


КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ___ ІІІ 
� Не має жодно20 значення, хто в нашому ви

падку фі2урує в ролі роботодавця: чи то ко

мерційне підприємство, чи то бюджетна уста

нова. Норми трудово20 законодавства поши

рюються на всіх без винятку роботодавців і

працівників. Водночас задля уникнення зайвих 
запитань у бюджетній сфері домовленість між 

працівником і керівництвом радимо закріпити 
в заяві та наказі про прийом. на роботу. 

А в документальному оформленні зазначеної 
відпустки вигадувати велосипед потреби немає. 
У се як завжди: працівник пише заяву, в якій 
виявляє бажання піти у відпустку, а директор 
(керівник) проставляє своє "не заперечую" та 
видає наказ (розпорядження) про надання пра
цівнику повноцінної відпустки. 

Додасть упевненості в тому, що роботодавець 
не порушить трудового законодавства, якщо 
надасть новому працівнику відпустки повної 
тривалості, лист Мінсоцполітики України від 
20.08.15 р. о 507/13/133-15. Фахівці міністерства 
вважають: якщо сторони (роботодавець і пра-

ДОКУМЕНТ ДО КОНСУЛЬТАЦІЇ 

цівник) домовилися про надання відпустки пов
ної тривалості до закінчення шестимісячного 
терміну, то роботодавець може сміливо її нада
ти. Себто навіть якщо початок кар'єри праців
ника на підприємстві залишився не скріплений 
письмовою згодою про надання йому відпуст
ки повної тривалості, але керівник щодо цьо
го не заперечує, можна зробити сміливі кроки 
назустріч працівнику та дати йому повноцінно 
відпочити. 

ВИСНОВОК: новий працівник за своїм ба
жанням до настання шести місяців безперерв
ної роботи може розраховувати на щорічну 
відпустку повної тривалості. У се, що для цьо
го потрібно, - згода роботодавця. Урешті
решт працівник, який гарно відпочине, наба
гато корисніший для роботодавця, ніж утом
лений і непродуктивний. 

Олександр ЗЕЛЕНИЙ, 
�оловний консультант із внутрішньоzо 
аудиту Конституційноzо Суду України 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
Лист від 20.08.15 р. № 507/13/133-15 

ЩОДО ПРАВА НА ВІДПУСТКУ ПОВНОЇ ТРИВАЛОСТІ 

Відповідно до статті 10 Закону України "Про 
відпустки" (далі - Закон) право працівника на 
щорічні основну та додаткові відпустки повної 
тривалості у перший рік роботи настає після 
закінчення шести місяців безперервної роботи 
на даному підприємстві. 

У разі надання працівникові зазначених 
щорічних відпусток до закінчення шестимісяч
ного терміну безперервної роботи їх тривалість 
визначається пропорційно до відпрацьованого 
часу за винятком випадків, передбачених час
тиною сьомою цієї статті. 

Оскільки пунктом 11 частини сьомої статті 10 
визначено, що щорічні відпустки повної три
валості до настання шестимісячного терміну 
безперервної роботи у перший рік роботи на 
даному підприємстві за бажанням працівника 
надаються, зокрема, й в інших випадках, перед
ба чених законодавством, колективним або 
трудовим договором, тому, на нашу думку, пра
цівнику може надаватися зазначена відпустка 
за умови домовленості сторін. 

Слід зауважити, що Мінсоцполітики України 
інформує та надає у межах своїх повноважень 
роз'яснення (підпункт 103 пункту 3 Положення 

про Міністерство соціальної політики України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.06.15 р. № 423). Роз'яснення та 
листи Міністерства не є нормативно-правови
ми актами, вони мають рекомендаційно-інфор
маційний характер. 
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