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 Стаття 45 Конституції України - кожен, хто працює, має право на 

відпочинок. 

Одним з основних прав державного службовця є право на відпустку. 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII (із змінами) (далі – Закон) право на надання 

додаткової оплачуваної відпустки дає стаж державної служби. Види 

діяльності, які включаються до стажу державної служби, передбачені 

частиною 2 статті 46 Закону про державну службу та Порядком обчислення 

стажу державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2016 р. № 229 (далі – Порядок обчислення стажу 

держслужби): 

1) час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону; 

2) час перебування на посаді народного депутата України; 

3) час проходження дипломатичної служби на дипломатичних посадах; 

4) час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, 

передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III (із змінами); 

5) час перебування на посадах суддів; 

6) час перебування на посадах прокурорів; 

7) час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та 

спеціальні звання; 

8) час професійного навчання державного службовця з відривом від 

служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа 

повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законом; 

9) період, коли державний службовець не працював з поважних 

причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом; 

10) час перебування державного службовця у відпустці по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує 

домашнього догляду – у відпустці без збереження заробітної плати 

тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до 

досягнення дитиною шестирічного віку; 

11) час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених 

та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови 

Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, 

працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів 

Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів 

України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду 

України, помічників суддів, а також на посадах патронатних служб в інших 

державних органах. 

Документом для визначення стажу державної служби є трудова 

книжка, копія послужного списку, військовий квиток та інші документи, які 

відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи (довідки, виписки з 

наказів, дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, тощо). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
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За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж 

державної служби обчислюється на підставі інших документів, виданих за 

місцем роботи, служби, а також архівними установами. 

Стаж державної служби обчислюється у днях, місяцях і роках службою 

управління персоналом державного органу. 

Стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання 

чинності Законом (дата набрання чинності – 01.05.2016) обчислюється 

відповідно до пункту 8 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону, тобто у порядку та на умовах, установлених на той час 

законодавством. На той час діяли Закон України «Про державну службу» від 

16 грудня 1993 року № 3723-XII (із змінами) та Порядок обчислення стажу 

державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

03 травня 1994 року № 283 (із змінами). 

Пов’язані з обчисленням стажу роботи державних службовців скарги 

розглядаються згідно із законодавством. 

Згідно статті 58 Закону та пункту 2 Порядку надання державним 

службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 270 (далі – Порядок), за 

кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу 

державної служби державному службовцю надається один календарний день 

щорічної додаткової оплачуваної відпустки. Починаючи з шостого року 

стажу державної служби ця відпустка збільшується на один календарний 

день за кожний наступний рік.  

Додаткова відпустка конкретної тривалості надається державним 

службовцям після досягнення відповідного стажу державної служби. Загалом 

тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів. 

У перший рік державної служби в державному органі державному 

службовцю, який має стаж такої служби понад п’ять років, додаткова 

відпустка надається після закінчення шести місяців безперервної служби в 

цьому органі, якщо інше не передбачено законодавством. 

Додаткова відпустка надається державним службовцям одночасно із 

щорічною основною оплачуваною відпусткою або окремо від неї за згодою 

між державним службовцем і керівником державної служби в державному 

органі відповідно до затвердженого графіка відпусток. 

На прохання державного службовця додаткову відпустку може бути 

поділено на частини будь-якої тривалості. Невикористана відпустка чи її 

частина надається державному службовцю у будь-який час відповідного року 

чи приєднується до відпустки у наступному році. За згодою між державним 

службовцем і керівником державної служби в державному органі додаткові 

відпустки за попередній і поточний періоди можуть бути надані одночасно. 

Пунктом 7 Порядку визначені випадки, коли додаткова відпустка 

переноситься на інший період або продовжується, а саме у разі: 

- тимчасової непрацездатності державного службовця, засвідченої в 

установленому порядку; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran1148#n1148
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270-2016-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270-2016-%D0%BF/paran11#n11
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- відкликання із додаткової відпустки для виконання невідкладних 

завдань; 

- виконання державним службовцем державних або громадських 

обов’язків, якщо згідно із законодавством службовець підлягає звільненню 

на час виконання ним таких обов’язків від основної роботи із збереженням 

заробітної плати; 

- настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; 

- збігу додаткової відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням. 

Перенесення додаткової відпустки строк її надання погоджується 

державним службовцем з його безпосереднім керівником. Якщо причини, що 

зумовили перенесення додаткової відпустки на інший період, настали під час 

її використання, невикористана частина додаткової відпустки надається після 

закінчення дії таких причин або переноситься за згодою між державним 

службовцем і його безпосереднім керівником на інший період. 

За бажанням державного службовця у разі його звільнення (крім 

звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано 

невикористану відпустку в році звільнення з подальшим звільненням. Датою 

звільнення в цьому разі є останній день відпустки.  

Під час звільнення державного службовця йому виплачується грошова 

компенсація за всі невикористані ним дні додаткової відпустки. За бажанням 

державного службовця додаткова відпустка або її частина може бути 

замінена грошовою компенсацією. 

Згідно пункту 11 Порядку цей вид відпустки не надається державному 

службовцю за час перебування: 

٠ у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку; 

٠ у відпустках без збереження заробітної плати: 

٠ у разі, коли дитина потребує домашнього догляду (тривалістю, 

визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення 

дитиною шестирічного віку); 

٠ у разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного 

віку; 

٠ у разі, коли дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи 

А» (до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку). 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» від 19.12.2017 № 2249-VIII із законодавства вилучено термін 

«інвалід» і впроваджено термін «особа з інвалідністю». Таким чином, в 

законодавстві слова «інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід з дитинства» та 

«інвалід війни» замінено словами «особа з інвалідністю», «дитина з 

інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства» і «особа з інвалідністю 

внаслідок війни».  

Відзначимо для відома – ще Законом України «Про внесення зміни до 

Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і 
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Факультативного протоколу до неї» від 07.09.2016 № 1490-VIII у цьому 

законі слово «інвалідів» замінено словами «осіб з інвалідністю». 

Додаткова відпустка не надається державному службовцю за час 

навчання у навчальному закладі, установі, організації незалежно від форми 

власності, що має право надавати освітні послуги, зокрема за кордоном, для 

підвищення рівня професійної компетентності з відривом від виробництва. 

Принагідно ставимо акцент на тому, що, державному службовцю, який 

відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 

1993 р. № 3723-XII (який втратив чинність в зв’язку з набранням чинності 

Законом) за стаж державної служби: 

12 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 9 

календарних днів, додатковий день надається після наступних 2 (двох) років 

державної служби; 

13 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 11 

календарних днів, додатковий день надається після наступних 3 (трьох) років 

державної служби; 

14 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 13 

календарних днів, додатковий день надається після наступних 4 (чотирьох) 

років державної служби. 

Забороняється ненадання додаткових відпусток повної тривалості 

протягом двох років підряд. 

 

 

Відділ  систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління державної реєстрації нормативно-правових  

актів, правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  

 
сайт Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області just.cg.gov.ua/ 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

