
№134     від 19.07.2022 Керівникам органів управляння освітою 
територіальних громад

Головам міських, районних, територіальних, 
об’єднаних територіальних організацій 
профспілки, первинних профспілкових 
організацій закладів вищої, фахової 
передвищої, професійно-технічної освіти

Керівникам закладів освіти

Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
доводить до Вашого відома, що  Закон України  2352-IX  «Про внесення змін до
деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин», набрав чинності 19
липня 2022 року.

Зазначеним  Законом  внесено  зміни  до  Закону  України  «Про  організацію
трудових  відносин  в  умовах  воєнного  стану»,  зокрема  п.1  ст.12  викладено  у
наступній редакції:

У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки
за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за
поточний робочий рік.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше
24 календарних  днів,  надання  не  використаних  у  період  дії  воєнного  стану  днів
такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного
стану.

У  період  дії  воєнного  стану  роботодавець  може  відмовити  працівнику  у
наданні невикористаних днів щорічної відпустки. Норми  частини сьомої статті
79,  частини п’ятої статті 80 Кодексу  законів  про працю України  та  частини
п’ятої статті 11,  частини  другої статті 12 Закону України "Про відпустки" у
період дії воєнного стану не застосовуються.

У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується
грошова компенсація відповідно до статті 24 Закону України "Про відпустки".

Звертаємо увагу, що попередня редакція цієї статті передбачала, що  «щорічна
основна  оплачувана  відпустка надається працівникам  тривалістю  24  календарні
дні».

Отже, після внесення змін до ст. 12 зазначеного Закону педагогічні, науково-
педагогічні та інші працівники в яких тривалість щорічних відпусток передбачена
більшої тривалості ніж 24 календарні дні (зокрема тривалість щорічної відпустки



помічникам  вихователів  дошкільних  закладів  становить  28  календарних  днів)
мають  право  використовувати  в  натурі  свою щорічну  основну  відпустку  повної
тривалості.

Одночасно  Законом  допускається  обмеження  за  рішенням  роботодавця
щорічних відпусток  тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік та право
роботодавця   відмовити  працівнику  у  наданні  невикористаних  днів  щорічної
відпустки.

Однак вважаємо що  роботодавець вправі застосувати обмеження тривалості
щорічної відпустки за поточний робочий рік в окремих  виключних випадках і це
його рішення  має бути вмотивованим та обґрунтованим і виходити з об’єктивних
причин необхідності залучення працівника до безпосереднього освітнього процесу
або заходів пов’язаних з роботою  на об’єктах критичної інфраструктури.

Статтею  10  Закону  України  «Про  відпустки»  передбачено,  що  керівним,
педагогічним,  науковим,  науково-педагогічним  працівникам,  спеціалістам
навчальних  закладів  щорічні  відпустки  повної  тривалості  у  перший  та  наступні
робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на
роботу. 

Таким чином, нормами прийнятого Закону №2352-IX  скасовано норму щодо
обмеження тривалості щорічної основної оплачуваної відпустки 24 календарними
днями і  відповідно до умов надання та тривалості  щорічних основних відпусток
встановлених Законом України «Про відпустки» та «Порядком надання щорічної
основної  відпустки  тривалістю  до  56  календарних  днів  керівним  працівникам
навчальних  закладів  та  установ  освіти,  навчальних  (педагогічних)  частин
(підрозділів)  інших  установ  і  закладів,  педагогічним,  науково-педагогічним
працівникам та науковим працівникам», який затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 14.04.97 №346 відпустка педагогічним, науково-педагогічним
працівникам  та  іншим  працівникам  у  літній  канікулярний  період  повинна
надаватись повної тривалості.

Додатково  звертаємо  Вашу  увагу,  що  частина  невикористаної  щорічної
відпустки  за  поточний  рік  роботи  надається  працівникам  відповідно  до  наказу
керівника згідно поданої заяви працівника.

 
Голова Львівської обласної 
організації профспілки 
працівників освіти і науки України        Марія Яцейко


