено надання щорічної додаткової
відпустки за особливий характер праці відповідно до розділу ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку № 2 (позиція 58)
тривалістю до чотирьох календарних днів.
Конкретна тривалість відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором
залежно від часу зайнятості працівника в цих
умовах. Право на таку відпустку не залежить
від виду монітору, технічних характеристик
комп’ютера, а також посади (професії) працівника.

Обчислення стажу роботи
Стаж роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, обчислюється відповідно до ч. 2
ст. 9 Закону № 504. До нього зараховується значно менше періодів, ніж до стажу роботи, який
дає право на щорічну основну відпустку. На це
слід звернути увагу, особливо в тих випадках,
коли додаткова відпустка надається працівнику
разом з основною — адже не всі періоди, що
включаються до стажу для основної відпустки,
зараховуються до стажу, який дає право на додаткову. Тому важливо обчислювати обидва
види стажу окремо один від одного.
Отже, до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховуються:
1) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не
менше половини тривалості робочого дня,
встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;
2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;
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3) час роботи вагітних жінок, переведених на
підставі медичного висновку на легшу роботу,
на якій вони не зазнають впливу несприятливих
виробничих факторів.
Періоди тимчасової непрацездатності, перебування у додатковій соціальній відпустці працівників, які мають дітей, у відпустці без збереження заробітної плати, в інших видах відпусток
(крім щорічної основної та додаткової), а також решта періодів, коли за працівником зберігається місце роботи, до стажу, що дає право
на щорічну додаткову відпустку, не зараховуються.
Щорічна додаткова відпустка надається працівнику як компенсація за роботу зі шкідливими
умовами або особливим характером праці, тому
бажано надавати її за фактично відпрацьований
час, а не «авансом». Якщо ж працівнику було надано додаткову відпустку повної тривалості на
початку робочого року, а після цього мали місце
періоди, які не включаються до стажу, що дає на
неї право, за наступний робочий рік відпустка
має бути надана з урахуванням кількості днів
відпустки, отриманої наперед.

Приклад
Працівник має право на 24 календарних дні щорічної основної відпустки та на
12 календарних днів додаткової відпустки
за особливий характер праці. За перший
робочий рік працівник отримав обидві
щорічні відпустки повної тривалості
(36 календарних днів) через шість місяців
безперервної роботи на підприємстві, відповідно до ст. 10 Закону № 504. Однак у
другій половині робочого року працівник
був відсутній на роботі у зв’язку з:
— тимчасовою непрацездатністю —
14 календарних днів;
— відпусткою без збереження заробітної
плати — 15 календарних днів.
Сумарна тривалість зазначених періодів
відсутності працівника — 29 календарних
днів. Ці дні не зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову
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відпустку, але зараховуються до стажу,
який дає право на щорічну основну відпустку. Отже, за перший робочий рік працівник
має право на 24 календарних дні щорічної
основної відпустки, а от щорічної додаткової — лише на 11 днів, а не 12, які були вже
йому надані. Отже, за наступний робочий
рік тривалість щорічної додаткової відпустки цього працівника має бути зменшена на 1 календарний день.

Порядок надання
Щорічні додаткові відпустки надаються понад щорічну основну відпустку. Вони можуть
надаватися одночасно із основною відпусткою
або окремо від неї.
Щорічні основна та додаткова відпустки надаються працівникові з таким розрахунком,
щоб вони були використані, як правило, до
закінчення робочого року (ч. 4 ст. 10 Закону
№ 504).
Якщо працівник має право на щорічну додаткову відпустку за кількома підставами, він
має обрати одну з них, оскільки щорічна додаткова відпустка надається тільки за однією
підставою (ч. 1 ст. 10 Закону № 504). Наприклад, працівник, який працює на роботах зі
шкідливими і важкими умовами, і якому, крім
цього, ще встановлено ненормований робочий
день, може обрати одну з підстав для надання
щорічної додаткової відпустки: або це буде відпустка за ст. 7 Закону № 504 (за роботу із шкідливими і важкими умовами праці), або відпустка за особливий характер праці згідно зі ст. 8
Закону № 504.
Право обрати, за якою саме підставою буде
надаватися щорічна додаткова відпустка, належить працівнику. Роботодавець не може вплинути на його рішення та наполягати на тому,
щоб працівник обрав щорічну додаткову відпустку меншої тривалості.
Для надання щорічної додаткової відпустки
видається наказ, який оформлюється за типовою формою № П-3, затвердженою наказом
Державного комітету статистики України від
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5 грудня 2008 р. № 489 (див. Додатки 1, 2, 3),
або ж у довільній формі.
У табелі обліку використання робочого часу
щорічна основна відпустка відмічається буквеним кодом «Д» або цифровим кодом «09».

Поділ, перенесення, відкликання
На щорічну додаткову відпустку поширюються
правила поділу, перенесення та відкликання,
встановлені для щорічної основної відпустки у
ст. 11 та ст. 12 Закону № 504 (детальніше про
них читайте у статті «Поділ, перенесення та
відкликання з відпустки» поточного номера нашої газети).
Так, щорічна додаткова відпустка може бути
поділена на частини будь-якої тривалості. Основна безперервна частина щорічної відпустки
може складатися з днів щорічної основної та додаткової відпусток, оскільки Закон № 504 не
містить вимоги, щоб основна безперервна частина щорічної відпустки складалася саме з якогось одного виду щорічної відпустки.
Наприклад, працівник має право на 24 календарних дні щорічної основної відпустки та 7 календарних днів додаткової. Загальна тривалість
щорічної відпустки становить 31 календарний
день. Поділена вона може бути таким чином: 12
днів щорічної основної відпустки + 5 днів щорічної основної відпустки + 14 днів щорічної
основної та додаткової відпустки (ця частина
складається із 7 днів основної та 7 днів додаткової відпустки).
Що стосується перенесення на інший період
або відкликання зі щорічної додаткової відпустки, то в цих випадках слід керуватися ст. 11 та
ст. 12 Закону № 504. При цьому слід звернути
увагу на останню частину ст. 11 Закону № 504,
відповідно до якої забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом
двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із
шкідливими і важкими умовами чи з особливим
характером праці.

Ольга СТАНКЕВИЧ,
юрист
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Додаток 1
Типова форма № П-3
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 05.12.2008 р. № 489

ПрАТ «Технобудпром»
Найменування підприємства (установи, організації)

586247

Код ЄДРПОУ
Дата складання

30.05.2016

39-п
НАКАЗ № ______
(розпорядження)
про надання відпустки
Табельний номер

134
Колесов Андрій Васильович
_________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

відділ будівництва
_________________________________________________________________________________________________________________________
назва структурного підрозділу

машиніст крана
_________________________________________________________________________________________________________________________
назва професії (посади)

щорічна додаткова за роботу із шкідливими і важкими умовами праці
_________________________________________________________________________________________________________________________
вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)

19 _____________
вересня 20___
15 року по «____»
18 _____________
вересня 20___
16 року
За період роботи з «____»
14 _____________
червня
16 року по «____»
17 _____________
червня 20___
16 року
Період відпустки з «____»
20___
на 0 4 календарних дні(в)
 Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності відмітити х)

Керівник підприємства

Слюсаренко
__________________________

П. І. Слюсаренко
__________________________

(підпис)

П. І. Б.

Керівник структурного підрозділу

Кухарчук
__________________________

Л. М. Кухарчук
__________________________

(підпис)

П. І. Б.

З наказом (розпорядженням) ознайомлений

Колесов
__________________________

(установи, організації)

(підпис працівника)
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30 _____________
травня 20___
16 року
«____»
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Додаток 2
Типова форма № П-3
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 05.12.2008 р. № 489

ПрАТ «Технобудпром»
Найменування підприємства (установи, організації)

Код ЄДРПОУ

586247

Дата складання

13.06.2016

51-п
НАКАЗ № ______
(розпорядження)
про надання відпустки
Табельний номер

78
Паламар Михайло Федорович
_________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

відділ будівництва
_________________________________________________________________________________________________________________________
назва структурного підрозділу

електромеханік гірничого устаткування підземний
_________________________________________________________________________________________________________________________
назва професії (посади)

щорічна додаткова за особливий характер праці
_________________________________________________________________________________________________________________________
вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)

30 _____________
червня
15 року по «____»
29 _____________
червня 20___
16 року
За період роботи з «____»
20___
29 _____________
червня
16 року по «____»
12 _____________
липня
16 року
Період відпустки з «____»
20___
20___
на 1 4 календарних дні(в)
 Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності відмітити х)

Керівник підприємства

Слюсаренко
__________________________

П. І. Слюсаренко
__________________________

(підпис)

П. І. Б.

Керівник структурного підрозділу

Кухарчук
__________________________

Л. М. Кухарчук
__________________________

(підпис)

П. І. Б.

З наказом (розпорядженням) ознайомлений

Паламар
__________________________

(установи, організації)

(підпис працівника)
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13 _____________
червня 20___
16 року
«____»
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Додаток 3
Типова форма № П-3
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 05.12.2008 р. № 489

ПрАТ «Технобудпром»
Найменування підприємства (установи, організації)

Код ЄДРПОУ

586247

Дата складання

21.06.2016

54-п
НАКАЗ № ______
(розпорядження)
про надання відпустки
Табельний номер

83
Міхницька Лариса Дмитрівна
_________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

відділ постачання
_________________________________________________________________________________________________________________________
назва структурного підрозділу

начальник відділу
_________________________________________________________________________________________________________________________
назва професії (посади)

щорічна додаткова за ненормований робочий день
_________________________________________________________________________________________________________________________
вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)

04 _____________
липня
15 року по «____»
03 _____________
липня
16 року
За період роботи з «____»
20___
20___
06 _____________
липня
16 року по «____»
08 _____________
липня
16 року
Період відпустки з «____»
20___
20___
на 0 3 календарних дні(в)
 Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності відмітити х)

Керівник підприємства

Слюсаренко
__________________________

П. І. Слюсаренко
__________________________

(підпис)

П. І. Б.

Керівник структурного підрозділу

Фомін
__________________________

Ю. А. Фомін
__________________________

(підпис)

П. І. Б.

З наказом (розпорядженням) ознайомлений

Міхницька
__________________________

(установи, організації)

(підпис працівника)
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червня 20___
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«____»

23

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Поділ, перенесення
та відкликання з відпустки
Відповідно до Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504) працівник має право на 24 календарних дні щорічної основної
відпустки за відпрацьований робочий рік. Однак скористатися цим правом одразу,
використавши всі дні відпустки, вдається далеко не всім працівникам. Адже життєві
обставини чи виробнича необхідність призводять до того, що відпустка або ділиться
на частини, або її частина переноситься на інший період, або ж працівника відкликають з відпустки. Розглянемо всі ці випадки та дізнаймося, як їх правильно оформити.

Поділ відпустки на частини
Поділ відпустки на частини передбачено
ст. 12 Закону № 504. Поділ можливий як для щорічної основної так і для додаткової відпустки.
Відпустка може бути поділена на будь-яку
кількість частин будь-якої тривалості, за умови що:
— одна безперервна частина відпустки становить не менше 14 календарних днів;
— невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до
кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців
після закінчення робочого року, за який надається відпустка.
Якщо ці умови виконано, то всі інші частини
відпустки, крім основної 14-денної, можуть тривати хоча б і по одному календарному дню. При
цьому немає значення, в якому порядку будуть
надаватися частини відпустки. Основна безперервна частина тривалістю 14 календарних днів
може бути надана спочатку або після того, як
працівником були використані інші дні відпустки
(повністю або частинами будь-якої тривалості).

Приклад
Працівник має право на щорічну відпустку тривалістю 24 календарних дні. Він може
їх поділити, наприклад, таким чином:

24

14 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5 = 24, тобто
спочатку використати 14 календарних днів
підряд, а після цього — 10 календарних днів
(одразу, або поділивши їх на частини будьякої тривалості, хоча б і по одному дню);
1 + 5 + 14 + 4 = 24, тобто спочатку використати кілька днів відпустки, потім — основну безперервну частину, а після неї — дні,
що залишилися, у будь-якій послідовності;
5 + 5 + 14 = 24, тобто спочатку використати кілька невеликих частин відпустки,
а потім — основну безперервну 14-денну
частину.

Законодавством не передбачено вимог щодо
того, з якого дня тижня має надаватися наступна частина відпустки. Нагадаємо, що ст. 12 Закону № 504 в одній із попередніх редакцій
(з кінця 2000 р. й до початку 2003 р.) передбачала, що невикористана частина відпустки надається з дня тижня, який є наступним за днем
закінчення попередньої використаної її частини. Це було передбачено для того, щоб відпустка
працівників не тривала надто довго — адже відпустка надається у календарних днях, тому якщо
працівник забажає поділити відпустку на частини, скажімо, 5 + 5 + 14, може взяти частини
тривалістю 5 календарних днів, які припадати-
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муть тільки на робочі дні, наприклад, з понеділка по п’ятницю. Таким чином, фактично працівник відпочиває сім календарних днів, хоча
відпустку бере на п’ять. Коли працівник брав
іншу частину відпустки, він повинен був її узяти
саме з наступного дня тижня. Тобто якщо попередня частина відпустки закінчилась у п’ятницю,
то наступна частина мала розпочинатись у суботу. Отже, субота і неділя обов’язково включались до днів відпустки.
Однак, зазначена норма була вилучена зі
ст. 12 Закону № 504 ще у 2003 році. Тому на сьогодні немає жодних заборон щодо того аби надавати працівникові частину відпустки тільки
на робочі дні. Зокрема, працівник може взяти
відпустку тривалістю 5 днів з понеділка по
п’ятницю, а одразу після вихідних взяти ще
5 днів, також з понеділка по п’ятницю, наприклад:
1 частина — з 6 по 10 червня 2016 р. = 5 календарних днів;
2 частина — з 13 по 17 червня 2016 р. = 5 календарних днів;
загальна тривалість відпустки — 1 частина +
+ 2 частина = 10 календарних днів, хоча фактично працівник відпочиватиме в даному випадку 15 календарних днів у зв’язку з тим, що
понеділок, 20 червня 2016 р. — вихідний день.
Під час поділу відпустки на частини слід
також враховувати, що:
— відпустка може бути поділена на частини —
це означає, що роботодавець не зобов’язаний
ділити відпустку і якщо він на поділ не погоджується (байдуже, з яких причин), то ніщо не
заважає йому надати працівникові відпустку
повної тривалості у період, передбачений графіком відпусток, не зважаючи на прохання працівника її поділити;
— відпустка може бути поділена на прохання
працівника — у Законі № 504 не йдеться про
бажання роботодавця, а чітко зазначено, що поділ відпустки на частини може ініціювати саме
працівник (тобто роботодавець без прохання
працівника не може нав’язувати йому поділ відпустки).
Отже, поділ відпустки на частини відбувається за таким алгоритмом:
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1. Заява працівника.
Працівник просить роботодавця поділити
відпустку на частини, подавши йому відповідну заяву, обов’язково вказавши у ній кількість
днів відпустки, які він бажає використати (Зразок 1).
2. Рішення роботодавця.
Роботодавець погоджується або не погоджується на поділ — у першому випадку відпустка ділиться на частини, у другому — надається
повної тривалості.
Зверніть увагу, що ані працівник, ані роботодавець не можуть наполягати на поділі відпустки на частини — як вже було зазначено, ініціювати поділ відпустки може лише працівник, але
остаточне рішення щодо цього приймає роботодавець (він може або погодитися з поділом, про
який просить працівник, або запропонувати
свої умови поділу, або й взагалі відмовитися поділити відпустку, виходячи з виробничих обставин, і така відмова не буде порушенням законодавства).
Щоправда, хоча законом не передбачено, що
роботодавець може попросити працівника поділити відпустку на частини, на практиці таке все
ж таки доволі часто трапляється. Навіть більше,
на багатьох підприємствах існують певні «неписані» правила, за якими безперервна частина
відпустки не може тривати більше ніж 14 календарних днів. Утім, якщо працівник не заперечує
і для поділу відпустки на частини є підстава —
заява працівника, то порушення закону не буде.
А от буде порушенням видання наказу про надання працівникові відпустки неповної тривалості без заяви самого працівника (тобто без
фактичного підтвердження його «прохання»).
3. Видання наказу.
Якщо роботодавець вирішив задовольнити
прохання працівника і поділити відпустку на
частини, то на підставі заяви працівника він видає наказ про надання частини щорічної відпустки, який оформлюється так само, як і наказ
про надання відпустки повної тривалості — або
в довільній формі (Зразок 2), або шляхом заповнення типової форми № П-3, затвердженої наказом Державного комітету статистики України
від 5 грудня 2008 р. № 489.
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Зразок 1
Директору ТОВ «Будпроект»
Самсонову Л. Ю.
бухгалтера
Шурко А. М.
Заява
Прошу надати мені частину щорічної основної відпустки тривалістю 14 календарних дні
з 21 червня 2016 року.
06.06.2016 р.

Шурко

А. М. Шурко

Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПРОЕКТ»

07.06.2016 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 88-п

Про надання частини
щорічної основної відпустки
НАКАЗУЮ:
ШУРКО Анастасії Михайлівні, бухгалтеру, надати частину щорічної основної відпустки з
21 червня 2016 р. на 14 календарних днів за період роботи з 23 травня 2015 р. по 22 травня
2016 р.. Враховуючи, що на період відпустки припадає один святковий день — 28 червня
(День Конституції України), до роботи стати 6 липня 2016 року.
Бухгалтерії виплатити Шурко А. М. заробітну плату за час відпустки.
Підстава: заява Шурко А. М. від 06.06.2016 р..
Директор
З наказом ознайомлена:
07.06.2016 р.

Самсонов

Шурко

Перенесення
та продовження відпустки
Правила перенесення та продовження відпустки містяться у ст. 11 Закону № 504, де передбачено наступні випадки перенесення відпустки:
— за ініціативою працівника;
— за ініціативою роботодавця;
— з незалежних від волі працівника або роботодавця причин (у цих випадках відпустка може
або переноситися, або продовжуватися).
 За ініціативою працівника:
26

Л. Ю. Самсонов

А. М. Шурко

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону № 504 щорічна відпустка на вимогу працівника повинна
бути перенесена на інший період у разі:
— порушення роботодавцем терміну письмового повідомлення працівника про час надання
відпустки (у ч. 11 ст. 10 Закону № 504 передбачено обов’язок роботодавця письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не
пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну, а в разі порушення цієї вимоги працівник вправі вимагати від роботодавця перенести щорічну відпустку на інший період);
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— несвоєчасної виплати роботодавцем заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки (у ч. 1 ст. 21 Закону № 504 передбачено
обов’язок роботодавця виплатити заробітну плату за час відпустки не пізніше ніж за три дні до її
початку — якщо цього не сталося, працівник
може вимагати перенесення відпустки).

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Підставою для видання наказу в обох із зазначених випадків є заява працівника (Зразок 3), а
у відповідному наказі (Зразок 4) має бути вказано причину перенесення відпустки та новий період її надання.

Зразок 3
Голові правління ПрАТ «Фармтрейд»
Ковальову М. П.
адміністратора даних
Череди С. В.
Заява
У зв’язку із несвоєчасною виплатою заробітної плати за час щорічної відпустки прошу
перенести щорічну основну відпустку на період з 11 липня 2016 р..
04.07.2016 р.

Череда

С. В. Череда

Зразок 4
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМТРЕЙД»
НАКАЗ
04.07.2016 р.

м. Полтава

№ 129-п

Про перенесення
щорічної відпустки
У зв’язку із несвоєчасною виплатою заробітної плати за час відпустки, наданої Череді С. В.
з 4 липня 2016 р. відповідно до наказу № 111-п від 17 червня 2016 р., керуючись ч. 1 ст. 11
Закону України «Про відпустки»,
НАКАЗУЮ:
ЧЕРЕДІ Світлані Василівні, адміністратору даних, перенести щорічну відпустку тривалістю
24 календарних дні на період з 11 липня по 3 серпня 2016 року.
Підстава: заява Череди С. В. від 04.07.2016 р...
Голова правління

Ковальов

М. П. Ковальов

З наказом ознайомлена:
04.07.2016 р.

Череда

С. В. Череда

 За ініціативою роботодавця:
За ініціативою роботодавця відпустка може
бути перенесена в окремих, виняткових випадках, коли надання щорічної відпустки в раніше
обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства.
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Обов’язковими умовами перенесення відпустки за ініціативою роботодавця є:
— письмова згода працівника;
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— у поточному робочому році працівник використає не менше 24 календарних днів щорічної відпустки.
Наприклад, графіком відпусток було передбачено надання працівникові відпустки у травні
2016 року за робочий рік з 2 грудня 2015 р. по
1 грудня 2016 р.. У цьому випадку відпустка може
бути перенесена, зокрема, за умови, що до кінця
робочого року, тобто до 1 грудня 2016 р., працівник використає всі 24 календарних дні відпустки. А от якщо за цей же робочий рік графіком
відпусток було б передбачено надання відпустки

у листопаді 2016 р., перенести її вже неможливо,
адже у такому випадку вона не зможе бути використана працівником до кінця робочого року.
Перенесення щорічної відпустки за ініціативою роботодавця оформлюється такими
документами:
— повідомлення працівника про необхідність
перенесення щорічної відпустки (Зразок 5);
— письмова згода працівника на перенесення
відпустки (Зразок 6);
— подання до профспілки з проханням надати згоду на перенесення відпустки (Зразок 7);
Зразок 5

Повідомлення про необхідність перенесення щорічної відпустки
13.06.2016 р.

м. Київ

Тетері Олегу Вікторовичу,
водію автотранспортних засобів ТОВ «Олімп»
У зв’язку із звільненням з роботи 10 червня 2016 р. Кучеренка С. М., водія автотранспортних засобів, та тривалою тимчасовою непрацездатністю Семенова К. Ю., водія автотранспортних засобів, робота з доставки товарів клієнтам ТОВ «Олімп» може припинитися
у випадку, якщо Вам буде надано щорічну відпустку з 16 червня 2016 р.. Це може спричинити значні фінансові та репутаційні втрати ТОВ «Олімп», а також порушити нормальний хід
роботи підприємства. У зв’язку з цим пропонуємо Вам перенести щорічну відпустку на
серпень 2016 року.
Директор

Савчук

С. Т. Савчук

Повідомлення отримав:
13.06.2016 р.

Тетеря

О. В. Тетеря

Зразок 6
Директору ТОВ «Олімп»
Савчуку С. Т.
водія автотранспортних засобів
Тетері О. В.
Заява
Надаю свою згоду на перенесення щорічної відпустки на серпень 2016 р..
14.06.2016 р.
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Зразок 7
Голові профспілкового
комітету
ТОВ «Олімп»
Котику М. М.
директора ТОВ «Олімп»
Савчука С. Т.
ПОДАННЯ
У зв’язку із звільненням з роботи 10 червня 2016 р. Кучеренка С. М., водія автотранспортних засобів, та тривалою тимчасовою непрацездатністю Семенова К. Ю., водія автотранспортних засобів, робота з доставки товарів клієнтам ТОВ «Олімп» може припинитися
у випадку, якщо Тетері О. В. буде надано щорічну відпустку, передбачену графіком відпусток
ТОВ «Олімп» на 2016 р., з 16 червня 2016 р.. Це може спричинити значні фінансові та репутаційні втрати ТОВ «Олімп», а також порушити нормальний хід роботи підприємства.
У зв’язку з цим, керуючись ч. 3 ст. 11 Закону України «Про відпустки», прошу дати згоду
на перенесення щорічної відпустки Тетері О. В. на серпень 2016 р. за його згодою.
Додаток: письмова згода Тетері О. В. на перенесення відпустки від 14.06. 2016.р..
14.06.2016 р.

Савчук

— згода профспілки (Зразок 8);
— наказ про перенесення відпустки (Зразок 9).
 З незалежних від волі працівника і роботодавця причин:
Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону № 504 щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:

С. Т. Савчук

— тимчасової непрацездатності працівника,
засвідченої у встановленому порядку;
— виконання працівником державних або
громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час
від основної роботи зі збереженням заробітної
плати;
Зразок 8
Директору ТОВ «Олімп»
Савчуку С. Т.
голови профспілкового комітету
ТОВ «Олімп»
Котик М. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Профспілковий комітет ТОВ «Олімп», розглянувши 15 червня 2016 р. на своєму засіданні Ваше подання від 14 червня 2016 р. про надання згоди на перенесення щорічної відпустки Тетері О. В. у зв’язку з тим, що її надання у період, визначений графіком відпусток, може
несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, ухвалив рішення дати
згоду на перенесення відпустки Тетері О. В. на серпень 2016 р..
Витяг з протоколу № 4 засідання профспілкового комітету ТОВ «Олімп» від 15 червня
2016 р. додається.
15.06.2016 р.
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Зразок 9
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛІМП»
НАКАЗ
15.06.2016 р.

м. Київ

№ 119-п

Про перенесення
щорічної відпустки
У зв’язку з тим, що надання щорічної відпустки Тетері О. В. за графіком відпусток
ТОВ «Олімп» на 2016 р. може несприятливо позначитися на нормальному ході роботи підприємства та керуючись ст. 11 Закону України «Про відпустки»,
НАКАЗУЮ:
ТЕТЕРІ Олегу Вікторовичу, водію автотранспортних засобів відділу доставки, перенести
щорічну відпустку на серпень 2016 р. за його згодою.
Підстава: 1. Письмова згода Тетері О. В. від 14.06.2016 р.;
2. Згода профспілкового комітету ТОВ «Олімп» від 15.06.2016 р..
Директор

Савчук

С. Т. Савчук

З наказом ознайомлений:
15.06.2016 р.

Тетеря

О. В. Тетеря

— настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
— збігу щорічної відпустки з відпусткою у
зв’язку з навчанням.
Усі ці випадки не залежать від бажання працівника або роботодавця. Якщо одна з цих причин настала під час щорічної відпустки, остання
повинна бути перенесена на інший період або
продовжена.
У разі перенесення щорічної відпустки новий
термін її надання узгоджується між працівником і роботодавцем.
Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної
відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період. При цьому мають
бути додержані вимоги ст. 12 Закону № 504,
тобто невикористана частина відпустки має
бути надана, як правило, до кінця робочого
року, але не пізніше 12 місяців після закінчення
робочого року, за який надається відпустка.
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Приклад
Працівнику було надано щорічну відпустку
тривалістю 14 календарних днів з 1 липня
2016 р. по 14 липня 2016 р.. Під час відпустки
працівник захворів, що підтверджується
листком непрацездатності, виданим на період з 11 по 15 липня 2016 р.. Таким чином,
на час непрацездатності працівника припало
4 дні щорічної відпустки. Отже, якщо сторони домовились про продовження відпустки,
вона має продовжуватись на 4 календарних
дні з 16 липня (після закінчення листка непрацездатності) по 19 липня 2016 р.. На роботу працівник має вийти 20 липня 2016 р..

Зверніть увагу, що перенесенню або продовженню підлягають тільки дні щорічної відпустки, які збігаються з лікарняним. Тому якщо на
цей період припали також святкові дні, вони не
будуть враховуватись при визначенні кількості
днів для перенесення.
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А от для перенесення відпустки на інший період потрібно на підставі заяви працівника
(Зразок 10) видати відповідний наказ (Зразок 11).
Якщо про настання тимчасової непрацездатності працівника і необхідність перенесення або
продовження відпустки стало відомо вже після
оформлення табеля обліку використання робочого часу, до нього потрібно буде внести зміни.

Приклад
Працівнику було надано щорічну відпустку на 10 календарних днів з 21 червня 2016 р.
по 1 липня 2016 р. (28 червня є святковим
днем і при обчисленні кількості днів відпустки він не враховувався). 24 червня 2016 р.
працівникові було відкрито листок непрацездатності на 5 календарних днів (по 28 червня
2016 р. включно). Але оскільки 28 червня як
святковий день не враховувався при обчисленні кількості днів відпустки, то на період
непрацездатності працівника припало 4 дні
відпустки. Отже, відпустка має бути продовжена на 4 календарних дні. Тобто останнім днем відпустки буде не 1 липня 2016 р.,
а 5 липня 2016 р.. Вийти на роботу працівник
має 6 липня 2016 р..

Законом передбачено, що відпустка має бути
продовжена або за згодою сторін перенесена.
Таке формулювання означає, що за замовчуванням відпустка продовжується, а якщо сторони
домовились про інше — переноситься. Отже,
для продовження щорічної відпустки після закінчення листка непрацездатності, відпустки по
вагітності та пологам, навчальної відпустки
тощо жодних додаткових документів не вимагається — відпустка продовжується на підставі
вимог Закону № 504.

Приклад
Працівнику було надано відпустку на 14
календарних днів з 27 червня 2016 р. по
11 липня 2016 р. (28 червня є святковим днем,
тому при обчисленні кількості днів відпустки
він не враховувався). Після закінчення відпустки, 12 липня 2016 р., працівник вийшов
на роботу і надав листок непрацездатності на
період з 29 червня по 1 липня 2016 року. Відповідно, до табеля обліку використання робочого часу за червень слід внести зміни, позначивши дні з 29 червня по 1 липня 2016 р. як
дні тимчасової непрацездатності.

Відкликання з відпустки
Відкликання з відпустки допускається
лише у виняткових випадках, перелічених у
ст. 12 Закону № 504, а саме для відвернення:
— стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків;
Зразок 10
Директору ТОВ «Прометей»
Фірсову Ю. А.
начальника відділу маркетингу
Короленка М. М.

Заява
У зв’язку з настанням під час щорічної відпустки, наданої мені з 4 липня 2016 р. по 17
липня 2016 р. тимчасової непрацездатності, засвідченої листком непрацездатності
АК № 257896 з 11 по 15 липня 2016 р., прошу перенести 5 календарних днів щорічної відпустки на період з 25 липня 2016 р..
18.07.2016 р.
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Зразок 11
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЕТЕЙ»
НАКАЗ
18.07.2016 р.

м. Харків

№ 73-п

Про перенесення
щорічної відпустки
Відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про відпустки»,
НАКАЗУЮ:
КОРОЛЕНКУ Михайлу Михайловичу, начальнику відділу маркетингу, перенести 5 днів
щорічної відпустки, невикористаних ним у зв’язку з настанням тимчасової непрацездатності
з 11 липня 2016 р. по 15 липня 2016 р., на період з 25 липня 2016 р. по 29 липня 2016 р..
Підстава: 1. Заява Короленка М. М. від 18.07.2016 р..
2. Листок непрацездатності АК № 257896.
Директор
З наказом ознайомлений:
19.07.2016 р.

Фірсов

Короленко

— нещасних випадків;
— простою;
— загибелі або псування майна підприємства.
Обов’язковою умовою для відкликання працівника з щорічної відпустки є його згода.
Коли виникає необхідність відкликати працівника з щорічної відпустки, керівник його
структурного підрозділу подає керівникові під-

Ю. А. Фірсов

М. М. Короленко

приємства доповідну записку, в якій обґрунтовує таку необхідність. Після того, як керівник
підприємства розгляне доповідну записку і поставить на неї відповідну резолюцію, працівника відкликають з відпустки.
Згода працівника на відкликання може бути
оформлена у вигляді заяви (Зразок 12), на підставі якої видається наказ про відкликання з відпустки (Зразок 13).
Зразок 12
Директору ТОВ «Прометей»
Фірсову Ю. А.
електрозварника ручного зварювання
Гончаренка А. П.

Заява
Надаю свою згоду на відкликання зі щорічної відпустки на 2 дні з 20 по 21 липня 2016 р..
20.07.2016 р.
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Зразок 13
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЕТЕЙ»
НАКАЗ
20.07.2016 р.

м. Харків

№ 78-п

Про відкликання
зі щорічної відпустки
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про відпустки» у зв’язку з необхідністю негайного
усунення виробничої аварії, яка сталася на підприємстві 19 липня 2016 р.,
НАКАЗУЮ:
ГОНЧАРЕНКА Андрія Петровича, електрозварника ручного зварювання, за його згодою,
відкликати із щорічної відпустки на 2 календарних дня з 20 по 21 липня 2016 р..
Підстава: 1. Заява Гончаренка А. П. від 20.07.2016 р.;
2. Доповідна записка начальника виробництва Сірого Б. Ф. від 19.07.2016 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
20.07.2016 р.

Фірсов

Гончаренко

Звісно, якщо підприємство невелике, або працівник перебуває у безпосередньому підпорядкуванні у керівника підприємства, доповідна
записка не потрібна, для оформлення відкликання з відпустки достатньо заяви працівника і
наказу.
Зазначимо, що для державних службовців
встановлено особливий порядок їх відкликання із щорічної відпустки — його затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від
25 березня 2016 р. № 230 (текст цього документа ви можете знайти у вкладці з нормативно-правовими актами № 11 (119) газети
«Консультант Кадровика» за поточний рік).
По-перше, підставою для відкликання державного службовця із щорічної відпустки можуть
бути не лише випадки, зазначені у ст. 12 Закону
№ 504, а й необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови
неможливості виконання такого завдання іншою
уповноваженою на це особою. А по-друге — відкликання державного службовця з відпустки
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відбувається за рішенням керівника відповідного
державного органу і згода самого державного
службовця для цього не потрібна.
У разі відкликання працівника з відпустки
його працю оплачують з урахуванням тієї суми,
що була нарахована на оплату невикористаної
частини відпустки.
Оскільки до щорічних відпусток належать і
основні, і додаткові відпустки, то й відкликати
за умови дотримання вищенаведених вимог
можна як з основної, так і з додаткової відпустки
незалежно від того, надаються вони разом чи
окремо.
Зазвичай, невикористана частина щорічної
відпустки надається працівникові одразу ж після усунення причин, що зумовили його відкликання з відпустки, проте за згодою працівника
та роботодавця невикористану частину відпустки може бути перенесено й на інший період.
Вікторія ГАЛКІНА,
консультант
з кадрового діловодства
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Відпустка з наступним звільненням
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504), за бажанням працівника, у разі його звільнення перед цим йому має бути надано невикористану відпустку, а датою звільнення
за таких обставин буде останній день відпустки. З’ясуйте, яким чином правильно
оформити документи у випадку надання відпустки працівникові з подальшим
звільненням та довідайтеся, чи завжди роботодавець має задовольняти бажання
працівника скористатися невикористаною відпусткою перед звільненням.

Правові підстави
У ст. 3 Закону № 504 не уточнюється, про
який саме вид відпустки йдеться. Та оскільки
мова йде про невикористану відпустку, можна
зробити висновок, що надаватися має саме та
відпустка, за яку працівник при звільненні може
отримати компенсацію, тобто щорічна відпустка (як основна, так і додаткова) або ж додаткова
соціальна відпустка працівникам, які мають
дітей, передбачена ст. 19 Закону № 504. Саме за
ці види відпусток передбачена грошова компенсація при звільненні (ст. 24 Закону № 504).
Отже, якщо працівник з якихось причин не
використав щорічну або додаткову соціальну
відпустку «на дітей», перед своїм звільненням
він може обрати один із варіантів:
— використати повністю всі невикористані
дні відпусток і звільнитися в останній день відпустки;
— отримати компенсацію за всі невикористані дні відпусток;
— поєднати два вищезазначених варіанти —
адже у законодавстві не вказано, що працівник
має узяти перед звільненням всі дні невикористаної відпустки (чи отримати за всі дні грошову
компенсацію), а тому працівник може написати
заяву про надання йому частини невикористаної відпустки, а за дні, що залишились — отримати грошову компенсацію.
Але зверніть увагу, що право працівника на
отримання перед звільненням невикористаної частини відпустки не поширюється на
випадки звільнення за порушення трудової
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дисципліни — тому якщо працівника звільняють саме за порушення трудової дисципліни,
у нього залишається тільки один варіант —
отримати за невикористану відпустку грошову
компенсацію.
Відповідно до постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9, до
випадків звільнення за порушення трудової
дисципліни належить звільнення за такими
підставами:
1) п. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) — систематичне невиконання
працівником без поважних причин обов’язків,
покладених на нього трудовим договором або
правилами внутрішнього трудового розпорядку,
якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
2) п. 4 ст. 40 КЗпП — прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом
робочого дня) без поважних причин;
3) п. 7 ст. 40 КЗпП — поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
4) п. 8 ст. 40 КЗпП — вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна
власника, встановлене вироком суду, що набрав
законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів
громадського впливу;
5) п. 1 ст. 41 КЗпП — одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником під-
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приємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та
іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства,
установи, організації всіх форм власності, його
заступниками, а також службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних
органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами.
Якщо працівник після закінчення відпустки звільняється за власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпП, невикористана відпустка може повністю або частково покрити два
тижні, які вимагаються законом як строк попередження працівником роботодавця про
звільнення за цією статтею (звісно, якщо працівник завчасно попередить про це роботодавця та надасть відповідну заяву, а не повідомить про своє бажання звільнитися наприкінці відпустки).
Наприклад, працівник 16 травня 2016 р. написав заяву про звільнення за власним бажанням з проханням надати йому з 17 травня 2016 р.
невикористану відпустку тривалістю 14 календарних днів з наступним звільненням. КЗпП не
містить вимог щодо відпрацювання двох тижнів перед звільненням за ст. 38 КЗпП, а лише про
попередження роботодавця, тому відпустка
має бути надана з того дня, про який працівник
просить у заяві. У даному випадку відпустка буде
тривати з 17 по 30 травня 2016 р., і в останній
день відпустки (30 травня 2016 р.) працівник
має бути звільнений.
Протягом відпустки, наданої перед запланованим звільненням, працівник може змінити
своє рішення і відкликати заяву про звільнення. Це може статися як в межах двотижневого
терміну, так і після його закінчення. У будьякому випадку роботодавець не зможе звільнити працівника за поданою раніше заявою (ч. 2
ст. 38 КЗпП). При цьому слід пам’ятати, що працівник не може відкликати свою заяву про
звільнення за власним бажанням у випадку,
коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не
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можна відмовити в укладенні трудового договору. Йдеться про працівників, запрошених на
роботу в порядку переведення з іншого підприємства (ст. 24 КЗпП).
Зверніть увагу, що у ст. 3 Закону № 504 передбачене обов’язкове надання невикористаної відпустки за бажанням працівника. Тому навіть
якщо таке бажання йде врозріз із бажаннями і
планами роботодавця, він все ж зобов’язаний
задовольнити прохання працівника і надати
йому невикористану відпустку.
Поки працівник перебуває у відпустці, за ним
зберігається місце роботи — це гарантовано
ст. 2 Закону № 504. Таким чином, прийняття на
це місце іншого працівника є проблематичним,
адже протягом всього часу відпустки працівника включно по день його звільнення посада залишається зайнятою. А якщо працівник подав
заяву про звільнення за власним бажанням, він
може і передумати, тому в цьому випадку тим
більше з прийняттям на роботу нового працівника, слід почекати.

Документальне оформлення
Відпустка з подальшим звільненням оформлюється у два етапи:
— перший етап — надання відпустки;
— другий етап — оформлення звільнення з
роботи.
Отже, коли стає відомо, що трудовий договір
з працівником буде припинено, а працівник висловлює бажання отримати невикористану відпустку, процес звільнення з роботи відкладається
до кінця відпустки працівника.
Для оформлення відпустки працівник подає
заяву (Зразок 1), де слід зазначити кількість
днів відпустки, які працівник бажає використати, вид відпустки та дату її початку. Бажано,
щоб у тексті заяви працівник зробив посилання на ст. 3 Закону № 504. На підставі заяви
працівника йому надається відпустка, яка
оформлюється у загальному порядку — наказом у довільній формі (Зразок 2) або ж з використанням типової форми № П-3, затвердженої наказом Державного комітету статистики
України від 5 грудня 2008 р. № 489 (далі — Наказ № 489).
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Зразок 1
Директору ТОВ «Колосок»
Лавриновичу К. Л.
механіка виробництва
Малькова Т. Ю.
Заява
Керуючись ст. 3 Закону України «Про відпустки», прошу надати мені з 9 червня 2016 р.
невикористану щорічну відпустку тривалістю 26 календарних днів у зв’язку з подальшим
звільненням за власним бажанням.
07.06.2016 р.

Мальков

Т. Ю. Мальков

Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОСОК»

07.06.2016 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 102-п

Про надання невикористаної
щорічної основної відпустки
НАКАЗУЮ:
МАЛЬКОВУ Тимофію Юрійовичу, механіку виробництва, надати невикористану щорічну
основну відпустку тривалістю 26 календарних днів з 9 червня 2016 р. по 6 липня 2016 р..
Бухгалтерії виплатити Малькову Т. Ю. заробітну плату за час відпустки.
Підстава: заява Малькова Т. Ю. від 07.06.2016 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
07.06.2016 р.

Лавринович

Мальков

Зверніть увагу, що у разі, коли працівник
звернувся з проханням надати йому всі невикористані дні відпустки з подальшим звільненням,
перед виданням наказу про надання відпустки
слід правильно обчислити кількість днів відпустки, на які працівник має право. Обчислювати їх
потрібно не на день початку відпустки, а на день
її закінчення, оскільки час перебування працівника у відпустці включається до стажу роботи,
що дає на неї право.
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К. Л. Лавринович

Т. Ю. Мальков

Приклад
Працівник подав заяву про надання невикористаної відпустки з 9 червня 2016 р..
Спочатку визначаємо тривалість відпустки, яку працівник «заробив» на 9 червня.
Наприклад, це 24 календарних дні. Отже,
працівник перебуватиме у відпустці з
9 червня по 4 липня (19 та 28 червня 2016 р.
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не включаються до щорічної відпустки, так
як це неробочі дні). Тепер потрібно обчислити, на скільки днів відпустки працівник
має право на 4 липня. Якщо загальна тривалість відпустки за відпрацьований робочий рік складає 24 календарних дні, то за
цей період працівник «заробляє» ще 2 дні
відпустки. Отже, загальна тривалість невикористаної відпустки на день звільнення
складає 26 календарних днів, а датою звільнення і останнім днем відпустки буде
6 липня 2016 року.
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Якщо працівник звільняється за власним бажанням, одночасно із заявою про надання відпустки він подає заяву про звільнення з роботи,
в якій зазначає дату звільнення — останній день
відпустки (Зразок 3).
Наказ про звільнення з роботи також оформлюється в загальному порядку — у довільній
формі (Зразок 4) або за типовою формою № П-4,
затвердженою Наказом № 489.
На практиці іноді видають один зведений
наказ, в якому йдеться і про надання працівнику відпустки, і про його звільнення. Однак
правильним буде видати два окремі накази,
у зв’язку з тим, що це різні кадрові накази, для
Зразок 3
Директору ТОВ «Колосок»
Лавриновичу К. Л.
механіка виробництва
Малькова Т. Ю.

Заява
Прошу звільнити мене за власним бажанням 6 липня 2016 р..
07.06.2016 р.

Мальков

Т. Ю. Мальков

Зразок 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОСОК»

06.07.2016 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 118-п

Про звільнення з роботи
ЗВІЛЬНИТИ:
МАЛЬКОВА Тимофія Юрійовича, механіка виробництва, 6 липня 2016 р. за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України.
Бухгалтерії провести з Мальковим Т. Ю. повний розрахунок відповідно до чинного законодавства.
Підстава: заява Малькова Т. Ю. від 07.06.2016 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
06.07.2016 р.
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Лавринович

Мальков

К. Л. Лавринович

Т. Ю. Мальков
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яких передбачені різні типові форми і встановлені різні строки зберігання відповідно до Переліку
типових документів, що створюються під час
діяльності державних органів та органів місцевого
самоврядування, інших установ, підприємств та
організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 12 квітня 2012 р. № 578/5
(зверніть увагу, що накази про звільнення зберігаються 75 років, а про щорічну відпустку —
5 років).
Відповідно до ст. 47 КЗпП у день звільнення роботодавець зобов’язаний видати працівникові
належно оформлену трудову книжку і провести з
ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП.
У разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця він зобов’язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення
з роботи. В інших випадках звільнення копія
наказу видається на вимогу працівника.
Трудова книжка має видаватися саме в день
звільнення, а не перед початком відпустки. Законодавство не передбачає підстав для того, аби видавати трудову книжку працівникові перед звільненням. Тому у випадку звільнення останнім
днем відпустки працівник має в цей день зверну-

тися на підприємство за трудовою книжкою і
остаточним розрахунком. Беручи до уваги те, що
працівник може відкликати свою заяву про звільнення (в разі звільнення за власним бажанням),
у цьому випадку ще більше підстав не видавати
йому трудову книжку перед відпусткою. Адже
у разі відкликання заяви про звільнення доведеться скасовувати наказ про звільнення і вносити виправлення у трудову книжку.

У випадку строкового
трудового договору
Працівники, які були прийняті на роботу за
строковим трудовим договором, також мають
право на відпустку при звільненні.
Відповідно до ст. 3 Закону № 504 у разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка
може за його бажанням надаватися й тоді, коли
час відпустки повністю або частково перевищує
строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.
Так само, як і в інших випадках, наказ про надання відпустки оформлюється на підставі заяви
працівника (Зразок 5).
Зразок 5
Директору ПрАТ «Світ»
Коваленку Л. Д.
бухгалтера І категорії
Крупицької С. А.

Заява
У зв’язку з моїм звільненням за п. 2 ст. 36 КЗпП внаслідок закінчення строку трудового
договору, прошу на підставі ст. 3 Закону України «Про відпустки» надати мені невикористану щорічну відпустку тривалістю 26 календарних днів з 1 червня 2016 р..
31.05.2016 р.

Крупицька

У разі хвороби працівника
Відповідно до ст. 11 Закону № 504 щорічна
відпустка повинна бути перенесена на інший
період або продовжена у разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.
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С. А. Крупицька

Це правило поширюється і на відпустку, яка
надається при звільненні працівника. З одним
тільки уточненням — у цьому випадку не
йдеться про її перенесення на інший період
(тому що його не буде), а лише про продовження відпустки.
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Листок непрацездатності при цьому має бути
оплачений повністю, навіть якщо непрацездатність настала в останній день відпустки.
Наприклад, строк трудового договору з працівником закінчується 1 червня 2016 року. Саме
в цей день працівник мав бути звільнений за п. 2
ст. 36 КЗпП. Однак він подав заяву про надання
йому невикористаної відпустки тривалістю 26
календарних днів з 1 червня 2016 року. У зв’язку
з тим, що неробочий день 19 червня 2016 р. не
враховується при визначенні тривалості відпустки, відпустка тривала з 1 по 27 червня включно.
В останній день відпустки, 27 червня, працівнику було надано листок непрацездатності,
який було закрито 11 липня (стати до роботи —

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

12 липня). У цьому випадку і відпустка, і трудовий договір з працівником продовжуються на
один день після лікарняного, тобто до 12 липня.
І саме 12 липня працівник має бути звільнений у
зв’язку із закінченням строку трудового договору. У даному випадку трудовий договір не стане
безстроковим, оскільки його строк було продовжено відповідно до вимог законодавства. Листок непрацездатності має бути оплачений за всі
календарні дні непрацездатності.

Ірина МАЗУР,
консультант
з кадрового діловодства

РЕКЛАМА
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Соціальна додаткова відпустка
«на дітей»
Статтею 19 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504) передбачено надання додаткової відпустки працівникам, які
мають дітей. Звісно, ця відпустка не належить до щорічних відпусток — вона є соціальною додатковою відпусткою, яка надається лише окремим категоріям осіб, в
яких є діти, але, водночас, це єдина з соціальних відпусток, яка не втрачається у
разі, коли її не було використано протягом певного періоду, та за яку, так само як
і за щорічну відпустку, при звільненні виплачується грошова компенсація. Саме
тому ми й вирішили включити її до тематичного випуску, присвяченого щорічним
відпусткам, й розглянути питання щодо того, кому надається відпустка «на дітей»,
якою має бути її тривалість та які документи слід підготувати працівникам для її
отримання.

Право на відпустку
та її тривалість
На сьогодні право на відпустку, передбачену
ст. 19 Закону № 504, мають такі категорії працівників:
— жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років;
— жінка, яка має дитину-інваліда;
— жінка, яка усиновила дитину;
— мати повнолітнього інваліда з дитинства
підгрупи А І групи;
— одинока мати;
— батько, який виховує без матері дитину або
інваліда з дитинства підгрупи А І групи (у тому
числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
— особа, яка взяла дитину під опіку;
— особа, яка взяла під опіку інваліда з дитинства підгрупи А І групи;
— один з прийомних батьків.
Тривалість відпустки становить 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих
днів, встановлених ст. 73 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП), а за наявності
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декількох підстав для надання цієї відпустки —
17 календарних днів.
Відповідно до роз’яснень Міністерства соціальної політики України, наданих у листі
«Щодо надання соціальної відпустки працівникам, які мають дітей» від 25 лютого 2015 р.
№ 76/13/116-15 (далі — Лист № 76/13/11615), кожну з перелічених вище підстав слід
вважати окремою підставою. Тобто, наприклад, одинока мати, яка виховує двох дітей віком до 15 років, має право на додаткову соціальну відпустку за підставою «одинока мати»
та «жінка, яка працює і має двох або більше
дітей віком до 15 років» тривалістю 17 календарних днів.

Хронологія
змін законодавства
Стаття 19 Закону № 504, починаючи з 2003
року, неодноразово зазнавала змін, які стосувались як тривалості відпустки, так і категорій
працівників, які мають на неї право. Для зручності наведемо хронологію змін до ст. 19 Закону
№ 504 у Таблиці.
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Таблиця
Категорія працівників,
які мають право на відпустку

Період роботи
З 1 січня 1997 р.
по 28 лютого 2003 р.

Тривалість
відпустки

Підстава

— жінка, яка працює і має двох і більше дітей віком 5 календарних днів Ст. 19 Закону № 504
без урахування видо 15 років;
хідних
— жінка, яка має дитину інваліда;
— жінка, яка усиновила дитину;
— батько, який виховує дитину без матері, у т.ч. у
разі тривалого перебування матері в лікувальному
закладі;
— особа, яка взяла дитину під опіку.
Відпустка надавалась зазначеним категоріям працівників за їх бажанням

З 1 березня 2003 р.
Перелік категорій працівників залишився без змін,
по 17 листопада 2004 р. однак відпустка стала надаватися в обов’язковому
порядку, а не за бажанням працівника

7 календарних днів
без урахування
святкових і неробочих днів, за
наявності декількох
підстав — 14 календарних днів

Закон України
«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України стосовно
відпусток» від 6 лютого 2003 р. № 490-IV

З 18 листопада 2004 р.
по 31 грудня 2009 р.

Доповнено категорією «одинока мати»

З 1 січня 2010 р.
по 29 березня 2010 р.

— жінка, яка працює і має двох і більше дітей віком
до 15 років;
— жінка, яка має дитину інваліда;
— одинока мати;
— жінка, яка усиновила дитину;
— батько, який виховує дитину без матері, у т.ч. у
разі тривалого перебування матері в лікувальному
закладі;
— особа, яка взяла дитину під опіку.

З 30 березня 2010 р.
по 31 грудня 2014 р.

Доповнено категорією «один з прийомних батьків»

Закон України
«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
встановлення соціальних гарантій прийомним батькам»
від 10 березня 2010 р.
№ 1959-VI

З 1 січня 2015 р.
по теперішній час

Доповнено категоріями:
— мати інваліда з дитинства підгрупи А І групи;
— батько інваліда з дитинства підгрупи А І групи,
який виховує його без матері, у т.ч. у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі;
— особа, яка взяла під опіку інваліда з дитинства
підгрупи А І групи.

Закон України
«Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення
окремих положень соціальної політики» від
15 січня 2015 р.
№ 120-VIII
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Закон України
«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України стосовно
відпусток» від 22 жовтня 2004 р. № 2128-IV
10 календарних днів,
за двома і більше
підставами —
17 календарних днів
без урахування святкових і неробочих
днів

Закон України
«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України з питань
соціального захисту
багатодітних сімей»
1343-VI
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Оскільки закон не має зворотної дії, за попередні роки роботи відпустка має надаватися
тим категоріям працівників і тієї тривалості,
що були передбачені попередніми редакціями
закону.

Приклад
1. Жінка, яка має прийомну дитину, не
користувалась своїм правом на додаткову
соціальну відпустку «на дітей» жодного
разу від початку своєї роботи на підприємстві у 2009 році. У 2016 р. вона може використати цю відпустку за кожен календарний рік, починаючи з 2010 року (оскільки
перелік осіб, які мають право на таку відпустку, було доповнено категорією «один з
прийомних батьків» у 2010 році — тобто у
2009 році у жінки ще не було права на таку
відпустку). Таким чином, загальна тривалість додаткової соціальної відпустки, на
яку жінка має право у 2016 р. — 70 календарних днів.
2. Жінка працює на підприємстві з 2005
року. Вона має двох дітей 1990 та 1996 року
народження. При цьому дитина, яка народилась у 1990 р., є інвалідом з дитинства
підгрупи А І групи. Відпустка повинна надаватися:
— за 2005 р. — за двома підставами (як
матері двох дітей віком до 15 років та матері дитини-інваліда), тривалістю 14 календарних днів;
— за 2006 — 2008 рр. — за однією підставою, як матері дитини-інваліда (старшій дитині виповнилось 15 років у 2005 р.,
тому жінка втратила право на цю відпустку
за двома підставами), тривалістю 7 календарних днів;
— за 2009 — 2014 р. відпустка не надається, оскільки у 2008 р. дитині-інваліду
виповнилось 18 років;
— з 2015 р. жінка має право на відпустку за однією підставою — як мати інваліда
з дитинства підгрупи А І групи, тривалістю
10 календарних днів.
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Визначення віку дітей
Відповідно до ст. 6 Сімейного кодексу України
(далі — СК) правовий статус дитини має особа
до досягнення нею повноліття.
Тобто в усіх інших випадках, крім першої
підстави, зазначеної у ст. 19 Закону № 504 (двоє
дітей віком до 15 років), право на відпустку
працівник має до досягнення дитиною 18 років.
А якщо дитина є інвалідом з дитинства підгрупи
А І групи, право на відпустку її матері або батька
зберігається і після досягнення нею повноліття.
Відпустка надається за календарний рік,
включаючи рік досягнення дитиною відповідного віку (15 чи 18 років) і не залежить від
тривалості відпрацьованого часу і дати народження дитини.

Приклад
1. Одинока мати, дитина якої народилась 2 січня 1998 р., має право на додаткову соціальну відпустку за 2016 р. повної
тривалості — 10 календарних днів. У разі
звільнення, їй має бути виплачена компенсація за цю відпустку.
2. Одинока мати двох дітей, старша з
яких народилася у березні 2000 р., має
право на додаткову соціальну відпустку за
двома підставами. У 2015 р. відпустка тривалістю 17 календарних днів може надаватися їй як до дати народження дитини,
так і після неї. Якщо жінка не скористалася цим правом, вона може це зробити
у 2016 р. і наступних роках. З 2016 р. до
досягнення молодшою дитиною 18 років
жінка матиме право на відпустку за однією
підставою (тривалістю 10 календарних
днів).

«Жінка, яка працює…»
Закон № 504 пов’язує право осіб на додаткову
соціальну відпустку з виконанням ними трудових обов’язків. При цьому немає значення,
скільки саме часу особа має працювати, але
якщо у певному календарному році вона взагалі не працювала, а, наприклад, перебувала у від-
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пустці (у зв’язку з вагітністю та пологами, для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку тощо), за цей рік вона не має права на
додаткову соціальну відпустку.
Відповідно до вищезгаданого Листа № 76/
13/116-15, реалізувати своє право на використання відпустки «на дітей» працівник
може лише за умови, якщо на день початку
відпустки має стаж роботи в рахунок року, за
який просить надати відпустку, тривалістю
хоча б один день.
При цьому тривалість робочого часу значення не має. Відпустка надається повної тривалості і тим працівникам, які працюють на умовах скороченого або неповного робочого часу
будь-якої тривалості.

Приклад
Жінка має дитину 2010 р. народження, а
у липні 2012 р. вона народила другу дитину. У 2012 р. вона працювала у січні та лютому, а у березні пішла у відпустку в зв’язку
з вагітністю та пологами, після закінчення
якої їй одразу було надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. На роботу вийшла у липні
2015 року. Вона має право на відпустку як
жінка, яка працює і має двох і більше дітей
віком до 15 років, за 2012 рік. У 2013 та
2014 рр. вона не працювала, тому не має
права на відпустку «на дітей». А у 2015 р.
вона знову набуває право на цю відпустку
повної тривалості (тобто 10 календарних
днів).

«Одинока матір»
Визначення поняття «одинока матір» наведено у п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі —
Постанова № 9) та ст. 10 Закону № 504.
Згідно з Постановою № 9 одинокою матір’ю є:
— жінка, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зро-
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блено у встановленому порядку за вказівкою
матері;
— вдова;
— інша жінка, яка виховує і утримує дитину
сама.
У п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону № 504 визначає одиноку матір як таку, яка виховує дитину без батька. При цьому факт отримання аліментів від
батька для надання відпустки значення не має.
Отже, право на відпустку має також розлучена
жінка, яка виховує дитину без батька.
Проблема виникає з наданням такої відпустки розлученій жінці, жінці, яка виховує дитину
без батька, в тому числі й тій, яка народила дитину, не перебуваючи у зареєстрованому шлюбі,
і при цьому батько визнав дитину, та жінці, яка
вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не
усиновлена, оскільки батько у дитини є і в багатьох випадках спілкується з нею і бере участь у
вихованні.
У ст. 157 СК зазначено, що питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Той з
батьків, хто проживає окремо від дитини,
зобов’язаний брати участь у її вихованні і має
право на особисте спілкування з нею. Відповідно до ст. 158 СК, за заявою матері чи батька дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дитини і спілкуванні з нею
того з батьків, хто проживає окремо від неї.
У разі ухилення батька від виконання своїх
обов’язків по вихованню дитини, мати має право звернутися до суду з позовом про позбавлення його батьківських прав.
Чинне законодавство не містить конкретного
переліку документів, які слід пред’явити жінці,
яка виховує дитину без батька, для отримання
додаткової соціальної відпустки.
Отже, для підтвердження права на зазначену
відпустку в цьому випадку роботодавцю має
бути пред’явлений будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі
батька у вихованні дитини.
Наприклад, одним з таких документів може
бути: рішення суду про позбавлення відповідача
батьківських прав; ухвала суду або постанова
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слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів; акт, складений
соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будьякою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації, або акт дослідження
комітетом самоорганізації населення, в якому зі
слів сусідів (за наявності їх підписів у акті) підтверджується факт відсутності участі батька у
вихованні дитини; довідка зі школи про те, що
батько не бере участі у вихованні дитини (не
спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не з’являється на батьківських зборах)
тощо.

Порядок надання
Відповідно до ст. 20 Закону № 504 додаткова
відпустка працівникам, які мають дітей, надається понад щорічні відпустки, передбачені
статтями 6, 7 і 8 Закону № 504.
Відпустка «на дітей» може переноситися на
інший період або продовжуватися у порядку, визначеному ст. 11 Закону № 504. Тобто на неї
розповсюджуються правила щодо продовження та перенесення щорічної відпустки.
А от відкликання з цієї відпустки та її поділ на
частини законом не передбачений. Тому вона
надається, як правило, повної тривалості. Однак, у випадку, коли працівникові вже було надано відпустку «на дітей» за поточний календарний рік, а після цього він набув права на таку
відпустку за двома підставами, йому має бути
надано залишок цієї відпустки.

Приклад
Жінка, яка має двох дітей віком до 15 років, використала додаткову соціальну відпустку за 2015 р. тривалістю 10 календарних днів у березні 2015 р.. У листопаді 2015 р.
в неї помер чоловік і вона набула статусу
одинокої матері, а тому за 2015 р. вона вже
має право на відпустку за двома підставами тривалістю 17 календарних днів. Враховуючи, що 10 днів їй вже було надано, вона
може в будь-який час отримати ще 7 календарних днів відпустки за 2015 р..

Оформлюється відпустка «на дітей» наказом
роботодавця, який видається на підставі заяви
працівника або у довільній формі, або за типовою формою № П-3, затвердженою наказом
Державного комітету статистики України від
5 грудня 2008 р. № 489. У зазначеній формі в
графі «За період роботи» позначається календарний рік, за який надається відпустка. А у табелі обліку використання робочого часу додаткова оплачувана відпустка працівникам, які
мають дітей, відмічається буквеним кодом «ДО»
або цифровим кодом «15».

Карина НЕДАШКІВСЬКА,
консультант з питань
кадрового обліку
та оплати праці
РЕКЛАМА
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Грошова компенсація
за невикористані відпустки
У більшості випадків заміна відпустки грошовою компенсацією є неприпустимою,
але і з цього загального правила існує декілька винятків. Отож, наразі з’ясуємо, за
яких умов невикористана відпустка чи її частина може бути замінена грошовою
компенсацією, як оформити надання такої компенсації у різних випадках та розрахувати її суму, а також за яких обставин та яким чином можна провести відрахування за наперед використану відпустку.

Оплата відпустки
Заробітна плата за час відпустки має бути виплачена працівнику за три дні до її початку. Це
правило ст. 21 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504) поширюється на всі види оплачуваних відпусток, а саме:
— щорічні основну та додаткову;
— додаткові відпустки у зв’язку з навчанням
— творчу відпустку;
— відпустку для підготовки та участі в змаганнях;
— додаткову відпустку окремим категоріям
ветеранів війни;
— додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину –
інваліда з дитинства підгрупи А І групи.
Заробітна плата розраховується відповідно до
Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 8 лютого 1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100).
Відповідно до ст. 23 Закону № 504 витрати,
пов’язані з оплатою відпусток, здійснюються за
рахунок коштів підприємств, призначених на
оплату праці, або за рахунок коштів фізичної
особи, у якої працюють за трудовим договором
працівники. В установах та організаціях, що
утримуються за рахунок бюджетних коштів,
оплата відпусток провадиться із бюджетних
асигнувань на їх утримання.
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Оплата інших видів відпусток, передбачених
колективним договором та угодами, трудовим
договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків
та інших обов’язкових платежів до бюджету або
за рахунок коштів фізичної особи, у якої працюють за трудовим договором працівники. В установах і організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата цих відпусток
провадиться в межах бюджетних асигнувань та
інших додаткових джерел.
Фінансування допомоги по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку провадиться з коштів
державного соціального страхування.

Умови компенсації
Якщо працівник з будь-яких причин не скористався своїм правом на щорічні основну та
додаткову відпустку або соціальну додаткову
відпустку працівникам, які мають дітей, він
може отримати грошову компенсацію за невикористані ним дні відпустки (ст. 24 Закону
№ 504).
Грошова компенсація виплачується під час
звільнення з роботи. При цьому підстава звільнення, строк трудового договору або його форма (основне місце роботи чи сумісництво)
значення не мають. Право на компенсацію за
невикористану відпустку мають абсолютно
всі працівники.
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Законодавством не встановлено терміну давності для щорічних відпусток або соціальної додаткової відпустки «на дітей». Працівник не втрачає право на їх використання або отримання
грошової компенсації за них, навіть якщо мова
йде про відпустку, яка мала бути використана 2,
3, 5, 10 або більше років тому (див. Додаток).
Виплата компенсації для працівників навчальних закладів має свої особливості. Статтею 24 Закону № 504 передбачено, що в разі
звільнення керівних, педагогічних, наукових,
науково-педагогічних працівників та спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова
компенсація виплачується за не використані
ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.
У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані дні відпусток виплачується спадкоємцям.

Коли компенсацію отримують
під час роботи
Законодавство оберігає право працівників на
відпочинок, значно обмеживши можливість замінити відпустку грошовою компенсацією.
Законом № 504 передбачена можливість
отримати компенсацію за невикористану щорічну відпустку, не чекаючи звільнення, але
для цього має бути виконана одна умова: тривалість наданої працівнику щорічної основної
та додаткової відпустки повинна бути не менше ніж 24 календарних дні.
Тобто, можливість отримати грошову компенсацію за невикористану частину відпустки
під час роботи залежить від тривалості відпустки. Це можливо тільки у тому випадку, коли
тривалість щорічної основної та додаткової
відпустки перевищує 24 календарних дні. Наприклад, інвалідам І і ІІ груп надається щорічна
відпустка тривалістю 30 календарних днів.
У такому випадку працівник може використати 24 календарних дні відпустки, а за 6 днів —
отримати грошову компенсацію. Інший приклад — працівник, який має право на щорічну
основну відпустку тривалістю 24 календарних
дні та на щорічну додаткову відпустку за особ-
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ливий характер праці тривалістю 7 календарних днів. Він може використати 24 календарних
дні щорічної основної відпустки, а за 7 календарних днів додаткової відпустки отримати грошову компенсацію.
Якщо ж працівник має право лише на 24 календарних дні щорічної відпустки, а додаткова
відпустка для нього не передбачена, компенсацію він отримати не зможе, окрім випадків
звільнення.
Слід звернути увагу, що частина щорічної відпустки може замінюватися грошовою компенсацією лише за бажанням працівника. Отже,
тільки заява працівника може бути підставою
для такої заміни. Роботодавець не має права вимагати від працівника не йти у відпустку, а отримати за неї грошову компенсацію.
Законом № 504 встановлено ще одне обмеження для заміни відпустки грошовою компенсацією: вона забороняється для осіб віком до 18
років. Нагадаємо, що такі особи мають право на
31 календарний день щорічної відпустки і всі ці
дні працівник має використати.
Ще один важливий момент, на який потрібно звернути увагу: компенсацією можна замінити лише частину однієї щорічної відпустки.
Якщо працівник не використав щорічну відпустку за кілька попередніх років роботи, для
отримання компенсації він має використати по
24 календарних дні відпустки за кожен з періодів роботи.

Приклад
1. Працівник має право на щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних
дні. За кілька робочих років (з 2013 по
2014, з 2014 по 2015 та з 2015 по 2016) накопичилось 72 календарних дні невикористаних щорічних відпусток. Після
обов’язкового використання працівником
24 календарних днів за кожний робочий
рік не залишиться днів, які можна було б
замінити грошовою компенсацією.
2. Працівник має право на щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних
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дні та щорічну додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів. За робочі роки з
2014 по 2015 та з 2015 по 2016 рр. — відпустки йому не надавались, загальна тривалість невикористаних днів відпустки
складає 62 дні. За бажанням він може отримати грошову компенсацію тільки за частину, що перевищує 24 календарних дні за
кожен рік, тобто тільки за 7 днів за період
роботи з 2014 по 2015 рр. та за 7 днів за
період роботи з 2015 по 2016 рр.. Отже, 48
календарних днів працівник має використати і тільки після цього він зможе отримати компенсацію за 14 календарних днів
відпустки.

Правила розрахунку
Якщо працівник звільняється до закінчення
робочого року, за який надається щорічна відпустка, перед кадровиком постає питання:
скільки саме днів відпустки потрібно компенсувати працівнику.
Одразу зазначимо, що законодавством це питання не визначено: немає єдиної формули, затвердженої законодавчими органами.
На практиці, зазвичай, застосовують таку
формулу (за аналогією із розрахунком заробітної плати за час відпустки, передбаченим Порядком № 100):
КВ = В : (Р – Св) (ВП – Св),
де КВ — кількість днів відпустки, що підлягають компенсації;
В — кількість днів відпустки, на які має право
працівник за відпрацьований робочий рік;
Р — кількість календарних днів у робочому
році;
Св — кількість святкових та неробочих днів,
встановлених ст. 73 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), що припадають на зазначений період;
ВП — кількість календарних днів у відпрацьованому періоді, за який не використана відпустка.
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Наприклад, працівника було прийнято на роботу 4 січня 2016 р., а 18 липня цього ж року
його звільняють. Тривалість відпустки, на яку
він має право за відпрацьований робочий рік —
24 календарних дні. Спочатку обчислимо кількість днів відпустки, на які працівник має право за відпрацьований ним період, скориставшись
наведеною вище формулою, а результат округлимо за правилами математичного округлення:
КВ = 24 : (366 – 11) (197 – 7) =
= 24 : 355 190 = 12,8 = 13
Зазначену формулу можна дещо спростити і
проводити обчислення без віднімання кількості
святкових та неробочих днів:
КВ = В : Р ВП,
де КВ — кількість днів відпустки, що підлягають компенсації;
В — кількість днів відпустки, на які має право
працівник за відпрацьований робочий рік;
Р — кількість календарних днів у робочому
році;
ВП — кількість календарних днів у відпрацьованому періоді, за який не використана відпустка.
Якщо працівник має право на 24 календарних
дні відпустки за повний робочий рік, відхилення
в результатах буде незначним і на фактичну
кількість днів відпустки не впливає. Обчислимо
кількість днів відпустки за цією формулою, використовуючи вихідні дані з вищенаведеного
прикладу:
КВ = 24 : 366 197 = 12,91 = 13.
Якщо працівник відпрацював декілька повних
місяців робочого періоду, і за цей період відпусткою не користувався, а за попередні роки використав всі дні відпустки, обчислення можна провести таким чином: спочатку визначити, на
скільки днів відпустки має право працівник за
один відпрацьований місяць, а потім помножити
це число на кількість відпрацьованих місяців.
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Приклад
За повний робочий рік працівнику надається 24 календарних дні відпустки, отже,
за один відпрацьований місяць працівник
«заробляє» 2 дні відпустки (24 : 12). Працівника було прийнято на роботу 12 січня 2015 р.,
звільнено — 12 липня 2016 р.. За робочий
рік з 12 січня 2015 р. по 11 січня 2016 р. він
використав відпустку повністю. Протягом
робочого року, який почався з 12 січня 2016 р.
ним було відпрацьовано рівно 6 місяців, відпустка за цей період йому не надавалась.
Отже, компенсації підлягає 6 2 = 12 календарних днів відпустки.

На перший погляд цей спосіб обчислення
найпростіший, але застосовувати його краще
тільки в таких «простих» випадках. Якщо працівник відпрацював, наприклад, 7 місяців і
14 днів, краще застосовувати формулу, за якою
розрахунок проводиться у календарних днях,
а не в місяцях.

У разі переведення
на інше підприємство
Відповідно до ст. 24 Закону № 504 у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним
дні щорічних відпусток за його бажанням має
бути перерахована на рахунок підприємства,
на яке перейшов працівник.
Це стосується лише щорічних відпусток. За
невикористані дні додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А
I групи працівнику має бути виплачена компенсація.
Під час звільнення за переведенням на інше
підприємство працівнику видається довідка,
в якій зазначається, за який період роботи
працівник не використав щорічну відпустку,
компенсація за яку перераховується на інше
підприємство. Зверніть увагу, що зазначається
саме період роботи, а не кількість невикористаних днів відпустки. Адже за новим місцем
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роботи до стажу, що дає право на щорічну відпустку зараховується час, за який працівник
не використав її за попереднім місцем роботи.

Відрахування із заробітної плати
за час відпустки
У випадку, коли працівник звільняється до закінчення робочого року, за який він вже повністю використав відпустку, з його заробітної
плати проводиться відрахування за дні, які були
надані в рахунок не відпрацьованої частини
робочого року.
Для цього слід обчислити, скільки саме днів
відпустки працівник «заробив» на дату свого
звільнення. Для цього можна використати одну
з наведених вище формул для розрахунку днів,
що підлягають компенсації. Отримане число потрібно відняти від кількості днів відпустки, наданої працівнику.

Приклад
Працівника було прийнято на роботу
19 жовтня 2015 року. У червні 2016 р. йому
було надано щорічну відпустку повної тривалості (24 календарних дні). День звільнення працівника — 25 липня 2016 р..
Кількість календарних днів за період з
19 жовтня 2015 р. по 25 липня 2016 р. —
281. Обчислимо кількість зароблених працівником днів відпустки на дату звільнення: 24 : 366 281 = 18,4 = 18. Тепер від
використаних днів відпустки (24) віднімемо отримане число: 24 – 18 = 6. Отже, відрахування із заробітної плати потрібно
зробити за 6 днів щорічної відпустки.

При цьому слід враховувати, що відповідно до
ч. 2 ст. 22 Закону № 504 відрахування із
заробітної плати за відпустку, використану
наперед, не провадиться, якщо працівник
звільняється з роботи у зв’язку з:
1) призовом або прийняттям (вступом) на
військову службу, направленням на альтернативну (невійськову) службу;
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2) переведенням працівника за його згодою
на інше підприємство або переходом на виборну
посаду у випадках, передбачених законами
України;
3) відмовою від переведення на роботу в іншу
місцевість разом з підприємством, а також відмовою від продовження роботи у зв’язку з істотною зміною умов праці;
4) змінами в організації виробництва та праці,
в тому числі ліквідацією, реорганізацією або
перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників;
5) виявленням невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню даної
роботи;

ОПЛАТА ПРАЦІ

6) нез’явленням на роботу понад чотири місяці
підряд внаслідок тимчасової непрацездатності,
не рахуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами, якщо законодавством не встановлено
більш тривалий термін збереження місця роботи
(посади) при певному захворюванні;
7) поновленням на роботі працівника, який
раніше виконував цю роботу;
8) направленням на навчання;
9) виходом на пенсію.
Відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні відпустки не провадиться також
у разі смерті працівника.

Олексій НІНЬКО,
консультант з питань
кадрового обліку та оплати праці
Додаток

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА
(Витяг)
11 лютого 2016 р.

м. Київ

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України, розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу громадянина О. на постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 1 липня 2015 року у справі за позовом громадянина О. до
Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області (далі — УМВС
України в Полтавській області) про зобов’язання нарахувати та виплатити грошову компенсацію,
встановила:
У березні 2015 року громадянин О. звернувся до суду з адміністративним позовом про
зобов’язання нарахувати та виплатити грошову компенсацію за невикористані відпустки за
2013 – 2014 роки. В обґрунтування позовних вимог позивач зазначав, що з березня 1994 року
проходив службу в органах внутрішніх справ, з яких звільнився 28 лютого 2015 року у запас
за підпунктом «б» пункту 64 (через хворобу) Положення про проходження служби рядовим
і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року № 114 (далі — Положення № 114). Вказує, що при
звільненні відповідач не виплатив йому грошову компенсацію за невикористані дні відпустки
у 2013 – 2014 роках. Вважаючи дії УМВС України в Полтавській області неправомірними, просив суд задовольнити позовні вимоги.
Постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 7 квітня 2015 року позов задоволено. Зобов’язано УМВС України в Полтавській області нарахувати і виплатити
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Додаток. Продовження
громадянину О. грошову компенсацію за невикористані дні відпустки за 2013 рік — за
6 (шість) днів та за 2014 рік — за 45 (сорок п’ять) днів.
Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 1 липня 2015 року
скасовано рішення суду першої інстанції та ухвалено нове рішення про відмову в позові.
У касаційній скарзі громадянин О. порушує питання про скасування рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі рішення суду першої інстанції, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального та процесуального права, зокрема Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП), Закону України від 15 листопада 1996 року
№ 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504/96-ВР) та пункт 56 Положення № 114.
Перевіривши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального
права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів приходить до висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Судами встановлено, що з 1994 року громадянин О. проходив службу в органах внутрішніх справ, з яких звільнився з 28 лютого 2015 року у званні підполковника міліції за підпунктом «б» пункту 64 (через хворобу) Положення № 114 з посади начальника відділу
режимно-секретного та документального забезпечення.
При звільненні позивачу виплачена грошова компенсація за невикористані дні чергової
відпустки за 2015 рік, однак компенсацію за невикористану відпустку у 2013 – 2014 роках
відповідач не виплатив.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції і відмовляючи в позові, апеляційний суд виходив з того, що за приписами пункту 56 Положення № 114 позивач не має права на отримання такої компенсації.
Проте, з такими висновками погодитись неможливо.
Законом України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» (в редакції, чинній на час виникнення спірних відносин; далі — Закон № 2011-XII) виникнення спірних відносин, дія якого відповідно до абзацу 1 пункту 1 статті 3 поширюється на військовослужбовців правоохоронних органів,
зокрема встановлено:
— нормативно-правові акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги військовослужбовців та членів їх сімей, є недійсними
(абзац 3 статті 12 Закону № 2011-XII);
— ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України (стаття 2 Закону № 2011-XII);
— військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами (стаття 12 Закону № 2011-XII).
Абзацами 2 – 3 пункту 14 статті 101 цього Закону («Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них») передбачено, що військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які
звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних
заходів, щорічні основні відпустки та додаткові відпустки в рік звільнення надаються на
строки, установлені пунктами 1 та 4 цієї статті.
У рік звільнення зазначених в абзацах 1 та 2 цього пункту військовослужбовців зі служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується
грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.
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Додаток. Закінчення
Водночас, у деяких випадках, стаття 101 Закону № 2011-XII прямо відсилає до норм Закону № 504/96-ВР, яким встановлено державні гарантії права на відпустки, визначено
умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.
Відповідно до частини першої статті 24 Закону № 504/96-ВР у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Зазначене положення
дублюється у частині першій статті 83 КЗпП.
Порядок та умови надання відпусток особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ врегульоване розділом VI Положення № 114, зокрема, пунктом 56 (в редакції, чинній на час виникнення спірних відносин) встановлено, що особам середнього,
старшого і вищого начальницького складу, звільненим із органів внутрішніх справ за віком,
через хворобу, обмежений стан здоров’я чи скорочення штатів, у році звільнення, за їх бажанням, надається чергова відпустка, тривалість якої визначається відповідно до пункту 51
цього Положення.
Особам рядового і начальницького складу, які звільняються з органів внутрішніх справ,
за невикористану в році звільнення відпустку виплачується грошова компенсація відповідно
до законодавства.
Разом з тим, питання щодо виплати компенсації за всі невикористані дні щорічної основної відпустки пунктом 56 Положення № 114 не врегульовані.
Враховуючи те, що Верховний Суд України у постанові від 14 жовтня 2010 року (справа
№ 21-413а14) висловив правову позицію, щодо приписів пункту 56 Положення № 114, які,
на його думку, є юридично недосконалими, а тому при застосуванні законодавства його
тлумачення має здійснюватися з урахуванням змісту норм, що є вищими, особи начальницького складу органів внутрішніх справ, у випадку звільнення із органів внутрішніх справ,
мають право на отримання грошової компенсації за всі не використані дні щорічної відпустки.
За таких обставин, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що
УМВС України в Полтавській області безпідставно не виплатило позивачу грошову компенсацію за 6 діб невикористаної у 2013 році відпустки та 45 діб за невикористаної у 2014 році
відпустки, згідно з довідкою УМВС України в Полтавській області від 20 березня 2015 року
№ 1/11-1109.
Відповідно до статті 226 КАС України суд касаційної інстанції має скасувати судове рішення суду апеляційної інстанції та залишає в силі рішення суду першої інстанції, яке ухвалено відповідно до закону і скасоване або змінене помилково.
Тому рішення апеляційного суду підлягає скасуванню, а рішення суду першої інстанції
залишенню в силі.
Керуючись статтями 220, 222, 223, 226, 231 Кодексу адміністративного судочинства
України, колегія суддів
ухвалила:
Касаційну скаргу громадянина О. задовольнити.
Постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 1 липня 2015 року
скасувати, а постанову Полтавського окружного адміністративного суду від 7 квітня 2015
року залишити в силі.
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Засновник і видавець
ТОВ «Професійні видання»
Свідоцтво про внесення суб’єкта
видавничої справи до Державного
реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК, № 3918
від 11.11.2010 р.
Головний редактор
Анжеліка Домбругова
Редактор
Ольга Андрусенко
Комп’ютерна верстка
Валентина Мартиненко

Відділ маркетингу
(dudarieva@profpressa.com)
Відділ передплати
(
)
тел./факс 0 (44) 568-50-60
Адреса редакції:
вул. Є. Сверстюка, 11,
корп. А, офіс 600, Київ, 02660,
Україна
тел./факс 0 (44) 568-50-60
«Консультант Кадровика»
Свідоцтво про реєстрацію
КВ 17484-6234Р від 01.03.2011

Професійна газета
(виходить 2 рази на місяць)

Підписано до друку
23 червня 2016 р.

Наклад 5000 прим.

Замовлення
№ 157 від 12 лютого 2016 р.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89050
Друк — ТОВ «РІДЖИ»
вул. Старокиївська, 26-а,
м. Київ, 04116, Україна
Свідоцтво про внесення
суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції:
серія ДК, № 3790
від 26.05.2010 р.

Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора. Відтворення матеріалів газети «Консультант Кадровика»
можливе лише з письмового дозволу редакції.

