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1. Загальна частина 

 Згідно зі статтею 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 

1996 № 504/96-ВР (із змінами) (далі – Закон) 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 (далі - підприємство). Іноземці та особи без громадянства, які працюють 

в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України. 

        Зазначеним Законом передбачені різні види відпусток, серед яких 

відзначимо відпустку без збереження заробітної плати. 

   Відпустка без збереження заробітної плати – це певна кількість 

календарних днів, що надаються працівникам з підстав, передбачених законом, 

із збереженням місця роботи (посади), але без збереження заробітної плати. 

При вирішенні питання щодо оформлення відпустки без збереження 

зарплати першу скрипку грає бажання працівника, тобто ініціатива 

скористатися цією відпусткою має йти саме від нього.  

  На період відпустки, в тому числі без збереження заробітної плати, за 

працівником зберігається місце роботи та посада, також цей період 

зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Слід 

зазначити, що не допускається звільнення працівника з ініціативи власника в 

період його знаходження у відпустці, зокрема у відпустці без збереження 

заробітної плати (частина 3 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі - 

КЗпП)).  

   Відпустка за свій рахунок не переноситься на інший період (робочий рік) 

її можна використати лише в той період, коли працівник наділений відповідним 

статусом. Крім того, зазначена відпустка, невикористана одного року, не 

переноситься на наступний рік.  

Законодавством не передбачено перенесення відпустки без збереження 

заробітної плати на інший період у випадку тимчасової непрацездатності 

працівника. Також, на підставі пункту 6 частини 1 статті 23 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» викладеного в 

новій редакції Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 

року № 77-VIII (із змінами), допомога по тимчасовій непрацездатності не 

надається, в тому числі, за період перебування застрахованої особи у відпустці 

без збереження заробітної плати. Така відпустка у разі тимчасової 

непрацездатності працівника не подовжується на кількість днів хвороби.  

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/77-19/page2?text=%E7%E1%E5%F0%E5%E6%E5%ED#w12
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2. Перелік випадків, коли в обов’язковому порядку  

надається відпустка без збереження заробітної плати відповідно  

до Закону України «Про відпустки» 

 

  Відповідно до частини 1 статті 84 КЗпП у випадках, передбачених 

статтею 25 Закону працівнику за його бажанням надається в обов'язковому 

порядку відпустка без збереження заробітної плати.  

  Особливість надання відпустки без збереження зарплати за підставами, 

викладеними у статті 25 Закону, полягає у наступному: якщо працівник бажає 

оформити відпустку «за свій рахунок» за однією з підстав статтею 25 Закону, 

роботодавець повинен задовольнити його вимогу. Таким чином, у такому 

випадку роботодавець не може відмовити працівнику в оформленні відпустки 

без збереження зарплати, навіть якщо це позначиться на робочому процесі 

установи або підрозділу. 

 Безпосередньо стаття 25 Закону  визначає підстави надання відпустки без 

збереження заробітної плати за бажанням працівника в обов'язковому порядку. 

Так, зазначена відпустка надається:   

  ▫ пункт 1 частини 1 статті 25 Закону –  матері або батьку, який виховує 

дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в 

лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-

інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно. Згідно статті 1 Закону 

України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-III (із 

змінами) дитина-інвалід - дитина зі стійким розладом функцій організму, 

спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи 

фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності 

та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту; 
 

 ▫ пункт 2 частини 1 статті 25 Закону  –  чоловікові, дружина якого 

перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю до 14 календарних днів. Для 

відома: післяпологова відпустка має тривалість 56 (у разі народження двох і 

більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів після пологів, 

починаючи з дня пологів; 
 

▫ пункт 3 частини 1 статті 25 Закону – матері або іншим особам, 

зазначеним у частині 3 статті 18 та частині 1 статті 19 Закону, в разі якщо 

дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному 

висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі 

якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як 

до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено 

категорію "дитина-інвалід підгрупи А" - до досягнення дитиною 

вісімнадцятирічного віку. 

До інших осіб згідно частини 3 статті 18 та частині 1 статті 19 Закону 

віднесені батько дитини, баба, дід, інші родичі, які фактично доглядають за 

дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, один із 

прийомних батьків чи батьків-вихователів. Частина 1 статті 19 Закону визначає 

інших осіб – жінка, яка усиновила дитину, батько дитини або інваліда з 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/paran205#n205
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/paran216#n216
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/paran205#n205
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/paran216#n216
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/paran216#n216
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дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі 

тривалого перебування матері в лікувальному закладі), особа, яка взяла під 

опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, один із прийомних 

батьків. 

      Відповідно до частин 5 та 7 статті 7 Закону України «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні» від 6 жовтня 2005 року № 2961-IV (із змінами) до підгрупи 

А першої групи інвалідності належать особи з виключно високою мірою втрати 

здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, 

допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і які фактично не здатні до 

самообслуговування. Особам у віці до 18 років лікарсько-консультативними 

комісіями лікувально-профілактичних закладів встановлюється категорія 

«дитина-інвалід», а особам у віці до 18 років з виключно високою мірою втрати 

здоров'я та з надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, 

допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і які фактично не здатні до 

самообслуговування, - категорія «дитина-інвалід» підгрупи А.  
 

▫ пункт 3-1 частини 1 статті 25 Закону – матері або іншій особі, зазначеній 

у частині 3 статті 18 Закону (вищеперераховані інші особи), для догляду за 

дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній 

території. 

  Карантином називають систему спеціальних заходів, які проводяться в 

осередку інфекції з метою попередження його подальшого поширення. У більш 

глобальному плані карантин – це система заходів тимчасового обмеження або 

ізоляції людей, потенційно небезпечних в плані зараження і розносу певних 

інфекцій. За допомогою карантинних заходів можливо обмеження та зупинення 

поширення небезпечних інфекцій. Карантинні заходи вводять як в рамках 

однієї групи садочка або класу школи, так і на глобальному рівні – державному, 

закриваючи кордону для виїзду і в’їзду, вивезення або ввезення певних 

продуктів або рідин. 

 Відповідно до статті 29 Закону «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» від 06 квітня 2000 року № 1645-ІІІ (із змінами) карантин 

встановлюється та скасовується Кабінетом Міністрів України. Рішення про 

встановлення карантину, а також про його скасування негайно доводиться до 

відома населення відповідної території через засоби масової інформації; 
 

▫ пункт 4 частини 1 статті 25 Закону – учасникам війни, особам, на яких 

поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII (із змінами) (далі – 

Закон про статус ветеранів війни), - тривалістю до 14 календарних днів 

щорічно. Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких 

встановлений відповідно до Закону про статус ветеранів війни, - тривалістю до 

21 календарного дня щорічно. 

Роз’яснення зазначених категорій: 

1. Перелік осіб, що належать до учасників війни визначений в статті 9 

Закону про статус ветеранів війни, зокрема: військовослужбовці, які проходили 

військову службу у Збройних Силах, військах і органах Міністерства 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/paran205#n205
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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внутрішніх справ чи в арміях його союзників у період Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією або 

навчались у цей період у військових училищах, школах і на курсах; особи, які в 

період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з 

імперіалістичною Японією працювали в тилу на підприємствах, в установах, 

організаціях, колгоспах; працівники, які на контрактній основі направлялися на 

роботу в держави, де велися бойові дії (включаючи Республіку Афганістан у 

період з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року), і не входили до складу 

обмеженого контингенту радянських військ; працівники підприємств, установ, 

організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні 

проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, у порядку, встановленому 

законодавством та інші особи. 

2. Відповідно до статті 10 Закону про статус ветеранів війни особами, на 

яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», є сім'ї військовослужбовців, партизанів, 

підпільників, учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 

(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків 

військової служби (службових обов'язків), а також внаслідок захворювання, 

пов'язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження 

військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та 

конфліктів; сім'ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що 

були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету 

та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за 

умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до 

складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань та правоохоронних органів та інші особи.  

3. Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких 

встановлений відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», відповідно до статті 11 Закону про статус 

ветеранів війни вважаються особи, нагороджені орденом Героїв Небесної 

Сотні, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, 

нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», а також Герої 

Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 років. 

Звертаємо увагу, що пунктом 22 частини 1 статті 16 Закону про статус 

ветеранів війни передбачено однією з пільг для осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, є надання зазначеним особам щорічної оплачуваної 

відпустки, а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати 

терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час. Пунктом 13 частини 1 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/page3?nreg=3551-12&find=3&text=%E7%E1%E5%F0%E5%E6%E5%ED&x=8&y=4#w14
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статті 15 Закону про статус ветеранів війни однією з пільг для осіб, на яких 

поширюється чинність цього Закону є одержання додаткової відпустки без 

збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік; 
 

▫ пункт 5 частини 1 статті 25 Закону – особам, які мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, - тривалістю до 21 календарного дня щорічно. 

Згідно статті 8 Закону України «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 

року № 3721-XII (із змінами) (далі – Закон про ветеранів праці), до осіб, які 

мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, належать Герої 

Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави. 

Вказаній категорії осіб пунктом 22 частини 1 статті 9 Закону про ветеранів 

праці передбачено пільгу – надання відпустки без збереження заробітної плати 

терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час; 
 

▫ пункт 6 частини 1 статті 25 Закону – пенсіонерам за віком та інвалідам 

III групи - тривалістю до 30 календарних днів щорічно. Це право мають також 

пенсіонери за віком, котрі одержують пенсію на пільгових умовах; 
 

▫ пункт 7 частини 1 статті 25 Закону – інвалідам I та II груп - тривалістю 

до 60 календарних днів щорічно; 
 

▫ пункт 8 частини 1 статті 25 Закону – особам, які одружуються, - 

тривалістю до 10 календарних днів; 
 

▫ пункт 9 частини 1 статті 25 Закону – працівникам у разі смерті рідних по 

крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини 

(пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без 

урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших 

рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного 

для проїзду до місця поховання та назад; 
 

▫ пункт 10 частини 1 статті 25 Закону – працівникам для догляду за 

хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у 

медичному висновку, але не більше 30 календарних днів; 
 

▫ пункт 11 частини 1 статті 25 Закону – працівникам для завершення 

санаторно-курортного лікування - тривалістю, визначеною у медичному 

висновку; 
 

▫ пункт 12 частини 1 статті 25 Закону – працівникам, допущеним до 

вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - тривалістю 15 календарних днів 

без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження 

навчального закладу та назад. 

Відповідні положення закріплені в статті 214 КЗпП. Частиною 1 вказаної 

статті передбачено аналогічне, що працівникам, допущеним до вступних 

іспитів у вищі навчальні заклади, надається відпустка без збереження 

заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, 

необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/page3?nreg=3551-12&find=3&text=%E7%E1%E5%F0%E5%E6%E5%ED&x=8&y=4#w12
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Відповідно до частини 2 статті 214 КЗпП право на відпустку без 

збереження заробітної плати вищезазначеної тривалості мають працівники, які 

навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях при вищих 

навчальних закладах, у період навчального року на період складання випускних 

іспитів. З частини 2 статті 214 КЗпП  і пункту 12 частини 1 статті 25 Закону 

випливає висновок, що відпустка без збереження заробітної плати може 

надаватися і на час проїзду до місця складання вступних іспитів у вищий 

навчальний заклад та назад. Частина 2 статті 214 КЗпП надає працівникам, які 

навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях при вищих 

навчальних закладах, у період навчального року право на отримання у період 

навчального року, за їх бажанням, одного вільного від роботи дня на тиждень 

без збереження заробітної плати; 
 

▫ пункт 13 частини 1 статті 25 Закону – працівникам, допущеним до 

складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від 

виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва 

в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, - 

тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального 

закладу або закладу науки і назад. 

Згідно частини 2 статті 25 Закону працівникам, які навчаються без 

відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання 

надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без 

збереження заробітної плати; 
 

▫ пункт 14 частини 1 статті 25 Закону – сумісникам - на термін до 

закінчення відпустки за основним місцем роботи. 

 Відповідно до пункту 1 Положення про умови роботи за сумісництвом 

працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого 

наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, 

Міністерства фінансів України 28.06.1993 № 43, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 30 червня 1993 р. за № 76, сумісництвом вважається виконання 

працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на 

умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або 

іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, 

приватної особи) за наймом. Не є сумісництвом робота, яка визначена 

Переліком робіт, що додається до цього Положення.  

 В пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за 

сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від   

3 квітня 1993 р. № 245 (із змінами) встановлено, що робітники, спеціалісти і 

службовці державних підприємств, установ і організацій мають право 

працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу 

роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники 

можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації 

або у громадянина у вільний від основної роботи час. Для роботи за 

сумісництвом згоди адміністрації за місцем основної роботи не потрібно;  
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▫ пункт 15 частини 1 статті 25 Закону – ветеранам праці - тривалістю до 

14 календарних днів щорічно. Особи, що відносяться до категорії ветеранів 

праці, визначені в статті 6 Закону про ветеранів праці. А саме, ветеранами праці 

визнаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, 

організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років 

- для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію. 

Ветеранами праці визнаються також: 

٠ згідно пункту «а» частини 2 статті 6 Закону про ветеранів праці - 

громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах: 

    - за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на 

підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими 

умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за 

віком на пільгових умовах - за наявності стажу роботи у жінок - 25 років і у 

чоловіків - 30 років; 

    - за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з 

шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день 

дає право на пенсію за віком на пільгових умовах - за наявності стажу роботи у 

жінок - 30 років і у чоловіків - 35 років; 

     - відповідно до пунктів «в» - «з» статті 13 та статті 52 Закону України «Про 

пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-XII (із змінами) (далі 

- Закон про пенсійне забезпечення) - за наявності стажу роботи у жінок - 30 

років і у чоловіків - 35 років; 

  - відповідно до частини першої статті 18 Закону про пенсійне забезпечення - 

за наявності стажу роботи у жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років; 

٠ згідно пункту «б» частини 2 статті 6 Закону про ветеранів праці - 

пенсіонери, нагороджені медаллю «Ветеран праці» за законодавством 

колишнього Союзу РСР; 

٠ згідно пункту «в» частини 2 статті 6 Закону про ветеранів праці -  

інваліди I і II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж 

роботи не менше 15 років; 
 

▫ пункт 16 частини 1 статті 25 Закону – працівникам, які не використали 

за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю 

або частково і одержали за них грошову компенсацію, - тривалістю до 24 

календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання 

шестимісячного терміну безперервної роботи. 

Надання зазначеної відпустки пов’язано з тим, що частиною 5 статті 10 

Закону передбачено, що право працівника на щорічні основну та додаткові 

відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести 

місяців безперервної роботи на даному підприємстві; 
 

▫ пункт 17 частини 1 статті 25 Закону – працівникам, діти яких у віці до 

18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, - 

тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду 

до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. За 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/36-2003-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/36-2003-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1788-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1788-12
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наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається 

окремо для супроводження кожної дитини; 
 

▫ пункт 18 частини 1 статті 25 Закону – працівникам на період проведення 

антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням 

часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як 7 (сім) 

календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної 

операції. 

 Згідно статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 

березня 2003 року № 638-IV (із змінами) (далі – Закон про боротьбу з 

тероризмом) антитерористична операція - комплекс скоординованих 

спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення 

терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення безпеки 

населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичної 

діяльності. Район проведення антитерористичної операції - визначені 

керівництвом антитерористичної операції ділянки місцевості або акваторії, 

транспортні засоби, будівлі, споруди, приміщення та території чи акваторії, що 

прилягають до них і в межах яких проводиться зазначена операція. 

 Відповідно до частини 2 статті 18 Закону про боротьбу з тероризмом 

рішення про припинення антитерористичної операції приймається керівником 

оперативного штабу з управління цією операцією. Оперативний штаб 

відповідно до частини 1 статі 12 Закону про боротьбу з тероризмом, очолює 

керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України 

(координаційної групи відповідного регіонального органу Служби безпеки 

України) або особа, яка його заміщує, перший заступник чи заступник 

керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України. 

 

 Якщо працівник має право на одержанні відпустки без збереження 

заробітної плати в обов’язковому порядку з кількох підстав, використання 

відпустки з однієї підстави не перешкоджає використанню відпустки з 

інших підстав.  

 

 

3. Надання відпусток без збереження заробітної плати  

в обов’язковому порядку  згідно 

положень законів та підзаконних актів України 

 

  Можливість надання працівникам на їх вимогу в обов’язковому порядку 

відпусток без збереження заробітної плати може бути передбачена законами та 

підзаконними актами. 

  Наведемо наступні підстави для надання зазначених відпусток 

працівникам:  

Частина 3 статті 218 КЗпП  

1. 
Протягом десяти навчальних місяців перед 

початком виконання дипломного проекту (роботи) 

1–2 вільних від роботи дні на 

тиждень  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-15/page2?text=%EF%F0%E8%EF%E8%ED%E5%ED%ED%FF#w15
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або складання державних іспитів працівникам, за їх 

бажанням, може бути надано додатково ще один-два 

вільних від роботи дні на тиждень без збереження 

заробітної плати.  

Частина 5 статті 218 КЗпП  

2.  

Працівникам, які навчаються без відриву від 

виробництва в аспірантурі, протягом четвертого 

року навчання  

1 вільний від роботи день на 

тиждень  

Частина 2 статті 126 КЗпП  

3. 

Працівник, який впроваджує винахід, корисну модель, 

промисловий зразок або раціоналізаторську 

пропозицію на іншому підприємстві, в установі, 

організації  

На час впровадження на 

іншому підприємстві   

Частина 3 статті 28, частина 2 статті 62 і частина 6 статті 63 Закону України «Про 

місцеві вибори» від 14 липня 2015 року № 595-VIII (із змінами), який визначає основні 

засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, 

сільських, селищних, міських голів та старост. 

4.  

Голова, заступник голови, секретар або в разі їх 

відмови інші члени територіальної виборчої комісії, 

дільничної виборчої комісії  

Протягом виборчого 

процесу  

5.  
Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, 

селищного, міського голови та старости  

На період передвиборної 

агітації  

6. 

Довірені особи кандидата в депутати, кандидата на 

посаду сільського, селищного, міського голови та 

старости 

З дня їх реєстрації на 

період виборчого 

процесу за погодженням із 

власником підприємства, 

установи, організації чи 

уповноваженим ним 

органом. 

Частина 6 статті 36, частина 1 статті 76 Закону України «Про вибори народних 

депутатів України» від 17 листопада 2011 року № 4061-VI (із змінами) 

7. 
Голова, заступник голови, секретар або інші члени 

окружної чи дільничної виборчої комісії   

Протягом усього періоду 

повноважень виборчої 

комісії або частини цього 

періоду 

8. 

Кандидат у депутати, крім кандидата в депутати, який 

є Президентом України або народним депутатом 

України  

На період передвиборної 

агітації  

Частина 4 статті 29 і частина 5 статті 67 Закону України «Про вибори Президента 

України» від 5 березня 1999 року № 474-XIV (із змінами) 

9.  
Голова, заступник голови, секретар або інші члени 

територіальної виборчої комісії, дільничної виборчої 

Протягом усього періоду 

повноважень виборчої 
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комісії  комісії або частини цього 

періоду  

10. Довірена особа кандидата в Президенти України  

З дня її реєстрації 

Центральною виборчою 

комісією до припинення її 

повноважень або 

закінчення виборчого 

процесу за погодженням із 

власником підприємства, 

установи, організації або 

уповноваженим ним 

органом. 

Статті 67 та 68 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  

від 2 червня 2016 року № 1402-VIII (із змінами) 

11. Присяжні 

На час виконання ним 

обов’язків зі здійснення 

правосуддя. 

Пункт 13 статті 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 року № 203/98-ВР (із змінами) 

12.  

Ветерани військової служби, ветерани органів 

внутрішніх справ, ветерани Національної поліції,  

ветерани податкової міліції, ветерани державної 

пожежної охорони, ветерани Державної  

кримінально-виконавчої служби України, ветерани 

служби цивільного захисту, ветерани Державної  

служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України 

До 14 календарних днів на 

рік  

  

 

4. Час надання відпусток без збереження заробітної плати  

в обов’язковому порядку  

 

  Час надання відпустки без збереження заробітної плати визначається в 

обов’язковому порядку самим працівником у межах дії обставин, зазначених у 

статті 25 Закону. Ця відпустка надається з дня, про який просить працівник у 

межах періоду, в якому існували обставини, що дають право на відпустку, 

наприклад, чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці. 

  Зазначена відпустка надається з дня, про який просить працівник за своїм 

розсудом у зручний для нього час, зокрема, особам, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною.  

  Законодавство не передбачає жодних обмежень при наданні відпусток без 

збереження заробітної плати та не встановлено послідовності щодо надання цих 
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видів відпусток, а тому вони можуть надаватися одночасно за декількома 

визначеними підставами. 

   В разі звернення працівника за одночасним наданням відпустки без 

збереження заробітної плати, котра надається в обов’язковому порядку за 

відповідними пунктами статті 25 Закону і відпустки без збереження заробітної 

плати, передбаченої статтею 26 Закону, що надається за згодою сторін, надання 

відпусток без збереження заробітної плати кількох видів може бути оформлено 

одним наказом із зазначенням кількості днів та посиланням на відповідні 

пункти статті 25 Закону та статтю 26 Закону.  

Слід відмітити, що деякі категорії працівників мають право щорічно йти у 

відпустку без збереження заробітної плати. Наприклад відповідно до Закону, 

відпустку без збереження заробітної плати щороку можуть брати: матері, які 

мають двох і більше дітей віком до 15 років; учасники війни; особи, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною; особи, які мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною; ветерани праці та інші. Тривалість неоплачуваної 

відпустки, яка надається щорічно або на рік, прив’язана до календарного року, 

тобто вона виділяється саме на календарний рік.  

Одразу зауважимо, що законодавчі вимоги поділу відпустки на частини 

передбачені лише для щорічних відпусток (стаття 12 Закону). Між тим 

відпустка без збереження зарплати не належить до щорічних відпусток, 

оскільки виділена в окремий вид відпусток згідно статті 4 Закону, разом з тим 

не існує й заборони стосовно такого поділу. Таким чином, відпустка без 

збереження зарплати, яка надається на підставі статті 25 Закону (із поміткою 

щорічно), може бути поділена на частини. Таким чином, ця відпустка може 

бути поділена на частини, але таким чином, щоб у цілому її тривалість не 

перевищувала періоду, визначеного Законом. 

 Відпустка без збереження зарплати виділена в окремий вид відпусток і 

не належить до відпусток, згаданих у частині 2 статті 5 Закону (стаття 4 

Закону). Отже, якщо на період відпустки без збереження зарплати припали 

святкові і неробочі дні, то її тривалість на ці дні не подовжується. 

 Ще раз наголошуємо, що відпустка без збереження заробітної плати, не 

використана одного року, не переноситься на наступний рік. 

  

5. Документи, пов’язані з наданням відпустки  

без збереження заробітної плати 

  

Для того, щоб скористатися відпусткою без збереження заробітної плати 

працівникові необхідно подати письмову заяву про надання такої відпустки з 

вказівкою підстави її надання, тривалості та дати початку. До заяви долучається 

документ (чи його копія), що посвідчує відповідний статус працівника чи 

передбачені законом обставини, які є підставою для надання такого виду 

відпустки (наприклад - копія свідоцтва про народження дитини; копія 

посвідчення ветерана праці тощо). 

Про надання відпустки без збереження заробітної плати видається 

відповідний наказ, з яким працівник ознайомлюється під розпис із зазначенням 
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дати ознайомлення – з дотриманням пункту 102 Типової інструкції з 

діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 

року № 1242 (із змінами). 

Час перебування у відпустці без збереження заробітної плати 

зараховується в стаж роботи для надання щорічної відпустки, 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. Цей виняток передбачений 

пунктом 4 частини 1 статті 9 Закону. 

  

6. Приклад наказу про надання відпустки 

без збереження заробітної плати  

Бланк підприємства 

НАКАЗ  

10.02.2017  м. Чернігів № 33-к  

 

Про надання відпустки 

без збереження заробітної плати 

Кузьменку К.В. 

Відповідно до частини 1 статті 84 Кодексу законів про працю України, пункту  

2 частини 1 статті 25 Закону України «Про відпустки»  

НАКАЗУЮ: 

Кузьменко Костянтину Владиславовичу, електрогазозварнику ручного 

зварювання цеху № 6, надати відпустку без збереження заробітної плати 

терміном 12 календарних днів з 13 лютого 2017 року по 24 лютого 2017 року. 

Підстава: заява Кузьменка К.В. від 09.02.2017; 

Довідка з пологового будинку  № 56 від 08.02.2017 

Директор 
  

підпис  

  

А.Н. Кунжутний  

 

З наказом ознайомлений   підпис   К.В. Кузьменко  

                           
  Дата 
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19. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних 

підприємств, установ і організацій, затверджене наказом Міністерства 

праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів 

України 28.06.1993 № 43, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 

30 червня 1993 р. за № 76. 

 

 

 

Відділ  систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління реєстрації нормативно-правових актів,  

правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області   

 


