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які юрособи, а саме: політичні партії, структурні 
підрозділи політичних партій, професійні спіл-
ки та їх об'єднання, організації профспілок, пе-
редбачені статутами профспілок та їх об'єднань, 
творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, 
організації роботодавців та їх об'єднання, адво-
катські об'єднання, торгово-промислові палати, 
об'єднання співвласників багатоквартирних бу-
динків, релігійні організації, державні органи, 
органи місцевого самоврядування та їх асоціації, 
державні та комунальні підприємства, установи, 
організації. Інших звільнень Закон № 755 тепер 
не передбачає. Немає такого звільнення і в інших 
законах. 

От і виходить, що тепер юрособи, у яких в за-
сновниках – виключно фізособи, зобов'язані 
подавати інформацію про бенефіціарів на-
рівні з іншими юрособами.

На замітку! На наш погляд, такий стан речей 
не зовсім логічний, адже у таких юросіб бене-
фіціарами є самі засновники. А відомості про 
засновників і так містяться в ЄДР. Можливо, 
найближчим часом із цього приводу з'являться 
роз'яснення уповноважених держорганів, про що 
ми вас неодмінно проінформуємо.

Також хочемо нагадати, що тепер усі юрособи 
(крім тих, які звільнені від подання вищезгаданої 
інформації) будуть повинні:

щорічно підтверджувати  • відомості про бе-
нефіціарів – протягом 14 календарних днів 
з дати держреєстрації (ст. 171 Закону № 755); 

подавати держреєстратору  • інформацію про 
всі зміни, що стосуються бенефіціарів і струк-
тури власності, – протягом 30 робочих днів 
з моменту, коли відбулися такі зміни (ч. 22 
ст. 17 Закону № 755). 

Олена КАНТЕРМАН, юрист

ЧИ НАЛЕЖИТЬ ОДИНОКІЙ МАТЕРІ 
ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА, 
ЯКЩО ДИТИНІ БІЛЬШЕ 15 РОКІВ?

На нашому підприємстві працює співробітниця, яка має право на додатко-
ву відпустку як одинока мати. Цього року її дитині виповнюється 15 років, 
і у нас з нею виник спір, до якого віку дитини вона має право на таку до-
даткову відпустку: до 15 чи до 18 років? І якщо працівниця не скористалася 
цією відпусткою за декілька минулих років, чи має вона зараз право ви-
користати ці дні?

У цьому випадку спір виграла ваша співробіт-
ниця. Додаткова відпустка їй належить до 
досягнення дитиною 18 років. Пояснимо де-
тально, чому.

Додаткова відпустка одиноким матерям перед-
бачена ст. 19 Закону від 15.11.96 р. № 504/96-ВР 
«Про відпустки» (далі – Закон № 504). Там ска-
зано так: жінці, яка працює і має двох і більше 
дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідніс-
тю, одинокій матері... (далі перераховуються 
інші категорії працівників, які мають дітей і по-
трапляють під дію цієї норми), надається щоріч-
но додаткова оплачувана відпустка тривалістю 
10 календарних днів без урахування святкових 
і неробочих днів. 

Очевидно, що спір у вас виник через те, що в ана-
лізованій нормі ст. 19 Закону № 504 згадується 
про 15-річний вік дітей. Але подивіться уважніше: 
у цій частині фрази йдеться про матерів, які ма-
ють двох дітей віком до 15 років. А для одиноких 
матерів (вони названі окремо) вік дитини не за-
значений. Тому тут слід виходити із загальних 
норм законодавства, які визначають, до якого 
віку фізособа є дитиною.

Д ля цих цілей звернемося до Закону від 
26.04.01 р. № 2402-III «Про охорону дитинства», 
де в ст. 1 зазначено, що дитина – це особа віком 
до 18 років (повноліття), якщо вона відповідно 
до законодавства не отримує права повнолітньо-
го раніше. 
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У яких же випадках особа може вважатися пов-
нолітньою раніше, ніж досягне 18 років? Тут 
нам допоможуть норми Цивільного кодексу, де 
визначається таке поняття, як дієздатність. У стат-
ті 34 ЦК сказано, що повну дієздатність мають 
фізособи, які досягли 18 років (повноліття). А до 
досягнення цього віку повна дієздатність може 
бути надана особі, яка (ст. 35 ЦК):

записана матір’ю або батьком дитини; •

досягла 16-річного віку і працює за трудовим  •
договором.

На замітку! Якщо дитина до 18 років сама стає 
батьком або в 16 років укладає трудовий договір, 
вона перестає вважатися дитиною з точки зору 
закону. 

Тому ваша працівниця має право на додатко-
ву відпустку тривалістю 10 календарних днів до 
досягнення дитиною 18-річного віку (якщо, зви-
чайно, ї ї дитина не отримає повну дієздатність 
раніше з причин, названих вище).

Завважимо, що аналогічна думка із цього питан-
ня і в Мінсоцполітики (див., наприклад, лист від 
05.08.16 р. № 435/13/116-16). 

Працівниця має право скористатися неви-
користаними днями додаткової відпустки за 
минулі роки. Адже додаткова відпустка одино-
ким матерям не має строків давності (про це теж 
сказано у вищезазначеному листі Мінсоцполіти-
ки). Така відпустка не «згорає»: якщо працівник 
не скористався нею в поточному році, ї ї можна 
взяти наступного року. Проте тут, безумовно, по-
трібно зважати також на інтереси роботодавця. 
Тому період надання цієї відпустки слід узгоджу-
вати на етапі щорічного затвердження графіка 
відпусток.

А при звільненні невикористані дні додаткової 
відпустки, що належить одиноким матерям, під-
лягають компенсації на підставі ст. 24 Зако-
ну № 504. Причому незалежно від того, за скіль-
ки років не була використана така відпустка.
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