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соціальний працівник; •

соціальний робітник; •

фахівець із фізичної реабілітації; •

практичний психолог/психолог. •

Увага! Персоналізувати переліки посад 
(професій), за якими встановлюватимуться 
передбачені Постановою № 375 доплати, 
мають безпосередні керівники установ та 
закладів, дотримуючись правил бюджетно-
го законодавства. Це означає, що здійснен-
ня доплат слід провадити лише за кошти 
та в межах наявних ресурсів державного 
та місцевих бюджетів. 

Деякі особливості 
застосування Постанови № 375

Звісно, для здійснення вищезгаданих «коронаві-
русних» доплат слід виходити з обсягів видат-

ків, передбачених за відповідними бюджетними 
програмами головних розпорядників бюджетних 
коштів. 

Доплати належить здійснювати починаючи із 
дня встановлення Кабміном карантину (тобто 
з 12.03.20 р.) і ще протягом 30 днів із дня його 
скасування. Принаймні, це випливає з п. 1 По-
станови № 375.

Додамо наостанок: Порядок використання 
коштів фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавіру-
сом SARS-CoV-2, та ї ї наслідками, затверджено 
постановою КМУ від 22.04.20 р № 302. 

Кабмін рекомендує очільникам тих підприємств 
і установ приватної форми власності, праців-
ники яких виконують роботи із забезпечення 
життєдіяльністі населення, установлювати до-
плати, передбачені Постановою № 375, за влас-
ні кошти.

Олександр КОЗКА, консультант із юридичних питань

ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ЗАРПЛАТИ: ВИДИ, УМОВИ 
ТА СТРОКИ НАДАННЯ

Цей вид відпусток характеризується не лише певними законодавчими особ-
ливостями, але й наявністю суто життєвих обставин, за яких є необхідність 
терміново чи невідкладно піти у відпустку. Проте їх оформлення потребує не 
меншого дотримання встановлених вимог, ніж у разі інших видів відпусток.

Правове підґрунтя

На сьогодні надання відпусток без збереження за-
робітної плати врегульовано низкою нормативно-
правових актів, зокрема:

КЗпП; •
Законом від 24.03.98 р. № 203/98-ВР «Про ста- •
тус ветеранів військової служби, ветеранів ор-
ганів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист» (далі – Закон № 203);
Законом від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про від- •
пустки» (далі – Закон № 504);
Законом від 17.03.20 р. № 530-IX «Про внесен- •
ня змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання виникненню і по-

ширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
(далі – Закон № 530);

Законом від 14.07.15 р. № 595-VІІІ «Про місцеві  •
вибори» (далі – Закон № 595);

Законом від 28.02.91 р. № 796-XII «Про статус  •
і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – 
Закон № 796);

Законом від 06.04.2000 р. № 1645-III «Про за- •
хист населення від інфекційних хвороб» (далі – 
Закон № 1645);

Законом від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус  •
ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-
ту» (далі – Закон № 3551);
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Законом від 16.12.93 р. № 3721-XII «Про основні  •
засади соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в Україні» (да-
лі – Закон № 3721).

У ст. 84 КЗпП та розд. VI Закону № 504 перед-
бачено такі види відпусток без збереження зар-
плати:

що надаються працівникові обов’язково; •

що надаються за згодою сторін. •

Слід зазначити, що чинне законодавство визна-
чає доволі значну кількість категорій працівників 
(батьки-одинаки, особи, які мають намір одру-
житись, інваліди, сумісники тощо), які мають пра-
во на відпустку без збереження зарплати, що 
має надаватися їм обов’язково. Тобто відмовити 
такому працівникові в наданні відпустки цього 
виду роботодавець не має права.

Водночас умовою відпустки без збереження 
зарплати за згодою сторін є саме згода праців-
ника та роботодавця, а також визначена її трива-
лість – не більше ніж 15 календарних днів на рік, 
за винятком, про який ітиметься далі.

Отже, відповідно до чинного трудового законо-
давства роботодавець не має права самовіль-

но відправляти працівників у неоплачувану 
відпустку, оскільки для цього він має отримати 
від них письмову заяву про надання саме такого 
виду відпустки.

Закон № 504 не містить вимоги щодо того, що 
відпустка без збереження зарплати (або як ще її 
називають «за свій рахунок») надається за від-
працьований рік. Із цього випливає, що надавати 
таку відпустку роботодавець має з огляду на ка-
лендарний рік. Тобто право на неоплачувану від-
пустку виникає у працівника незалежно від часу, 
відпрацьованого в конкретного роботодавця.

За загальним правилом, якщо працівник 
протягом кількох років не брав відпустку 
без збереження зарплати або використав її 
неповністю, не використані ним дні та-
кої відпустки на наступні роки не пере-
носяться.

Кому, в якому разі і на який строк надається 
відпустка без збереження зарплати?

Умови надання та тривалість відпустки без збе-
реження зарплати різним категоріям працівників 
установлено ст. 25 та 26 Закону № 504.

Категорія працівників
Тривалість 

(к. д.)
Підстава

Коли 
надається

1 2 3 4

Обов’язкова відпустка без збереження зарплати нада-
ється:
– матері або батькові, який виховує дітей без матері (зокре-
ма, й у разі тривалого перебування матері в лікувальному 
закладі) і має двох і більше дітей віком до 15 років або 
дитину з інвалідністю

До 14 П. 1 ст. 25
Закону 
№ 504

Щорічно

– чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій 
відпустці

До 14 П. 2 ст. 25
Закону 
№ 504

У разі 
настання 
відповід-
них об-
ставин

– матері або іншим особам: батькові, 
бабі, дідові, іншим родичам, які фак-
тично доглядають дитину, або особі, 
яка усиновила чи взяла під опіку ди-
тину, одному з прийомних батьків чи 
батьків-вихователів;

Якщо дитина 
потребує 

домашнього 
догляду

Визначається 
у медвисновку, але 

не більше ніж до 
досягнення дити-

ною 6-річного віку П. 3 ст. 25 
Закону 
№ 504

– жінці, яка працює і має двох або 
більше дітей до 15 років або дити-
ну з інвалідністю, або яка усиновила 
дитину;

Не більше як 
до досягнення 

дитиною 
16-річного віку
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1 2 3 4
– одинокій матері/батькові, який ви-
ховує дитину без матері, серед іншого 
й у разі тривалого перебування матері 
у лікувальному закладі; 
– особі, яка взяла під опіку дитину, чи 
одному з прийомних батьків

Якщо дитина 
потребує 

домашнього 
догляду

До досягнення 
дитиною 

18-річного віку

П. 3 ст. 25 
Закону 
№ 504

У разі 
настання 
відповід-
них об-
ставин– матері або іншій особі (батькові, бабі, дідові, іншим 

родичам, які фактично доглядають дитину, або особі, яка 
усиновила чи взяла під опіку дитину, одному з прийомних 
батьків чи батьків-вихователів

На період оголо-
шення карантину 

на відповідній 
території

П. 31 ст. 25 
Закону 
№ 504

– учасникові війни, особам, на яких поширюється чинність 
Закону № 3551

До 14 П. 4 ст. 25 
Закону 
№ 504

Щорічно

– особам, які мають особливі трудові заслуги перед Бать-
ківщиною: Герої Соціалістичної Праці; Герої України; повні 
кавалери ордена Трудової Слави

До 21 П. 5 ст. 25 За-
кону № 504, 

пп. 22 ч. 1 
ст. 9 Закону 

№ 3721

Щорічно

– пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю III групи До 30 П. 6 ст. 25 
Закону 
№ 504

Щорічно

– особам з інвалідністю I та II груп До 60 П. 7 ст. 25 
Закону 
№ 504

Щорічно

– особам, які одружуються До 10 П. 8 ст. 25 
Закону 
№ 504

У разі 
настання 
відповід-
них об-
ставин 

– працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: 
чоловіка (дружини); батьків (вітчима, мачухи); дитини (па-
синка, падчірки); братів, сестер

До 7, без урахуван-
ня часу, необхідно-
го для проїзду до 
місця поховання 

та назад П. 9 ст. 25 
Закону 
№ 504– працівникам у разі смерті інших рідних До 3, без урахуван-

ня часу, необхідно-
го для проїзду до 
місця поховання 

та назад
– працівникам для догляду за хворим рідним по крові або 
по шлюбу, який за висновком медзакладу потребує постій-
ного стороннього догляду: чоловіка (дружини); батьків (віт-
чима, мачухи); дитини (пасинка, падчірки); братів, сестер

Визначається 
у медвисновку, але 

не більше ніж 30

п. 10 ст. 25 
Закону 
№ 504

У разі 
настання 
відповід-
них об-
ставин 

– працівникам для завершення санаторно-курортного лі-
кування

Згідно 
з медвисновком

П. 11 ст. 25 
Закону 
№ 504

У разі 
настання 
відповід-
них об-
ставин 

– працівникам, допущеним до вступних іспитів у ЗВО 15, без урахування 
часу, необхідного 

для проїзду до міс-
ця розташування 

ЗВО та назад

П. 12 ст. 25 
Закону 
№ 504

– працівникам, допущеним до складання вступних іспитів 
в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва

Тривалість, необхід-
на для проїзду до 
місцезнаходження 
ВНЗ або закладу 

науки і назад

П. 13 ст. 25 
Закону 
№ 504

– працівникам, які навчаються без відриву від виробництва 
в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план 
підготовки
– сумісникам До закінчення від-

пустки за основним 
місцем роботи

П. 14 ст. 25 
Закону 
№ 504
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1 2 3 4
– ветеранам праці До 14 П. 15 ст. 25 

Закону 
№ 504, п. 6 
ч. 1 ст. 7 За-
кону № 3721

Щорічно

– працівникам, які не використали за попереднім місцем 
роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю 
або частково й отримали за них грошову компенсацію

До 24, у перший рік 
роботи на новому 

підприємстві до на-
стання 6-місячного 
терміну безперерв-

ної роботи

П. 16 ст. 25 
Закону 
№ 504

У разі 
настання 
відповід-
них об-
ставин 

– працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до на-
вчальних закладів, розташованих в іншій місцевості (за на-
явності двох або більше дітей зазначеного віку таку відпуст-
ку надають окремо для супроводження кожної дитини)

12, без урахування 
часу, необхідного 

для проїзду до міс-
цезнаходження на-
вчального закладу 

та назад

П. 17 ст. 25 
Закону 
№ 504

Ч. 1 ст. 76 
Закону 
№ 4061

– кандидатам у народні депутати, крім кандидата в депу-
тати, який є Президентом України або народним депутатом 
України

На період передви-
борчої агітації

Ч. 1 ст. 76 
Закону 
№ 4061

Ч. 1 ст. 76 
Закону 
№ 4061

– кандидатам у депутати ВР, обласних, районних, міських, 
районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатам на 
посаду сільського, селищного, міського голови, старости

П. 2 ст. 62 
Закону 
№ 595

У разі 
настання 
відповід-
них об-
ставин

– ветеранам військової с лужби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам Національної поліції, вете-
ранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної 
охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої 
служби України, ветеранам служби цивільного захисту, ве-
теранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України

До 14 П. 13 ч. 1 
ст. 6 

Закону 
№ 203

Щорічно

– одному з батьків, віднесених до категорії 3 потерпілих 
від Чорнобильської катастрофи, які мають неповнолітніх 
дітей і проживають на територіях зон радіоактивного за-
бруднення

До 14 робочих днів
П. 3 ч. 1 

ст. 22 
Закону 
№ 796

Щорічно

Відпустка без збереження зарплати за згодою сторін 
надається:
– за сімейними обставинами та з інших причин До 15* Ст. 26 Закону 

№ 504
* У разі встановлення КМУ карантину відповідно до Закону № 1645 термін перебування у відпустці без збереження 
заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, установлений ст. 26 Закону № 504.

Карантинні особливості

Відповідно до ч. 3 ст. 84 КЗпП у разі встановлен-
ня КМУ карантину відповідно до Закону № 1645 
термін перебування у відпустці без збереження 
зарплати на період карантину не включається до 
загального терміну в разі отримання такої від-
пустки за згодою сторін. Нагадаємо, що згідно 

з постановою КМУ від 11.03.20 р. № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2» (з урахуванням 
змін, унесених постановами КМУ від 16.03.20 р. 
№ 215, від 25.03.20 р. № 239 та від 20.05.20 р. 
№ 392) в Україні до 22.06.20 р. офіційно встанов-
лено карантинний режим. 



№ 29 (803), 13 липня 2020 р.

25БАЛАНС-БЮДЖЕТ WWW.BALANCE.UA

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ

Також нагадаємо, що зазначені зміни до ст. 84 
КЗпП набули чинності з 17.03.20 р. Таке коригу-
вання здійснено з метою незастосування адміні-
стративної відповідальності за порушення трудо-
вого законодавства, зокрема щодо перевищення 
встановленого законодавством строку надання 
відпустки без збереження зарплати.

У цьому контексті слід звернути увагу й на те, 
що відповідно до п. 1 ч. 2 Прикінцевих положень 
Закону № 530 на період установлення карантину 
або обмежувальних заходів, пов’язаних із по-
ширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 
роботодавець може доручити працівникові, зо-
крема й державному службовцеві, службовцеві 
органу місцевого самоврядування, виконувати 
протягом певного періоду роботу, визначену тру-
довим договором, удома, а також надавати їм 
відпустку за його згодою. Це дає змогу праців-
никові виконувати свої функціональні обов’язки 
та отримувати зарплату, залишаючись удома, без 
оформлення будь-яких відпусток. 

Отже, із 17.03.20 р. у працівників з’явилася мож-
ливість отримати зі згоди роботодавця  відпустку 
без збереження зарплати, не обмежуючись ї ї 
15-денною тривалістю. Щоправда, така відпуст-
ка все-таки може обмежуватися тривалістю ка-
рантину, тобто до набрання чинності постанови 
КМУ про завершення карантину на всій території 
країни.

Порядок оформлення

З огляду на зазначене вище працівник має право 
отримати відпустку без збереження зарплати за 
різних умов, однак лише на підставі письмової 
заяви, в якій обов’язково має бути зазначено 
таке:

причина для надання неоплачуваної відпустки; •

дата початку відпустки; •

тривалість відпустки. •

Якщо працівник оформлює обов’язкову 
відпустку без збереження зарплати, то він 
має додати до заяви відповідні документи, 
а в разі відпустки, яка надається за згодою 
сторін, подається лише заява без підтверд-
них документів.

Надання працівникові відпустки без збережен-
ня зарплати оформлюється наказом (розпоря-
дженням) роботодавця із зазначенням підстав її 
надання та тривалості. Наказ можна скласти за 
типовою формою № П-3 або в довільній формі, 
але він має містити всі необхідні відомості.

Слід наголосити, що не варто плутати від-
пустку за угодою сторін на час карантину 
з відпусткою без збереження зарплати. Хоча 
обидві відпустки оформлюються наказами, у них 
зазначаються різні правові підстави їх надання: 
розпорядження КМУ, органу місцевого самовря-
дування чи закладу освіти.

Роботодавцям слід пам’ятати, що від-
правити всіх працівників у відпустку 
за власною ініціативою неможливо. 
Це є грубим порушенням трудового зако-
нодавства, за яке передбачено адміністра-
тивну та кримінальну відповідальність.

У разі якщо на території України буде продовжено 
карантинні заходи, для відпустки без збереження 
зарплати за згодою сторін має бути повторно по-
дано заяви та видано відповідні накази.


