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про виконання договору через закінчення стро-
ку дії договору. Форма викладення положень 
абзацу десятого ч. 1 ст. 10 Закону № 922 не 
є зобов’язуючою щодо настання конкретної із 
трьох обставин і такою, що надає можливість 
особі, яка публікує звіт про виконання договору, 
самостійно визначати момент його публікації піс-
ля настання визначеної нею події.

Як наслідок, суд дійшов висновку, що в цьо-
му випадку відсутній склад адміністратив-

ного правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 16414 КУпАП, тому закрив провадження у спра-
ві про притягнення секретаря ТК до адміністра-
тивної відповідальності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 
КУпАП.

З  р іш е н ня м О ві д і о п ол ьс ько г о р ай о н н о г о 
суду Одеської області від 04.04.19 р. у справі 
№ 509/1256/19 можна ознайомитися в ЄДРСР 
за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/80958827.

У ситуації, що розглядалася, відлік 3-денного строку оприлюднення звіту про ви-
конання договору необхідно починати не з 31.12.19 р., а з дня завершення строку 
гарантійного обслуговування. Тому будьте уважні й не порушуйте строки опубліку-
вання звіту про виконання договору. А вже наявна судова практика допоможе вам 
відстояти власну позицію перед контролюючими органами.

ВИСНОВКИ

Анна СЕМЕНЕНКО, консультант

ВИПЛАТА МАТЕРІАЛЬНОЇ 
ДОПОМОГИ ПРАЦІВНИКАМ 
ДЕРЖАВНИХ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ

Працівники державних органів різного рівня, а також органів місцевого само-
врядування (далі – ОМС) мають право на отримання матеріальної та грошової 
допомоги. Розглянемо, чим слід керуватись у разі здійснення таких виплат 
різним категоріям працівників. 

Держслужбовці

Відповідно до ст. 57 Закону від 10.12.15 р. № 889-
VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 889) 
держслужбовцям гарантується виплата грошової 
допомоги в розмірі середньомісячної заробітної 
плати під час надання щорічної основної оплачу-
ваної відпустки тривалістю 30 календарних днів 
(далі – к. д.).

Визначені ст. 57 Закону № 889 засади 
виплати грошової допомоги стосують-
ся також держслужбовців, які проходять 
службу, зокрема, в органах прокуратури, 
судових органах тощо. 

Окремого урядового рішення, яке передбачає 
умови та порядок виплати згаданої грошової 
допомоги, немає. Тож у кожному державному 
(чи іншому, конституційно визначеному) органі 
такий документ має розроблятися та ухвалю-
ватися самостійно. 

Матеріальна допомога 
на оздоровлення

Зупинимося на деяких важливих моментах, які 
мають ураховуватися керівниками держслужби 
в разі виплати такої допомоги. 

Оскільки цю виплату гарантовано державою, 
у кошторисі держоргану на бюд жетний рік 
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(з 1 січня до 31 грудня кожного року) має перед-
бачатися одна допомога для кожного держслуж-
бовця один раз на рік під час надання щорічної 
відпустки відповідного робочого року.

Маємо знати, що за ст. 59 Закону № 889 щоріч-
ні відпустки надаються держслужбовцям у по-
рядку та на умовах, визначених законодавством 
про працю. Відповідно до ст. 12 Закону від 
15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – 
Закон № 504) щорічну основну відпустку може 
бути поділено на частини будь-якої тривалості за 
умови, що основна, безперервна її частина ста-
новитиме не менше 14 к. д. Ця частина відпустки 
не обов‘язково має бути першою.

Тож держслужбовець також може забажати по-
ділити свою щорічну відпустку на частини, якщо 
керівник держслужби не заперечуватиме проти 
запропонованого алгоритму поділу. Наприклад, 
це можуть бути дві рівні частини (кожна трива-
лістю по 15 к. д.) або три-чотири різні частини. 

Якщо є узгоджене з безпосереднім керівником 
держслужбовця рішення щодо поділу щоріч-
ної відпустки на частини, то грошову допомогу 
в розмірі середньомісячного заробітку держслуж-
бовця радимо виплачувати за заявою працівника, 
в якій зазначається, до якої саме ї ї частини він 
бажає одержати грошову допомогу. Можливо
й таке, що держслужбовець попросить у заяві, 
щоб цю допомогу йому було виплачено, при-
міром, під час надання частини відпустки три-
валістю 1 к. д. Це не суперечить законодавству, 
тобто підстав для відмови держслужбовцеві не-
має, звісно, якщо така виплата здійснюється лише 
один раз на рік.

Може трапитися, що держслужбовця переведено 
з іншого держоргану і під час остаточного розра-
хунку за попереднім місцем роботи компенсацію 
за невикористану відпустку перераховано до того 
органу, де він працюватиме. 

Зі ст. 24 Закону № 504 випливає, що в разі пе-
реведення працівника на роботу на інше під-
приємство за його бажанням на рахунок іншого 
підприємства, на яке перейшов працівник, має 
перераховуватися грошова компенсація за неви-
користані ним дні щорічних відпусток. 

Крім того, згідно зі ст. 9 Закону № 504, якщо 
переведений на інше підприємство працівник 
повністю або частково не використав щорічні ос-
новну та додаткові відпустки та не одержав за них 
грошову компенсацію, 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. 

У такому разі відповідно до ст. 59 Закону № 889 
такий переведений до іншого держоргану держ-
службовець має право отримати грошову допо-
могу, передбачену ст. 57 Закону № 889, оформ-
люючи свою щорічну відпустку за відповідний 
робочий рік. До речі, на це звертає увагу Мін-
соцполітики в листі від 23.12.16 р. № 1791/0/101-
16/281.

Звертаємо увагу: подібні та інші нюанси 
щодо правомірності одержання «оздоров-
чої» грошової допомоги слід зафіксувати 
в положенні про оплату праці працівників 
відповідного держоргану. Однак подією, 
яка безпосередньо пов‘язується з випла-
тою цієї допомоги, має бути рішення про 
надання щорічної відпустки (або частини 
такої відпустки). Якщо, приміром, держ-
службовець оформлює інший вид відпуст-
ки (для догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку, у зв‘язку з навчанням 
тощо), претендувати на отримання зазна-
ченої грошової допомоги він не може.

Принагідно зазначимо, що згідно зі ст. 60 За-
кону № 889 держслужбовця, незалежно від на-
лежності його посади до категорії держслужби 
(«А», «Б», «В»), для виконання невідкладних за-
вдань можуть відкликати із щорічної основної 
або додаткової відпустки. Згоду держслужбовця 
на такі дії роботодавця законодавством не пе-
редбачено.

У такому разі невикористана частина відпустки 
(звісно, за погодженням із керівником держ-
служби органу, в якому працює держслужбо-
вець) надається держслужбовцеві в будь-який 
час відповідного року або приєднується до від-
пустки наступного року з відшкодуванням не-
передбачуваних витрат через відкликання 
посадовця з відпустки. Таке відшкодування 
провадиться за правилами, установленими по-
становою КМУ від 25.03.16 р. № 231 (далі – По-
станова № 231). Цей документ конкретизував 
витрати, що підлягають відшкодуванню держ-
службовцю, зокрема витрати на придбання не-
використаних проїзних документів, бронювання 
цих документів та місць проживання, оформ-
лення візи, страховки тощо. 

Якщо навіть працівникові стало відомо про його 
відкликання з відпустки в перший же її день і він 
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фактично виходить на роботу на другий день 
своєї відпустки, повертати отриману грошову 
допомогу на оздоровлення він не повинен.

Матеріальна допомога для вирішення 
соціально-побутових питань

На відміну від «оздоровчої», матеріальна допо-
мога для вирішення соціально-побутових пи-
тань не гарантується держслужбовцеві, оскіль-
ки ст. 54 Закону № 889 передбачає лише можли-
вість її отримання. 

Згідно з Порядком, затвердженим постановою 
КМУ від 08.08.16 р. № 500 (далі – Порядок 
№ 500), допомога може надаватися один раз на 
рік у розмірі середньомісячного заробітку держ-
службовця за його особистою заявою. Якщо за 
матеріальною допомогою звертається керівний 
працівник чи його заступник, то це рішення має 
бути погоджене з відповідним органом вищого 
рівня (у разі наявності такого органу).

Виходить, що за недостатності коштів фонду 
оплати праці, передбачених кошторисом держ-
органу, матеріальна допомога для вирішення 
соціально-побутових питань може взагалі не 
виплачуватися. Тож, ухвалюючи положення про 
оплату праці працівників відповідного держорга-
ну, слід ураховувати наявність фінансових ресур-
сів, щоб надалі не виникало непорозумінь. Якщо 
не винайдено можливості здійснення цієї виплати 
держслужбовцям протягом року, про це бажано 
повідомити їх ще на початку року.

Також звертаємо увагу: оскільки Порядком № 500 
передбачено виплату саме в розмірі середньо-
місячного заробітку держслужбовця, не можна 
її виплачувати в більшому або в меншому роз-
мірах (див. лист Мінсоцполітики від 07.10.16 р. 
№ 1383/13/84-16).

Нагадаємо: рішення про виплату різних видів 
матеріальної допомоги держслужбовцям при-
ймає керівник держслужби в межах затвердже-
ного фонду оплати праці. Що стосується керів-
ників апарату місцевої держадміністрації та їх 
заступників, то рішення про виплату їм матері-
альної допомоги керівник апарату відповідної 
держадміністрації має приймати за погодженням 
із головою цієї місцевої держадміністрації.

Держслужбовцям, переведеним з одного держ-
органу в інший, зазначена допомога може випла-
чуватися лише в разі, якщо за попереднім місцем 
роботи в році, в якому здійснено переведення, 
вони її не отримували.

«Обслуговуючі» працівники

Із запровадженням Закону № 889 до штатів 
держорганів вводяться посади працівників, які 
виконують функції з обслуговування. Оплата пра-
ці цих осіб має провадитись згідно з Умовами, 
затвердженими постановою КМУ від 18.01.17 р. 
№ 15 (далі – Постанова № 15, Умови № 15).

Згідно з п. 3 Умов № 15 керівники держслужби 
в держоргані в межах затвердженого фонду опла-
ти праці надають «обслуговуючим» працівникам 
матеріальну допомогу для вирішення соціально-
побутових питань у розмірах, що не перевищу-
ють їхньої середньомісячної заробітної плати. 

У п. 4 Умов № 15 передбачено також виплату за-
значеним працівникам під час надання щорічної 
відпустки матеріальної допомоги для оздоров-
лення, граничний розмір якої дорівнює середньо-
місячному заробітку працівника.

Нагадаємо: працівники, які виконують функції 
з обслуговування, не є держслужбовцями і на них 
не поширюються норми Закону № 889. Тож, на-
приклад, щорічна оплачувана відпустка надається 
їм на загальних засадах, установлених трудовим 
законодавством, тобто тривалістю 24 к. д. 

Як і інші працівники, вони можуть звернутися до 
керівника держслужби з проханням поділу цієї 
відпустки на частини в порядку, передбаченому 
ст. 12 Закону № 504. Тому допомога для оздо-
ровлення їм виплачуватиметься за їхньою заявою 
до тієї ї ї частини, яку вони запропонують.

Патронатна служба

Оплата праці працівників патронатної служби 
(серед них, зокрема, радники, прес-секретарі, 
помічники, референти) здійснюється за Умова-
ми оплати праці працівників патронатних служб 
в державних органах, затвердженими Постано-
вою № 15.

Соціально-побутова матеріальна допомога та 
допомога для оздоровлення виплачується їм за 
тими самими правилами та в тих самих розмірах, 
що й працівникам, на яких покладено функції 
з обслуговування.

Відмінністю є те, що рішення про виплату при-
ймає особа, на яку покладено функції керівника 
апарату (зокрема, керівник апарату Верховної 
Ради, керівник офісу Президента, держсекретар 
КМУ, міністерства, керівник держоргану або його 
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заступник). Пропозиція щодо виплати має по-
даватися посадовою особою, при якій утворено 
патронатну службу, а виплата має здійснюватись 
у межах затвердженого фонду оплати праці від-
повідного держоргану. 

Робітники

Будь-який держорган за потреби вводить до шта-
ту посади робітників. Оплата праці їх здійснюєть-
ся згідно з наказом Мінпраці від 02.10.96 р. № 77 
«Про умови оплати праці робітників, зайнятих 
обслуговуванням органів виконавчої влади, міс-
цевого самоврядування та їх виконавчих орга-
нів, органів прокуратури, судів та інших органів» 
(далі – Наказ № 77). 

На відміну від згаданих вище категорій праців-
ників держорганів, робітникам протягом року 
належить до виплати одна матеріальна допомога 
в розмірі середньомісячного заробітку. Така до-
помога може виплачуватися до щорічної відпуст-
ки працівника або (за його заявою) до певних 
життєвих чи особистих обставин (одруження, 
уходини до нової квартири або ж для лікування, 
за скрутних матеріальних обставин тощо).

Зауважимо: умови здійснення цієї випла-
ти мають конкретизуватись у внутрішньому 
документі органу влади, зокрема в поло-
женні про оплату праці. 

У положенні про оплату праці радимо окремо 
визначити для кожної категорії працівників від-
повідного держоргану (держслужбовці, праців-
ники патронатної служби, працівники, на яких 
покладено функції з обслуговування, робітники) 
порядок здійснення виплати всіх складових за-
робітку. Можна ухвалити й окремий документ, 
який визначатиме умови, порядок та розміри 
матеріальної допомоги, що виплачуватиметься 
працівникам. 

Працівники рад

Функціонування ОМС, а також інші питання щодо 
осіб, які працюють у цих органах, регулюється 
Законом від 07.06.01 р. № 2493-ІІІ «Про службу 
в органах місцевого самоврядування» (далі – За-
кон № 2493). 

За визначенням ст. 2 Закону № 2493 посадо-
вою особою місцевого самоврядування є особа, 
яка працює в ОМС, має відповідні повноважен-

ня щодо здійснення організаційно-розпорядчих 
та консультативно-дорадчих функцій та отримує 
зарплату за рахунок місцевого бюджету.

Також у штаті ОМС можуть бути такі посади 
(ст. 3 Закону № 2493):

виборні, на які особи обираються на місцевих  •
виборах;

виборні, на які особи обираються або затвер- •
джуються відповідною радою;

посади, на які особи призначаються сільським,  •
селищним, міським головою, головою район-
ної, районної в місті, обласної ради на конкурс-
ній основі чи за іншою процедурою, передбаче-
ною законодавством.

Звертаємо на це увагу через те, що для кожної із 
зазначених категорій осіб установлено особли-
вості оплати праці.

Так, за ст. 21 Закону № 2493 посадовим особам 
місцевого самоврядування виплачується допомо-
га на оздоровлення в розмірі посадового окладу 
під час надання їм щорічної відпустки тривалістю 
30 к. д.

Як передбачено ст. 8 Закону від 24.03.95 р. 
№ 108/95-ВР «Про оплату праці», регулювання 
оплати праці працівників установ та організацій, 
що фінансуються з бюджету, здійснюється дер-
жавою, тобто умови та розмір оплати їхньої праці 
визначаються Кабміном. 

Тож оплата праці працівників ОМС провадиться 
згідно з постановою КМУ від 09.03.06 р. № 268 
«Про впорядкування структури та умов опла-
ти праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших орга-
нів» (далі – Постанова № 268). 

Отже, керуючись п. 2 Постанови № 268, керівник 
ОМС має право надавати працівникам у межах 
затвердженого фонду оплати праці матеріальну 
допомогу для вирішення соціально-побутових 
питань та допомогу для оздоровлення під час 
надання щорічної відпустки в розмірі, що не пе-
ревищує середньомісячної зарплати працівника.

Як бачимо, Постанова № 268 дозволяє виплачу-
вати працівникам ОМС два види допомоги та ще 
й в розмірах, передбачених цим документом.

Принагідно нагадаємо, що до ухвалення Закону 
№ 889 умови оплати праці держслужбовців та 
посадових осіб ОМС визначались на аналогіч-
них засадах згідно з Постановою № 268. Тому 
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роз‘яснювальні листи Мінсоцполітики тих часів 
для працівників рад та їх виконавчих органів досі 
є актуальними. 

Так, у лис ті Мінсоцполітики від 19.01.15 р. 
№ 39/13/84-15 зазначено, зокрема, що рішення 
про надання працівникові допомоги для оздо-
ровлення в розмірі середньомісячної зарплати 
приймається керівником відповідного органу 
лише в разі надання щорічної відпустки.

Окрім того, у керівника є право щодо надання 
соціально-побутової допомоги також у розмірі 
середньомісячного заробітку працівника. Умови 
виплати матеріальної допомоги для вирішення 
соціально-побутових питань, тобто перелік посад 
працівників, яким вона належить, обставини, які 
слугують підставою для такої виплати тощо, ма-
ють бути визначені положенням про оплату 
праці працівників ОМС або ж окремим до-
кументом ОМС. 

Як і для бюджетників (освіта, культура, охорона 
здоров‘я тощо), працівник ОМС зазначає у своїй 
заяві про обставини, а керівник ОМС, ураховуючи 
викладене та наявність коштів на цю мету, при-
ймає рішення про виплату соціально-побутової 
допомоги. Якщо коштів недостатньо, то така до-
помога може взагалі не виплачуватися.

Зауважимо: усе сказане стосується не лише поса-
дових осіб ОМС (тобто осіб, яким присвоюється 
ранг посадової особи місцевого самоврядуван-
ня), а й службовців апарату (секретаріату) ОМС. 
Тобто за посадами, пойменованими в додатку 55 
до Постанови № 55 (наприклад, завідувач госпо-
дарства, касир, інспектор, комендант, друкарка 
тощо) також передбачається виплата двох видів 
допомоги – до щорічної відпустки та соціально-
побутової кожна в розмірі середньомісячного за-
робітку працівника. 

Застороги для ОМС такі: допомога на оздоров-
лення в розмірі посадового окладу, передбачена 
ст. 21 Закону № 2493, є обов‘язковою виплатою, 
що належить кожному посадовцеві ОМС. У роз-
мірі середньомісячного заробітку ця допомога 
може виплачуватись лише за наявності фінан-
сових ресурсів. Питання, виплачувати чи ні ма-
теріальну допомогу для вирішення соціально-
побутових питань, прямо залежить від наявних 
коштів.

Тож радимо головам рад, працівникам еконо-
мічних служб ОМС, зважаючи на реальні фінан-
сові можливості відповідного року, передбачати 
в кошторисах відповідних рад та їх виконавчих 

органів саме ті обсяги допомоги, які гарантовано 
зможуть отримати працівники цих органів.

Стосовно робітників ОМС, то їм матеріальна до-
помога в розмірі середньомісячного заробітку 
має виплачуватися на умовах, установлених На-
казом № 77. 

Доволі часто керівників ОМС (голів рад) від-
кликають із щорічної відпустки. Тож виникає за-
питання: чи можливо це та чим слід керуватись? 
Пояснення знаходимо в законодавстві.

Відкликання з відпустки згідно з ч. 3 ст. 12 Закону 
№ 504 може мати місце лише для відвернення 
стихійного лиха, виробничої аварії або негайного 
усунення їх наслідків, для відвернення нещасних 
випадків, простою, загибелі або псування май-
на підприємства з дотриманням вимог частини 
першої цієї статті та в інших передбачених за-
конодавством випадках. Такі дії допускаються за 
згодою працівника.

Що стосується працівників ОМС, то для відкли-
кання їх із відпустки Мінсоцполітики вважає до-
цільним керуватися ст. 60 Закону № 889 та По-
становою № 231. Підґрунтям для таких висновків 
є п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Зако-
ну № 2493, згідно з яким дія Закону № 889 по-
ширюється на органи і посадових осіб місцевого 
самоврядування в частині, що не суперечить За-
кону від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве 
самоврядування в Україні», цьому Закону та ін-
шим законам, що регулюють діяльність місцевого 
самоврядування. 

Як і держслужбовцям, посадовцям рад при їх 
відкликанні із відпустки не потрібно повертати 
виплачену домогу для оздоровлення.

Деякі особливості 
виплати допомоги 
в держорганах та ОМС

Насамперед нагадаємо, що згідно з п. 6 Поста-
нови № 268 керівники ОМС отримують стимулю-
ючі виплати та матеріальну допомогу в порядку 
і розмірах, установлених цією постановою, однак 
є окремий порядок прийняття рішення стосовно 
цих виплат.

Так, підґрунтям для отримання матеріальної до-
помоги головою обласної, районної та районної 
у місті ради, його заступником, а також сільським, 
селищним, міським головою слугує рішення від-
повідної ради.
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А от секретарям сільських, селищних, міських 
рад, заступникам сільських, селищних, міських 
голів, керуючим справами (секретарям) викон-
комів, старостам допомога має надаватися за рі-
шенням сільського, селищного, міського голови.

Пов‘язано це з тим, що ОМС не мають органів ви-
щого рівня, тобто фактично ці органи працюють 
в умовах певної автономності та багато важливих 
рішень приймають самостійно.

Може статися, що працівник вчасно не викорис-
тав своє право на щорічну відпустку, тобто звер-
нувся за ї ї отриманням, скажімо, пропрацювавши 
майже два роки без відпустки. 

Нагадаємо: відповідно до ст. 11 Закону 
№ 504 заборонено ненадання щорічних 
відпусток повної тривалості протягом двох 
років підряд.

І якщо, наприклад, працівник планує використати 
своє право на відпустку в поточному році за по-
передній рік, виплата допомоги для оздоровлен-
ня за відпрацьований період має провадитись за 
рахунок економії фонду оплати праці (звісно ж, 
це треба робити так, щоб інші працівники не за-
знали утисків). Інакше є висока ймовірність того, 
що допомога, яка належала працівникові під час 
відпустки за попередній рік, йому взагалі не буде 
виплачена.

Ще один момент. У листі Мінсоцполітики від 
07.10.16 р. № 1382/13/84-16 звертається увага, що 

працівникові ОМС, який отримав допомогу на 
оздоровлення, однак за фактом не використав 
щорічної основної відпустки через тимчасову не-
працездатність та подальше звільнення (хоча ї ї 
надання належним чином оформлено наказом 
керівника), повертати суму виплаченої допо-
моги не треба, адже законодавство цього не 
передбачає.

Також звертаємо увагу: працівника ОМС не мож-
на позбавляти допомоги для оздоровлення, 
якщо до нього застосовано дисциплінарне стяг-
нення. Пояснюється це просто: за ст. 151 КЗпП 
протягом дії дисциплінарного стягнення заходи 
заохочення до працівника не застосовуються. 
Однак допомога, що надається згідно з п. 2 По-
станови № 268, не належить до заохочувальних 
виплат, тому позбавляти працівника можливості 
ї ї отримати в період дисциплінарного стягнення 
підстав немає.

Щоб у працівника ОМС не виникало спокуси 
отримати «оздоровчу допомогу» двічі на рік, за-
стерігаємо: жодних підстав для цього немає. 
Такі «забаганки» можуть виникати, зокрема, 
у разі поділу щорічної основної відпустки. Проте 
в такому разі виплата допомоги має провадитися 
лише за заявою працівника один раз на рік під 
час надання будь-якої з частин цієї відпустки. Тож 
якщо допомогу виплачено посадовцеві під час 
надання йому частини щорічної відпустки, на-
приклад, у травні, підстав для виплати допомоги 
до другої частини відпустки немає незалежно від 
часу її надання. Детальніше про це – у «БАЛАНС-
БЮДЖЕТІ», 2018, № 32, с. 7. 


