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Нормативна база відпустки без збереження заробітної плати 

 
Основним нормативним підґрунтям щодо надання відпустки без 

збереження заробітної плати є ст. 84 КЗпП, ст. 25 і ст. 26 Закону «Про 

відпустки» від 15.11.96 р. № 504 (далі – Закон про відпустки). 

 

Види відпусток без збереження заробітної плати 

 

Існують 3 види відпусток без збереження заробітної плати з точки зору 

правових нюансів їх надання. Їх відмінності наведено в таблиці. 

 

РІЗНОВИДИ ВІДПУСТОК БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 2021 

№ Вид відпустки 

 

Згода 

роботодавця 

Тривалість 

відпустки 

Нормативне 

регулювання 

1. Відпустка «за 

сімейними 

обставинами» та з 

інших причин 

 

Відпустка 

надається за 

погодженням 

між 

працівником і 

роботодавцем. 

Не більше 

15 к. днів на 

рік 

(карантинні 

відпустки у 

цей строк не 

рахуються) 

 

ст. 26 Закону 

про 

відпустки, 

абз. 2 ст. 84 

КЗпП 

 

2. «Безвідмовні» 

відпустки (у зв'язку з 

певною подією або для 

пільгових категорій) 

 

Роботодавець 

зобов’язаний 

надати таку 

відпустку за 

наявності 

бажання 

працівника та 

відповідних 

підтверджених 

підстав. 

Тривалість 

залежить від 

підстав 

відпустки 

 

ст. 25 Закону 

про 

відпустки, 

абз. 1 ст. 84 

КЗпП 

 

3. Відпустка на період 

карантину (різновид 

першого виду 

відпустки) 

 

Відпустка 

надається за 

погодженням 

між 

працівником і 

роботодавцем. 

 

Будь-якого 

терміну. 

Строк 

перебування 

у такій 

відпустці не 

рахується у 

загальне 

обмеження 

15 к. днів 

абз. 2 ст. 26 

Закону про 

відпустки, 

абз. 2 і абз. 3 

ст. 84 КЗпП 

 

 



Таким чином, головна відмінність між цими відпустками – це наявність 

у роботодавця права вирішувати її надання. Якщо працівник хоче взяти 

відпустку першого типу «за сімейними обставинами», то тоді роботодавець 

має право оцінити поважність таких обставин, врахувати свій виробничий 

процес, можливість заміни працівника на період відпустки та врешті-решт 

озвучити своє рішення. Роботодавець має право відмовити (лист Мінпраці 

від 18.03.2009 р. № 2961/0/14-09/06). Це ж саме стосується карантинних 

відпусток, які є різновидом «за сімейними обставинами».  

 

Увага: У відпустці «за сімейними обставинами» роботодавець може 

відмовити. 

 

Щодо відпусток другого типу (у зв'язку з певною подією або для 

пільгових категорій) за ст. 25 Закону про відпустки, то роботодавець 

зобов’язаний її надати навіть в умовах, коли це шкодить виробничому 

процесу і працівника немає ким замінити. Ніяких відмовок (аргументованих 

чи ні) тут бути не може. 

 

Відпустка без збереження заробітної плати: правила надання  

 
Серед правил надання відпусток за власний рахунок виділимо такі: 

 ініціювати оформлення відпустки за свій рахунок має право 

тільки працівник (на основі відповідної письмової заяви). Це не 

може робити роботодавець, він не може відправляти працівника у 

таку відпустку примусово (лист Мінсоцполітики від 19.09.2013 р. № 

416/13/116-13). Це стосується будь-якого виду відпустки за свій 

рахунок;  

 сумісники також мають право на відпустку за власний рахунок;  

 тривалість роботи на підприємстві не впливає на право на відпустку 

за власний рахунок. Навіть, якщо він відпрацював менше 6 місяців, 

він може отримати відпустку без збереження в повному обсязі;  

 відпустка без збереження не впливає на тривалість щорічної 

основної відпустки. Їх тривалість рахується окремо;  

 час перебування працівника у відпустці без збереження зарплати 

зараховується йому у стаж для надання щорічної основної відпустки 

(п. «4» абз. 1 ст. 9 Закону про відпустки, лист Мінсоцполітики від 

29.04.2016 р. № 243/13/116-16);  

 форма оформлення трудових відносин (строковий чи безстроковий 

трудовий договір, контракт) також не впливають на право на 

відпустку без збереження;  

 тривалість відпустки за свій рахунок включає також і святково-

неробочі дні, що відрізняє такі відпустки від щорічних. Наприклад, 

якщо працівник бере відпустку за свій рахунок на 10 к. днів з 1 

березня, то це буде з 01.03 по 10.03. У той час, як щорічна буде з 



01.03 по 11.03, так як 08.03 (Жіночий день) у тривалості щорічних 

відпусток не рахується;  

 відпустку за власний рахунок можна брати декілька разів на рік. 

Скільки завгодно, але слід увійти в загальне обмеження по дням за 

рік, яке ставиться ст. 25 і 26 Закону про відпустки;  

 відпустки за власний рахунок не подовжуються на період хвороби та 

не переносяться. Це правило діє і для карантину. Продовжувати 

відпустку «автоматом» через карантинні заходи – такого в 

законодавстві немає. Єдине, що працівнику може бути надана нова 

відпустка без збереження за його заявою. У цьому теж відмінність 

від щорічних відпусток, які продовжуються на час лікарняного;  

 працівника не можна відкликати з відпустки без збереження 

заробітної плати;  

 подовжувати відпустку за власний рахунок понад встановлені норми 

тривалості (наприклад, ті ж 15 днів), навіть якщо на це є бажання 

працівника, – заборонено (виняток – період карантину);  

 право на відпустку за свій рахунок не накопичується та не 

переноситься, тобто відсутнє таке поняття як невикористана 

відпустка за свій рахунок. Рік пройшов – і все;  

 відпустка «під подію» надається на період, який має включати таку 

подію. Наприклад, працівниця бере відпустку на 9 к. днів у зв’язку з 

одруженням на період з 10.06.2021 р. по 18.06.2021 р. Дата 

одруження – 12.06.2021 р.  Таким чином, дата може бути не 

обов’язково на початку періоду, але й у середині періоду, але має 

бути в його межах;  

 страховий стаж у відпустці за свій рахунок, якщо вона триває 

повний місяць (з 1-го по останнє число) НЕ зараховується. Причина 

– у такому місяці не буде ЄСВ. Так роз’яснює ПФУ. Такий стаж 

зокрема впливає на розрахунок пенсій і може вплинути на 

розрахунок лікарняних. Однак трудовий – зараховується, так як 

тривають трудові відносини. 

 
Увага: Роботодавцю заборонено:  

 подовжувати відпустку «за сімейними обставинами» понад 15-денне 

обмеження;  

 за 15-денний ліміт відпусток «за сімейними обставинами», 

«карантинних відпусток» можна виходити лише під час дії 

карантину;  

 обмежувати у часі відпустку за власний рахунок, якщо вона 

належить до обов’язкових за ст. 25 Закону про відпустки;  

 відправляти працівника у відпустку без збереження примусово через 

тимчасову відсутність обсягу роботи чи через карантин;  

 «придумувати» свої власні причини для відпусток за свій рахунок та 

записувати їх до колдоговору. 



 

Оформлення відпустки за власний рахунок 

 

Для оформлення відпустки за свій рахунок необхідні:  

 заява на відпустку працівника;  

 наказ про надання відпустки.  

Якщо працівник оформляє «безвідмовну» відпустку за ст. 25 Закону 

про відпустки, то до заяви він також має обов’язково додати 

підтверджувальні документи, а в самій заяві указати підставу для надання 

відпустки. У разі ж відпустки за ст. 26 Закону про відпустки документи 

додаються на розсуд працівника та їх може не бути взагалі. У наказі в такому 

разі необхідно вказати норму закону, на підставі якої надається відпустка. 

 

Приклад заяви про надання відпустки першого типу «за сімейними 

обставинами» 

 Директору Одеської 

спеціалізованої школи І - ІІІ 

ступенів Одеської міської ради  

Іванову І.І. 

 вчителя початкових класів 

Петренко Олені Іванівні 

 

 

 

Заява 

 

Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати на підставі ст. 26 

КЗпП тривалістю 4 календарних дні з 08.06.2021 у зв’язку з сімейними обставинами – 

потребою супроводити сина на спортивних змаганнях, які відбудуться з 09.06.2021 по 

10.06.2021 у м. Львові. Копію запрошення на змагання додаю.   

 

07.06.2021 Петренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приклад наказу про надання відповідної відпустки 

Одеська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів Одеської міської ради 

 

НАКАЗ  

про наданні відпустки без збереження заробітної плати 

 

07.06.2021        м. Одеса № 5-В 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Надати вчителю початкових класів Петренко Олені Іванівні відпустку без 

збереження заробітної плати тривалістю 4 (чотири) календарних дні з 08 червня по 

11 червня 2021 року включно у зв’язку із сімейними обставинами (підстава – абз. 2 ст. 84 

КЗпП). 

 

Підстава:  

1. Заява Петренко О.І. від 07.06.2021. 

 

Директор Іванов І.І. Іванов 

 

З наказом ознайомлена:  

07.06.2021 Петренко О.І. Петренко 

 

Відпустки без збереження заробітної плати, які надаються 

обов'язково на прохання працівника 

 
У таблиці нижче зведено види «безвідмовних» відпусток без 

збереження зарплати (ст. 25 Закону про відпустки).  

Зверніть увагу на новоприйнятих працівників – у них може бути право 

на «безвідмовну» відпустку за свій рахунок 24 к. дні у перші 6 місяців роботи 

 
ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ОБОВ’ЯЗКОВО НА ПРОХАННЯ ПРАЦІВНИКА 
№ Хто має право та норма Закону про відпустки Тривалість 

(щорічно) 
1.  мати або батько, який виховує без матері (у т.ч. у випадку 

тривалого перебування матері в лікувальній установі) 2-х і 

більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю (п. ―1‖ 

абз. 1 ст. 25) 

до 14 к. днів 

2.  чоловік, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці (п. 

―2‖ абз. 1 ст. 25) 

до 14 к. днів 

3.   мати, батько дитини, бабка, дід, інші родичі, які фактично 

доглядають за дитиною, усиновителі, опікуни, один з прийомних 

батьків або батько-вихователь;  

 один із батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 

років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину; 

 мати (батько) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I 

групи; 

 одинока мати, батько дитини або особи з інвалідністю з 

строк визначається 

медвисновком (дитина 

потребує домашнього 

догляду та не досягла 

6 років; дитина хвора 

на цукровий діабет І 

типу і не досягла 16 

років; дитині 



дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у 

тому числі у разі тривалого перебування матері в 

лікувальному закладі); 

 особа, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з 

дитинства підгрупи А I групи, чи один із прийомних батьків 

(п. ―3‖ абз. 1 ст. 25) 

встановлено категорію 

особи з інвалідністю 

підгрупи А і вона не 

досягла 18 років) 

4.  мати, батько, бабка, дід, інші рідні, які фактично доглядають за 

дитиною, усиновитель, опікун, один з прийомних батьків або 

батько-вихователь для догляду за дитиною, яка не досягла 14 

років, у випадку оголошення карантину на відповідній території 

(п. 31 абз. 1 ст. 25) 

на період оголошення 

карантину 

5.  учасники війни за переліком ст. 8 і 9 Закону від 22.10.1993 р. 

№ 3551 та особи, на яких поширюється дія ст. 10 цього закону, 

наприклад сім’ї осіб органів внутрішніх справ, 

військовослужбовців ЗСУ, які загинули під час участі в АТО 

(п. 4 абз. 1 ст. 25) 

до 14 к. днів 

6.  особи, що мають заслуги перед Батьківщиною та статус яких 

визначений Законом від 22.10.1993 р. № 3551, наприклад Герої 

Небесної Сотні (п. ―4‖ абз. 1 ст. 25) 

до 21 к. днів 

7.  особи, що мають трудові заслуги перед Батьківщиною (п. ―5‖ 

абз. 1 ст. 25) 

до 21 к. днів 

8.  пенсіонери за віком (п. ―6‖ абз. 1 ст. 25) до 30 к. днів 
9.  особи з інвалідністю ІІІ групи (п. ―6‖ абз. 1 ст. 25) до 30 к. днів 

10.  особи з інвалідністю І та ІІ групи (п. ―7‖ абз. 1 ст. 25) до 60 к. днів 
11.  особи, що одружуються (п. ―8‖ абз. 1 ст. 25) до 10 к. днів 
12.  працівники у випадку смерті рідних по крові або по шлюбу: 

чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, 

падчерки), брата, сестри (п. ―9‖ абз. 1 ст. 25) 

до 7 к. днів без 

урахування часу 

проїзду до місця 

поховання й назад 

13.  працівники у випадку смерті інших рідних (крім рідних по крові 

або по шлюбу) (п. ―9‖ абз. 1 ст. 25) 

до 3 к. днів без 

урахування часу 

проїзду до місяця 

поховання й назад 
14.  працівники для догляду за хворим рідним по крові або по 

шлюбу, який згідно з медвисновком потребує постійного 

стороннього догляду (п. ―10‖ абз. 1 ст. 25) 

строк зазначений у 

медвисновку, але не 

більше 30 к. днів 
15.  працівники для завершення санаторно-курортного лікування (п. 

―11‖ абз. 1 ст. 25) 

строк зазначений у 

медвисновку 
16.  працівники допущені до вступних іспитів до вишу (п. ―12‖ абз. 1 

ст. 25) 

15 к. днів без 

урахування часу 

проїзду до вишу й 

назад 
17.  працівники, допущені до вступних іспитів аспірантури, а також 

працівники, які успішно навчаються в аспірантурі (п. 13‖ абз. 1 

ст. 25) 

тривалість необхідна 

для проїзду до закладу 

й назад 
18.  працівники-сумісники (п. ―14‖ абз. 1 ст. 25) термін до закінчення 

відпустки за основним 

місцем роботи 



19.  ветерани праці (п. ―15‖ абз. 1 ст. 25) до 14 к. днів 
20.  працівники, які не використали за попереднім місцем роботи 

щорічну основну й додаткову відпустку повністю або частково й 

отримали за них грошову компенсацію (п. ―16‖ абз. 1 ст. 25) 

до 24 к. днів у перший 

рік роботи на 

підприємстві до 

настання 6 місяців 

безперервної роботи 
21.  працівники, діти яких віком до 18 років вступають до 

навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості. За 

наявності 2-х та більше таких дітей відпустка надається окремо 

на супроводження кожної дитини (п. ―17‖ абз. 1 ст. 25) 

12 к. днів без 

урахування часу 

проїзду до закладу 

22.  працівники на період проведення АТО у відповідному 

населеному пункті (п. ―18‖ абз. 1 ст. 25) 

не більше 7 к. днів 

після прийняття 

рішення про 

припинення АТО 
23.  працівники, які навчаються в аспірантурі на 4 курсі без відриву 

від виробництва (абз. 2 ст. 25) 

1 день на тиждень 

 

Відпустка без збереження заробітної плати на період оголошення 

карантину 

 
«Карантинна» відпустка з’явилася в березні 2020 року, коли Законом 

України від 17.03.2020 р. № 530-IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 530) було 

доповнено ст. 26 Закону про відпустки новою нормою, яка звучить так: «У 

разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» термін 

перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину 

не включається у загальний термін, встановлений частиною першою цієї 

статті» (не більше 15 календарних днів на рік). 

При цьому у п. 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 530 

передбачено: на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, 

пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 

роботодавець може доручити працівникові виконувати протягом певного 

періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надавати 

працівнику за його згодою відпустку. 

Отже, коли йдеться про надання відпустки працівникам на час 

карантину відповідно до ст. 26 Закону про відпустки, слід пам’ятати, що 

надати таку безоплатну відпустку працівникам можна лише за бажанням 

працівника, а не з ініціативи роботодавця. Примусове направлення 

працівників у відпустку за власний рахунок може бути розцінено як грубе 

порушення законодавства про працю, відповідальність за яке 

передбачаєтьсяст. 172 Кримінального кодексу України. 

Заява на відпустку в період дії карантину 

 



Закон про відпустки таку причину як окрему не виділяє. Вона 

надається на підставі абз. 1 ст. 26 КЗпП.  Існує лише загальне формулювання 

«за сімейними обставинами та з інших причин». Як «інші» працівник може 

вказувати які завгодно причини – ті, які він вважає суттєвими. У ситуації 

карантинних заходів краще використати такі:    

 «у зв’язку з необхідністю догляду за дитиною через введені 

карантинні заходи»;  

 «у зв’язку з необхідністю дотримання карантинних заходів, 

введених урядом через поширення коронавірусної інфекції»;  

 «у зв’язку зі складнощами проїзду до місця роботи через 

карантинні заходи, введені урядом з причини поширення 

коронавірусної інфекції».  

Або просто – «у зв’язку із запровадженням карантину». У заяві, а потім 

і наказі слід зробити посилання на постанову Кабміну щодо впровадження 

карантину.  

Час перебування у відпустці без збереження зарплати під час карантину 

не входить у ліміт 15 к. днів незалежно від вказаної у заяві потреби щодо її 

надання. Це значить, що навіть якщо працівник використав загальне 

формулювання «за сімейними обставинами», то під час карантину можна 

виходити за 15-денний ліміт, так як  норма абз. 2 ст. 26 Закону про відпустки 

стосується усіх відпусток без збереження «на період карантину»). Умова 

одна – рішення має бути прийняте за ініціативою працівника, а не під тиском 

керівництва. Однак усе ж таки у заявах на «карантинну відпустку» краще 

згадувати карантин та відповідну постанову уряду. 

Увага: Для «карантинних відпусток» у заявах і наказі  краще аби була 

згадка про карантин та відповідне рішення уряду про нього.  

Щодо самої урядової постанови, яку слід вказувати у заяві на 

карантинну відпустку, то наразі можна посилатися на постанову Кабміну від 

20.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», яка постійно оновлюється. За останнім оновленням дію карантину 

продовжено по 31 грудня 2021 року включно. Пізніше, перш ніж посилатися 

на дану постанову, перевірте продовження карантину.  

Зверніть увагу, що у «карантинну відпустку працівник може піти 

незалежно від того чи працює підприємство, чи оголошено простій. У таку 

відпустку може піти навіть один працівник – це його право і роботодавець 

може надавати таку відпустку за згодою працівника (див. пп. «1» ч. 2 

підрозділу ІІ Закону від  17.03.2020  р. № 530). 

Чи можна за заявою працівника надати відпустку без збереження 

зарплати на час карантину на окремі дні? 



 

Так, можна. Відпустку надають на строк, про який домовилися 

працівник і роботодавець (ч. 1 ст. 26 Закону про відпустки). Тому за потреби 

можна оформити відпустку без збереження зарплати за згодою сторін разово 

— до закінчення карантину або на окремі два-три дні. Якщо працівник 

наперед знає, на які дні йому потрібна відпустка, на кожну дату писати 

окрему заяву не потрібно. Він може у заяві через кому зазначити дати 

відпустки. Тоді оформте відпустку одним наказом на підставі заяви 

працівника. Головне, щоб період відпустки був у межах строку карантину, 

що визначив уряд. 

 

Як ознайомити з наказом, якщо працюєте дистанційно? 

 

Якщо підприємство перейшло на дистанційну роботу і наказ готуєте 

удома, а працівник не може особисто з ним ознайомитися, скористайтеся 

тимчасовим варіантом, щоб дотримати законодавства. 

Із розпорядчим документом із кадрових питань ознайомлюють 

згаданих у ньому осіб. На першому примірнику документа чи на 

спеціальному бланку вони ставлять свої підписи і зазначають дати 

ознайомлення (п. 11 гл. 9 розд. ІІ Правил організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених 

наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5). 

Щоб ознайомити працівника з наказом про відпустку без збереження 

зарплати на час карантину через коронавірус: 

 надішліть на його електронну пошту сканкопію наказу. Якщо 

у вас вдома немає сканера, скористайтеся смартфоном. Відскануйте наказ і 

відправте на пошту працівника; 

 попросіть працівника листом-відповіддю підтвердити, що він 

отримав наказ та ознайомився з ним. 

Коли станете до роботи у штатному режимі, роздрукуйте лист від 

працівника і долучіть до справи разом з оригіналом наказу. Коли працівник 

вийде на роботу, отримайте його підпис у позначці про ознайомлення на 

оригіналі наказу. Працівник проставить там поточну дату. 

 

Увага: Не плутайте відпустку за згодою сторін на час карантину (ч. 3 

ст. 26 Закону про відпустки) із відпусткою без збереження зарплати 

працівникам із дітьми на час карантину (п. 3-1 ч. 1 ст. 25 Закону про 

відпустки). 

 

Обидві відпустки надавайте наказами, але в наказі про відпустку 

за статтею 25 Закону про відпустки як підставу зазначайте свідоцтво про 

народження дитини та реквізити розпорядчого акта Кабміну, органу 

місцевого самоврядування чи закладу освіти. Не маєте права відмовити 

працівниці, яка має дитину віком до 14 років, якщо вона попросить відпустку 

https://ezarplata.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=55077&anchor=dfaswbv4pk#dfaswbv4pk
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без збереження зарплати. Таку відпустку надаєте в силу суб’єктивного права 

працівника. 

Відпустку за згодою сторін на час карантину може оформити як 

працівник, який не має дітей, так і працівниця із дітьми будь-якого віку. 

 

Звільнення під час відпустки без збереження заробітної плати 

 

Це можливо – законодавство не обмежує працівника у його праві на 

звільнення, наприклад на підставі угоди сторін (п. «1» ст. 36 КЗпП) або за 

власним бажанням (ст. 38 КЗпП). Як і відкликання з відпустки за власний 

рахунок.  

Працівник має право звільнитися за власним бажанням чи за угодою 

сторін, перебуваючи у відпустці без збереження зарплати. А ось отримати 

відпустку за власний рахунок з наступним звільнення — ні. Про те, що 

працівник, який звільняється, має право на невикористану відпустку, Закон 

про відпустки говорить вже в перших рядках. Датою звільнення у цьому разі 

буде останній день відпустки. Роботодавець не вправі відмовити працівнику 

у відпустці з наступним звільненням. Не спрацює й такий аргумент як 

«графік передбачає відпустку в інший період». Але чи можна назвати 

відпустку за власний рахунок «невикористаною»? Звичайно ж, ні! 

Невикористані — це ті відпустки, право на які працівник не втрачає при 

звільненні, тобто за які роботодавець повинен виплатити компенсацію.  

Такими відпустками є щорічна відпустка (основна та додаткові) та 

додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей, передбачена 

статтею 19 Закону про відпустки. Тож, якщо працівник хоче отримати 

відпустку за власний рахунок, а відтак звільнитися, не називайте це 

«відпусткою з наступним звільненням».  

 

Чи оплачуються лікарняні, якщо працівник захворів під час 

відпустки за власний рахунок? 

 

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій 

особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково 

компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання одного з таких 

страхових випадків: 

- тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не 

пов’язаної з нещасним випадком на виробництві; 

- необхідності догляду за хворою дитиною; необхідності догляду за 

хворим членом сім’ї; 

- догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю 

віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією 

дитиною; 

- карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби; 

- на період перебування у закладах охорони здоров’я, а також на 

самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, 



спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та 

епідемій; 

- тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до 

медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу; 

- протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного 

підприємства; перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-

курортного закладу після перенесених захворювань і травм (стаття 22 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). 

Увага: Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності 

внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на 

виробництві, здійснюється коштом роботодавця у порядку, встановленому 

КМУ. 

Однак, відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування допомога по 

тимчасовій непрацездатності не надається: 

- у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання 

при вчиненні нею злочину; 

- у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою 

ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби; 

- за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної 

експертизи; 

- за час примусового лікування, призначеного за постановою суду; 

- у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або 

травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного 

сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням; 

- за період перебування застрахованої особи у відпустці без 

збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у 

зв’язку з навчанням. 
Отже, якщо період хвороби повністю припадає на час відпустки без 

збереження заробітної плати, незалежно від підстав надання такої відпустки 

— допомога по тимчасовій непрацездатності за цей період не надається. 

У випадку, коли лікарняний припадає у тому числі й на період, коли 

працівник мав вийти з відпустки на роботу, то пропущені через хворобу дні 

оплачують на загальних підставах. Відлік перших 5 днів тимчасової 

непрацездатності починається з першого дня хвороби працівника. 

Оплата лікарняного листка як за рахунок роботодавця, так і за рахунок 

Фонду соціального страхування (з шостого дня непрацездатності) 

здійснюється за дні хвороби, які припадають на період, коли працівник 

повинен був вийти на роботу. 

 

Відпустка без збереження заробітної плати під час карантину не 

впливає на оплату лікарняних 

 



Розмір допомоги з тимчасової втраті працездатності (оплата за 

лікарняними) та допомоги з вагітності та пологам залежить від 

середньоденного доходу працівника. Середньоденна заробітна плата 

(дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період 

(12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний 

внесок, на кількість календарних днів перебування у трудових відносинах у 

розрахунковому періоді без урахування календарних днів, невідпрацьованих 

з поважних причин.  

Зокрема, до поважних причин відноситься відпустка без збереження 

заробітної плати. Строк такої відпустки у загальних випадках складає до 15 

календарних днів на рік. Однак, як було сказано вище, на період карантину 

тривалість відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін може 

перевищувати 15 календарних днів.  

Незалежно від тривалості, період відпустки без збереження заробітної 

плати за згодою сторін вважається невідпрацьованим з поважних причин, а 

отже, виключається з розрахункового періоду та не зменшує суму виплат за 

лікарняними від Фонду. 

 

Поділ відпустки без збереження заробітної плати на частини  
 

Тут все залежить від виду відпустки. Відпустку у зв'язку з певною 

подією ділити не можна (лист Мінсоцполітики від 03.02.2012 р. № 31/13/133-

12). Також не можна таку відпустку отримати уже після події, яка давала на 

неї право, наприклад після дати реєстрації шлюбу. Що ж до звичайної 

відпустки «за сімейними обставинами», то її можна брати декілька разів на 

рік, головне щоб не був вичерпаний 15-денний ліміт. Це ж саме стосується 

«безвідмовних» відпусток за ст. 25 Закону про відпустки, які не мають 

прив’язки до певних подій, наприклад для осіб з інвалідністю. 

 

Відпустка без збереження: як рахується рік  

 

Для відпусток за свій рахунок поняття «робочий рік», що 

використовується для обліку щорічних відпусток, не застосовується. Це 

значить, що 15-денний термін та інші строки рахуються для календарного 

року (з 1 січня по 31 грудня). З новим роком працівник має право на нову 

відпустку. 

 

 
Підготували: 

завідувач відділу соціально-економічного захисту працівників Подгорець В.В. 

та юрисконсульт Московчук Р.П. 

  

Тел. 0676544235, 0676544238 

 

 



 

 

 


