Порядок надання соціальної відпустки
працівникам, які мають дітей
Відповідно до статті 19 Закону України "Про відпустки" (далі - Закон)
жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з
інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з
дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з
інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому
числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також
особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи
А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова
оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна
тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Кожну підставу, визначену частиною першою цієї статті, слід вважати
окремою підставою, а саме:
жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років;
жінка, яка має дитину з інвалідністю;
жінка, яка усиновила дитину;
одинока мати;
матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
батько дитини, яку він виховує без матері (у тому числі й у разі
тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
батько особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, якого він
виховує без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в
лікувальному закладі);
особа, яка взяла дитину під опіку;
особа, яка взяла під опіку особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I
групи;
один з прийомних батьків.
Наприклад, якщо одинока мати, яка виховує двох дітей віком до
15 років, має право на додаткову соціальну відпустку за підставою "одинока
мати" та "жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років"
тривалістю 17 календарних днів.
Зазвичай виникають проблеми правомірності визначення категорії
"одинока мати" для визначення її права на отримання зазначеної додаткової
соціальної відпустки.
Визначення "одинокої матері" наведено у пункті 9 постанови Пленуму
Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від

06.11.92 р. № 9 та пункті 5 частини тринадцятої статті 10 Закону України "Про
відпустки".
Так, згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України одинокою
матір'ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про
народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про
батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу
жінку, яка виховує і утримує дитину сама.
Оскільки пункт 5 частини тринадцятої статті 10 Закону України "Про
відпустки" визначає одиноку матір як таку, яка виховує дитину без батька, факт
утримання (аліменти) для надання відпустки значення не має.
Отже, право на додаткову відпустку мають такі одинокі матері: жінка,
яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній
запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому
порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в
тому числі і розлучена жінка, яка виховує дитину без батька).
Проблема виникає з наданням такої відпустки розлученій жінці, жінці,
яка виховує дитину без батька, в тому числі і жінці, яка народила дитину, не
перебуваючи у зареєстрованому шлюбі, і при цьому батько визнав дитину, та
жінці, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена,
оскільки батько у дитини є і в багатьох випадках спілкується з нею і бере
участь у вихованні.
Більш того, стаття 157 Сімейного кодексу України визначає, що питання
виховання дитини вирішується батьками спільно. Той із батьків, хто проживає
окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на
особисте спілкування з нею.
Статтею 158 Сімейного кодексу передбачено, що за заявою матері,
батька дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні
дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.
У разі ухилення батька від виконання своїх обов'язків по вихованню
дитини мати має право звернутися до суду з позовом про позбавлення його
батьківських прав.
Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які
слід пред'явити жінці, яка виховує дитину без батька, для отримання додаткової
соціальної відпустки.
Відтак, для підтвердження права на зазначену відпустку в цьому
випадку роботодавцю має бути пред'явлений будь-який офіційно складений,
оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, у якому з
достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у
вихованні дитини.
З метою уникнення проблем при визначенні права на таку відпустку
жінкам, які виховують дитину без батька, доцільно передбачити у
колективному договорі перелік документів для її надання.

Зокрема, одним з таких документів, наприклад, може бути: рішення суду
про позбавлення відповідача батьківських прав; ухвала суду або постанова
слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;
довідка органів опіки або піклування про відсутність участі батька у вихованні
дитини; акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною
профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на
підприємстві, в установі, організації, або акт дослідження комітетом
самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів у
акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини;
довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не
спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в
батьківських зборах) тощо.
Крім того, жінка має надати копії свідоцтва про народження дитини,
рішення суду про розірвання шлюбу, довідку про склад сім'ї за місцем
проживання.
Аналогічним чином до категорії "батько, який виховує дитину без
матері" (одинокий батько), на думку Мінсоцполітики, відносяться: чоловік,
який не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини записаний як її
батько; вдівець чи розлучений чоловік, який виховує дитину без матері
(роз'яснення Мінсоцполітики України від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15).
Зазначена відпустка є соціальною і надається у будь-який час
календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження
дитини, до чи після. Працівник також не втрачає право на неї в році досягнення
нею граничного віку для її надання. Але право на неї має лише жінка, яка
працює. Тому реалізувати своє право на використання цієї відпустки вона може
за умови, якщо на день початку відпустки має стаж роботи в рахунок року, за
який просить надати їй відпустку, тривалістю хоча б один день.
У період перебування у відпустках по вагітності та пологах і для догляду
за дитиною зазначена соціальна відпустка не надається.
Робота працівника на умовах неповного робочого часу не є підставою
для зменшення тривалості такої відпустки.
Право на таку відпустку залежить від віку дитини. Статтею 19 Закону
визначено вік дітей тільки для такої категорії, як "жінка, яка працює і має двох
або більше дітей віком до 15 років". Вік, наприклад, дитини з інвалідністю,
усиновленої дитини, дитини в одинокої матері (батька) цим Законом не
встановлено, тому слід керуватися загальними нормами.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства" та
статті 2 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", дитина - це
особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до
неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.
Так, згідно з частиною другою статті 35 Цивільного кодексу України
(далі - ЦКУ) у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття,
вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.

Повна цивільна дієздатність може бути надана неповнолітній особі, яка
записана матір'ю або батьком дитини.
Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу
опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою
батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди
повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду (стаття 35
ЦКУ).
Отже, одинока мати, яка виховує дочку віком 17 років, втрачає право на
таку відпустку у році реєстрації дочкою шлюбу або наявності відповідного
рішення про надання їй повної цивільної дієздатності.
Згідно з п. 2 ст. 243 Сімейного кодексу України опіка встановлюється
над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування - над дитиною віком від 14
до 18 років.
Отже, особа, яка взяла дитину під опіку, має право на додаткову
соціальну відпустку до досягнення дитиною 14 років, а особа, яка в
установленому порядку визнана піклувальником, - з досягнення дитиною віку
14 років і до виповнення їй 18 років, оскільки згідно зі ст. 186¹ КЗпП гарантії,
встановлені у ст. 182¹ КЗпП, поширюються також на піклувальників.
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню
дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи; особі, яка взяла
під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
користуються правом на додаткову соціальну відпустку упродовж життя при
наданні копій свідоцтва про народження дитини, пенсійного посвідчення
або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується
замість пенсії, яке містить запис про інвалідність, або довідки до акта
огляду МСЕК.
Згідно з частиною першою статті 24 Закону у разі звільнення працівника
йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної
відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Таким
чином, виплата грошової компенсації за додаткову соціальну відпустку
допускається лише при звільненні.
Соціальна відпустка на дітей має надаватися повної тривалості і
оплачуватися працівникам як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом
(зовнішнім або внутрішнім). На нормативному рівні не передбачено обмеження
щодо надання соціальної відпустки на дітей за сумісництвом. (Лист
Мінсоцполітики України від 05.08.2016 р. № 438/13/116-16).
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