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ЛИСТ

від 21.06.2012 р. № 207/13/116-12

Про грошову компенсацію за невикористану відпустку

Відповідно до статті 45 Конституції України кожен, хто працює, має право на відпочинок.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної
щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права
визначаються законом.

Статтею 12 Конвенції МОП № 132 про оплачувані відпустки (переглянутої в 1970 році),
ратифікованої Україною відповідно до Закону України від 29.05.2001 р. № 2481-III, передбачено,
що угоди про відмову від права на мінімальну щорічну оплачувану відпустку або про
невикористання такої відпустки із заміною її компенсацією чи іншим чином відповідно до
національних умов визнаються недійсними або забороняються.

Водночас працівник має право на заміну грошовою компенсацією частини щорічної
відпустки. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не
повинна бути менше ніж 24 календарних дні (частина 4 статті 24 цього Закону).

Отже, основною умовою для отримання грошової компенсації за частину щорічної відпустки
є фактичне використання працівником в обов’язковому порядку 24 календарних днів щорічної
відпустки.

Тому за бажанням працівника (за його письмовою заявою) у разі використання ним в
робочому році, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки, за решту
днів невикористаної щорічної відпустки за цей же робочий рік має бути виплачена грошова
компенсація.

Статтею 11 Закону України “Про відпустки” забороняється ненадання щорічних відпусток
повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року
особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові
відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

Ненадання щорічних відпусток у терміни, визначені Законом України “Про відпустки” та
Кодексом законів про працю України, є грубим порушенням законодавства про працю, за що
роботодавець може бути притягнений до відповідальності згідно із законодавством.

Статтею 10 ЗаконуУкраїни “Про відпустки” визначений порядок наданнящорічних відпусток
працівникам.

Відповідно до вищезазначеної статті щорічні основна та додаткові відпустки надаються
працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення
робочого року.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або
уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.



При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та
можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком,
узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний
письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до
встановленого графіком терміну.

Тому, якщо працівник відмовляється використати надане йому Конституцією України,
Законом України “Про відпустки” право на відпочинок (щорічну відпустку), зважаючи на те, що
роботодавець несе відповідальність за ненадання відпустки, він має право в межах, установлених
графіком, без заяви працівника видати наказ про надання йому відпустки.

Відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України працівники зобов’язані
своєчасно і точно виконувати розпорядження (накази) роботодавця. За їх невиконання працівника
може бути притягнено до дисциплінарної відповідальності.
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