
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВО 

ПРАЦІВНИКА НА ДОДАТКОВУ СОЦІАЛЬНУ 

ВІДПУСТКУ 

Право на додаткову відпустку на дітей працівник підтверджує шляхом подання 

роботодавцю певного набору документів. Зауважимо, що якщо працівник не подав 

потрібних документів, то роботодавець вправі відмовити йому на наданні відпустки на 

дітей. На нормативному рівні не передбачено періодичність, з якою працівник має 

повторно подавати документи для підтвердження права на додаткову відпустку на дітей. 

Проте Міністерство соцполітики стосовно документів на підтвердження права на тау 

відпустку за підставою «одинока мати» вказує: роботодавець має право вимагати 

поновлення зазначених документів 1 раз на рік. 

Категорії працівників, які мають 

право на додаткову соціальну 

відпустку 

Підтвердні документи 

Жінка, яка має двох або більше дітей віком 

до 15 років 

Копії свідоцтв про народження дітей 

Жінка, яка має дитину - інваліда 1.  Копії свідоцтва про народження 

дитини; 

2. Копія пенсійного посвідчення або 

посвідчення одержувача 

державнолї соц. допомоги, що 

виплачується замість пенсії, яке 

містить запис про інвалідність 

дитини, або копія мед. висновку 

про дитину – інваліда віком до 18 

років, виданого закладами та 

установами МОЗ. 

Жінка, яка усиновила дитину 1. Копія свідоцтва про народження 

дитини; 

2. Копія рішення суду про 

усиновлення дитини. 

Мати інваліда з дитинства підгрупи А І 

групи 

1. Копія свідоцтва про народження 

дитини; 

2. Копія пенсійного посвідчення або 

посвідчення одержувача 

державнолї соц. допомоги, що 

виплачується замість пенсії, яке 

містить запис про інвалідність 

дитини, або довідки до акту огляду 

МСЕК.  

Одинока матір, у тому числі: 

--жінка, яка не перебуває у шлюбі та у 

свідоцтві про народження дитини якої 

відсутній запис про батька дитини або 

запис зроблений зі слів матері 

1. Копії свідоцтва про народження дитини; 

2. Довідка органів РАЦС про підстави 

внесення відомостей про батька дитини до 

книги реєстрації актів про народження. 

 

--вдова 1.Копія свідоцтва про народження дитини; 

2.Копія свідоцтва про укладання шлюбу; 



3.Копія свідоцтва про смерть чоловіка. 

--розлучена жінка, яка виховує дитину 

сама, без батька 

1.Копія свідоцтва про народження дитини; 

2.Копія свідоцтва про розірвання шлюбу; 

3.Документи, що підтверджують, що 

батько не бере участі у  вихованні дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ 

НАЗВА ВІДПУСТКИ Урахування 

святкових і неробочих 

днів у тривалості 

відпустки 

Оплатні моменти 

Додаткові відпустки у 

звязку з навчанням 

Ураховуються. Період 

цієї відпустки не 

збільшується на к – сть. 

святкових/неробочих 

днів, що припали на неї 

Оплаті за середньою 

зарплатою підлягають 

усі дні цієї відпустки, у 

тому числі і 

святкові/неробочі дні 

Соціальна відпустка у 

звязку з вагітністю та 

пологами 

Ураховується. Період 

цієї відпустки не 

збільшується на к – сть. 

святкових та неробочих 

днів, що припали на 

неї. 

Допомога по вагітності 

і пологам виплачується 

за усі календарні дні 

цієї відпустки (у тому 

числі і за 

святкові/неробочі  дні 

цієї, що припали  на її 

період). 

Соціальна додаткова 

відпустка працівникам, 

які мають дітей або 

повнолітню дитину – 

інваліда з дитинства 

підгрупи А І групи (ст. 

19 Закону № 504/96) 

Не враховуються. 

Період цієї відпустки 

збільшується на к – сть. 

святкових та неробочих 

днів, що припали на 

неї. 

Святкові/неробочі дні, 

що припали на період 

цієї відпустки не 

оплачуються. Відпускні 

виплачують виключно 

за дні соцвідпустки на 

дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦІАЛЬНА ВІДПУСТКА НА ДІТЕЙ: ПОРЯДОК 

НАДАННЯ 

Надання працівникам різних відпусток регулюється Законом від 15.11.96 р. 

№ 504/96-ВР (далі – Закон № 504). Додаткові відпустки на дітей належать до 

категорії соціальних відпусток (ст. 4, 19 Закону № 504).  

Кому і на який строк надається додаткова відпустка на дітей? 

Згідно зі ст. 19 Закону № 504 додаткова відпустка на дітей надається 

працівникам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або 

повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А групи I. Таку 

відпустку можна надати матері, одинокій матері, одинокому батькові, 

опікунові або одному з прийомних батьків. Тривалість відпустки залежить 

від кількості підстав для її надання. Наприклад, жінка має двох дітей, 

кожному з яких до 15 років. Або одинока мати виховує дитину без батька. 

Або жінка виховує дитину-інваліда. Або батько виховує дитину без матері. У 

кожному із цих випадків є одна підстава для надання додаткової відпустки. 

Тривалість відпустки становить 10 календарних днів (далі – к. д.). А якщо, 

наприклад, одинока мати ростить двох дітей віком до 15 років, то в неї дві 

підстави для отримання додаткової відпустки (статус одинокої матері і 

наявність двох дітей). Якщо підстав більше однієї, тоді тривалість 

відпустки становитиме 17 к. д.  

Чи «згорає» відпустка на дітей, якщо нею не скористатися в 

поточному році? 

Згідно зі ст. 20 Закону № 504 додаткова відпустка може бути перенесена на 

інший період (наприклад, у разі настання тимчасової непрацездатності, 

відпустки по вагітності та пологах, навчальної відпустки, через несвоєчасне 

письмове повідомлення співробітника про початок такої відпустки, 

несвоєчасну виплату відпусткових). За ініціативою роботодавця відпустку 

можна перенести у зв'язку з виробничою необхідністю – але тільки з 

письмового дозволу співробітниці.  

Чи виключаються святкові та неробочі дні з додаткової 

соціальної відпустки на дітей? 

Так, виключаються (ч. 2 ст. 5 Закону № 504). Додаткова соціальна відпустка 

на дітей надається без урахування святкових і неробочих днів, установлених 

ст. 73 КЗпП.  



Чи впливає «дитяча» відпустка на тривалість основної 

щорічної відпустки або інших відпусток, що належать 

працівникові? 

Ні, додаткова відпустка на дітей не впливає на тривалість основної щорічної 

відпустки або інших відпусток. Ця відпустка надається понад кількість днів 

щорічних відпусток, передбачених Законом № 504, а також іншими законами 

і нормативно-правовими актами. 

Який стаж роботи на підприємстві необхідний для того, щоб 

скористатися додатковою відпусткою на дітей? 

Така відпустка надається незалежно від стажу роботи на підприємстві. 

Чи може співробітниця-сумісник скористатися правом на 

додаткову соціальну відпустку на дітей? 

Так, може. У ст. 2 Закону № 504 сказано, що право на відпустки мають 

громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які перебувають у 

трудових відносинах із роботодавцем. Тому співробітниця має право на 

відпустку, що належить їй, скрізь, де вона оформлена за трудовим договором. 

Чи пов'язаний період «дитячої» відпустки з відпрацьованим 

часом у поточному році та з датою народження дітей? 

Відпустка на дітей може бути надана у будь-який час протягом календарного 

року незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини – до або 

після. Наприклад, у працівниці двоє дітей, старшій дитині виповнилося 15 

років у січні 2017 року. Додаткова відпустка може бути надана їй як матері 

двох дітей віком до 15 років до кінця цього року. Це пояснюється тим, що 

така відпустка належить до категорії соціальних і не належить до щорічних. 

Мінпраці у своєму листі від 19.02.10 р. № 48/13/116-10 (далі – Лист № 

48/13/116-10) дотримується такої ж думки.  

Чи «згорає» відпустка на дітей, якщо її не використати в 

поточному році або декілька років поспіль? 

Ні, не згорає. Законодавством не передбачено строк давності, після якого 

працівники, що мають дітей, втрачають право на додаткову соціальну 

відпустку (Лист № 48/13/116-10). До речі, уточнимо, що додаткова соціальна 

відпустка тривалістю від 10 до 17 к. д. передбачена з 01.01.10 р. А донині 

тривалість такої відпустки становила від 7 до 14 к. д. Наприклад, 

співробітниця своєчасно не скористалася «дитячою» відпусткою, а зараз 

бажає використати ці дні в поточному році. У такому разі за період до 2010 



року роботодавець зобов'язаний надати їй відпустку тривалістю 7 або 14 к. д. 

(залежно від кількості підстав).  

Чи підлягає компенсації додаткова відпустка на дітей у разі 

звільнення? 

Так, у разі звільнення всі невикористані дні додаткової соціальної відпустки 

на дітей підлягають компенсації на підставі ст. 24 Закону № 504. Ще раз 

нагадаємо, що до 2010 року тривалість такої відпустки становила від 7 до 14 

к. д. Виходячи із цього і слід нараховувати компенсацію за період до 2010 

року.  

Чи можна брати частинами соціальну відпустку на дітей? 

На нашу думку, ні. Адже у ст. 12 Закону № 504, яка передбачає поділ 

відпусток на частини, сказано тільки про щорічну основну відпустку та 

щорічні додаткові відпустки. А відпустка на дітей не належить до щорічних. 

Мінсоцполітики у своїх листах від 05.07.13 р. № 290/13/116-13 та від 12.05.15 

р. № 256/13/116-15 дотримується тієї думки, що відпустку на дітей: 

допустимо ділити на частини за підставами. Тобто якщо є декілька підстав, 

то спочатку можна надати відпустку за однією (наприклад, тривалістю 10 к. 

д.), а через деякий час – за іншою підставою (наприклад, тривалістю 7 к. д); 

не можна надавати частинами, якщо є тільки одна підстава для її надання. 

У якому випадку батько має право взяти додаткову соціальну 

відпустку на дітей? 

 У ст. 19 Закону № 504 сказано, що додаткова соціальна відпустка на дітей 

може бути надана батькові дитини або інваліда з дитинства підгрупи А групи 

І, який виховує їх без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в 

лікувальному закладі). Виховує без матері – значить, одинокий батько. У 

листі від 21.07.08 р. № 187/13/116-08 Мінпраці роз'яснило, кого можна 

вважати таким. Одинокий батько – це чоловік, який не перебуває в шлюбі, 

але при цьому виховує дитину, у свідоцтві про народження якої він 

записаний як батько; або він розлучений і виховує дитину без матері; або він 

вдівець. Виходячи із цього документами, що підтверджують право батька на 

додаткову відпустку на дітей, можуть бути (крім заяви на надання такої 

відпустки і копії свідоцтва про народження дитини): копія свідоцтва про 

розірвання шлюбу і копія рішення суду про місце проживання дитини; копія 

свідоцтва про смерть матері або позбавлення її материнських прав; у разі 

перебування матері дитини на тривалому лікуванні – довідка з медустанови; 

у разі повторного шлюбу батька – додатково довідка органу РАГСу, яка 

підтверджує, що дитина не усиновлена новою дружиною. Конкретний 

перелік підтвердних документів законодавчо не встановлено. Тому в такій 



ситуації доцільно скористатися рекомендаціями Мінпраці, викладеними в 

листі від 14.04.08 р. № 235/0/15-08/13. Додаткова відпустка на дітей може 

бути надана також опікунові дитини або інваліда з дитинства підгрупи А 

групи І або одному з прийомних батьків. Для опікуна або усиновителя 

підтвердним документом може бути копія рішення про опіку або 

усиновлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦВІДПУСТКА НА ДІТЕЙ: ПІДСТАВИ І ГРАНИЧНИЙ ВІК 

ДИТИНИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ЇЇ НАДАННЯ 

Категорія 

працівників, які 

працюють і мають 

право на соцвідпустку 

на дітей 

Граничний вік 

дитини, до досягнення 

якого вона 

враховується при 

визначенні права на 

соцвідпустку на дітей 

Підстава для 

визначення 

граничного віку 

дитини для цілей 

надання соцвідпустки 

на дітей 

Жінка, яка має двох 

або більше дітей 

15 років Ст. 19 Закону про 

відпустки 

Жінка, яка має 

дитину - інваліда 

18 років Ст. 1 Закону № 2402 

Ст. 2 Закону № 2811 

Мати інваліда з 

дитинства підгрупи А 

І групи 

Не обмежений (з 18 

років) 

Ст. 19 Закону  про 

відпустки 

Одинока мати 18 років Ст. 1 Закону № 2402 

Ст. 2 Закону № 2811 

Батько, який виховує 

дитину без матері (у 

тому числі в разі 

тривалого 

перебування матері в 

лікувальному закладі) 

Не обмежений (з 18 

років) 

Ст. 19 Закону про 

відпустки 

Особа, яка взяла 

дитину під опіку 

14 років Ст. 243 СКУ 

Особа, яка взяла під 

опіку інваліда з 

дитинства підгрупи А 

І групи 

18 років Ст. 19 Закону про 

відпустки 

Один з прийомних 

батьків 

18 років Ст. 1 Закону № 2402 

Ст. 2 Закону № 2811 

Особа, визначена в 

установленому 

порядку як 

піклувальник 

З 14 років до 18 років Ст. 243 СКУ, ст. 186 

КЗпП 

Один з батьків - 

вихователів 

18 років Ст. 1 Закону № 2402, 

Ст. 2 Закону № 2811, 

ст. 186 КЗпП 

 

Стаття 71. Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий порядок застосування 

такої роботи 

Робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні 

допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації 

https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_71/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_71/


(профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових 

випадках, що визначаються законодавством і в частині другій цієї статті. 

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових 

випадках: 

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, 

виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків; 

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу 

життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна; 

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання 

яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому 

або їх окремих підрозділів; 

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання 

або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і 

призначення. 

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом 

(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. 

 

Стаття 66. Перерва для відпочинку і харчування 

Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох 

годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку і харчування 

повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи. 

Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть 

відлучатися з місця роботи. 

На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не можна, працівникові 

повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких 

робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються власником або уповноваженим ним 

органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником) підприємства, установи, організації. 

Стаття 67. Вихідні дні 

При п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а 

при шестиденному робочому тижні - один вихідний день. 

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому 

тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи 

підприємства, установи, організації, погодженим з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, 

організації, і, як правило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем. 

У випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним днем, 

вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. 

https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_66/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_67/


З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів 

(стаття 73), а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України 

не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, 

установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, 

установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий 

тиждень з двома вихідними днями. 

Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету 

Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про 

перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, 

погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником). 

Стаття 70. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку 

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як сорок дві 

години. 

Стаття 71. Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий порядок застосування 

такої роботи 

Робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні 

допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових 

випадках, що визначаються законодавством і в частині другій цієї статті. 

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових 

випадках: 

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, 

виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків; 

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу 

життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна; 

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання 

яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому 

або їх окремих підрозділів; 

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання 

або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і 

призначення. 

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом 

(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. 

Стаття 72. Компенсація за роботу у вихідний день 

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня 

відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. 

Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами статті 107 цього Кодексу. 

Стаття 73. Святкові і неробочі дні 

Встановити такі святкові дні: 

https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_70/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_71/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_71/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_72/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_73/


1 січня - Новий рік 

7 січня і 25 грудня - Різдво Христове 

8 березня - Міжнародний жіночий день 

1 травня - День праці 

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) 

28 червня - День Конституції України 

24 серпня - День незалежності України 

14 жовтня - День захисника України. 

Робота також не провадиться в дні релігійних свят: 

7 січня і 25 грудня - Різдво Христове 

один день (неділя) - Пасха (Великдень) 

один день (неділя) - Трійця. 

За поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в 

Україні, керівництво підприємств, установ, організацій надає особам, які сповідують 

відповідні релігії, до трьох днів відпочинку протягом року для святкування їх великих 

свят з відпрацюванням за ці дні. 

У дні, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, допускаються роботи, припинення 

яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, 

установи, організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення. У ці дні 

допускаються роботи із залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених 

статтею 71 цього Кодексу. 

Робота у зазначені дні компенсується відповідно до статті 107 цього Кодексу. 

Стаття 74. Щорічні відпустки 
Громадянам, 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, надаються щорічні (основна та 

додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати. 

Стаття 75. Тривалість щорічної основної відпустки 

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних 

дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. 

Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 

календарний день. 

Для деяких категорій працівників законодавством України може бути передбачена інша 

тривалість щорічної основної відпустки. При цьому тривалість їх відпустки не може бути 

меншою за передбачену частиною першою цієї статті. 

Стаття 78. Невключення днів тимчасової непрацездатності до щорічних 

відпусток 

https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_74/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_75/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_78/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_78/


Дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, а 

також відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами до щорічних відпусток не 

включаються. 

Стаття 79. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з 

відпустки 

Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються 

працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, 

в установі, організації. 

У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної 

роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім визначених 

законом випадків, коли ці відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості. 

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в 

будь-який час відповідного робочого року. 

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або 

уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх 

працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті 

інтереси працівників та можливості 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. 

Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання 

працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 

календарних днів. 

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до 

кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який 

надається відпустка. 

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для 

відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для 

відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, 

установи, організації з додержанням вимог частини шостої цієї статті та в інших випадках, 

передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю 

оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної 

частини відпустки. 

Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки 

Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі: 

1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового 

повідомлення працівника про час надання відпустки (частина п'ята статті 79 цього 

Кодексу); 
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2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати 

працівнику за час щорічної відпустки (частина третя статті 115 цього Кодексу). 

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі: 

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку; 

2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно із 

законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням 

заробітної плати; 

3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами; 

4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням. 

Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, 

може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за 

погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником) у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період 

може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, 

організації, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів 

буде використана в поточному робочому році. 

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою 

між працівником і власником або уповноваженим ним органом. 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 з додержанням вимог 

статті 12 Закону України "Про відпустки". 

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років 

підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років 

та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і 

важкими умовами чи з особливим характером праці. 

Стаття 82. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку 

До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (стаття 75 цього Кодексу), 

зараховуються: 

1) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом 

робочого року, за який надається відпустка; 

2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством 

зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в 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 надавалося матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням, за винятком відпустки для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку; 
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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 України "Про відпустки", за винятком відпустки без збереження заробітної плати 

для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку; 

5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних 

відділеннях професійно-технічних навчальних закладів; 

6) час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв'язку із змінами в 

організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або 

перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або 

штату працівників; 

7) інші періоди роботи, передбачені законодавством. 

До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (стаття 76 цього Кодексу), 

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; 

3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу 

роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів. 

Стаття 83. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки 

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не 

використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які 

мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. 

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, 

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 переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію 

грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням 

повинна бути перерахована на рахунок підприємства, установи, організації, куди 

перейшов працівник. 

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою 

компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових 

відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. 

Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією 

не допускається. 

У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних 

відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню 

дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, виплачується спадкоємцям. 

https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_83/


Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної плати 

У випадках, передбачених статтею 25 Закону України "Про відпустки", працівнику за його 

бажанням надається в обов'язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати. 

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без 

збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та 

власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік. 
 

https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_84/

