
Додаток 3 
до колективного договору між 
адміністрацією та профспілковим 
комітетом Міжрегіонального 
головного управління  
на 2021 - 2026 роки 
(пункт 4.16 розділу ІV) 

 
 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
 надання відпусток працівникам Східного міжрегіонального головного управління 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів на державному кордоні 
 

Категорія працівників Тривалість відпустки 
Законодавча 

норма 
Примітка 

1 2 3 4 

1. Щорічна основна відпустка 

Всі 
працівники Міжрегіонального 
головного управління, крім 
державних службовців  

24 календарних дні 

Закон України     
«Про відпустки»   
від 15.11.1996     
№ 504/96-ВР      
(із змінами та 
доповненнями)    

За 
відпрацьований 
робочий рік, 

який відлічується 
з дня прийняття 

на роботу 

До 18 років-31 
день 

Особи з 
інвалідністю І та 
ІІ групи-30 днів 

Особи з 
інвалідністю ІІІ- 

26 днів 

Державні службовці 30 календарних днів 

Закон України 
«Про державну 
службу» від 
10.12.2015  
№ 889-VIII 

За 
відпрацьований 
робочий рік, 

який відлічується 
з дня 

призначення на 
посаду 

2. Щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день 

Управління державного 
контролю на кордоні: 
провідний фахівець 

7 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управління організаційно-
господарського забезпечення: 
провідний фахівець, інженер з 
охорони праці, водій 
автотранспортного засобу, 
прибиральник службових 
приміщень 

7 



Управління економіки, 
бухгалтерського обліку та 
звітності: провідний бухгалтер 
(з дипломом спеціаліста), 
провідний економіст 

7 

 
 
 
 
 
 

Закон України     
«Про відпустки»   
від 15.11.1996     
№ 504/96-ВР      
(із змінами та 
доповненнями) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Надається 
пропорційно 

відпрацьованому 
часу 

 

Управління роботи з 
персоналом: 
старший інспектор з кадрів 

7 

2. Додаткова оплачувана відпустка за стаж державної служби 

Державні службовці, які на 
01.05.2016 досягли стажу 
державної служби до 11 років 
включно 

стаж 
державної 
служби 

кількість 
календарних 

днів 

Закон України 
«Про державну 
службу» від 
10.12.2015 
№ 889-VIII, 

Порядок надання 
державним 
службовцям 
додаткових 
оплачуваних 
відпусток, 

затвердженого 
постановою 
Кабінету 
Міністрів 
України від 
06.04.2016  
№ 270 

Надається з дати 
набуття 

(приведеної 
дати) 

відповідного 
стажу державної 

служби; 
тривалість 
додаткової 
відпустки не 

може 
перевищувати 15 
календарних 

днів; 
 

понад 5 р. 1 

понад 6 р. 2 

понад 7 р. 3 

понад 8 р. 4 

понад 9 р. 5 

понад 10 р. 6 

понад 11 р. 7 

понад 12 р. 8 

понад 13 р. 9 

понад 14 р. 10 

понад 15 р. 11 

понад 16 р. 12 

понад 17 р. 13 

понад 18 р. 14 

понад 19 р. і 
далі 

15 

Державні службовці, які на 
01.05.2016 досягли стажу 
державної служби 12, 13, 14 
років 

12 років 

стаж 
державної 
служби 

кількість 
календарних 

днів 

понад 12 р. 9 

понад 13 р. 9 

понад 14 р. 10 

понад 15 р. 11 

понад 16 р. 12 

понад 17 р. 13 

понад 18 р. 14 

13 років 

понад 13 р. 11 

понад 14 р. 11 

понад 15 р. 11 

понад 16 р. 12 

понад 17 р. 13 

понад 18 р. 14 

понад 19 р. і 
далі 

15 

14 років 



понад 14 р. 13 

понад 15 р. 13 

понад 16 р. 13 

понад 17 р. 13 

понад 18 р. 14 

понад 19 р. і 
далі 

15 

3. Інші додаткові оплачувані відпустки 

Працівники, обрані до складу 
профспілкового комітету 
первинної профспілкової 
організації Міжрегіонального 
головного управління  

До 6 календарних днів 

Закон України     
«Про відпустки»   
від 15.11.1996     
№ 504/96-ВР      
(із змінами та 
доповненнями), 

 
Закон України 

від 15.09.1999 № 
1045-XIV «Про 
професійні 

спілки, їх права 
та гарантії 

діяльності» (із 
змінами і 

доповненнями) 

Надається на час 
профспілкового 
навчання із 
збереженням 
середньої 

заробітної плати; 
компенсації та 
перенесенню на 

інший 
календарний рік 
не підлягають 

Громадяни, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, і віднесені до 1 та 
2 категорій  

Додаткова відпустка із 
збереженням заробітної 
плати строком 14 робочих 

днів 

Закон України 
від 28.02.1991 № 

796-XII «Про 
статус і 

соціальний 
захист громадян, 
які постраждали 

внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи» (із 

змінами і 
доповненнями) 

Відпустка 
надається у 

зручний для них 
час; компенсації 
та перенесенню 

на інший 
календарний рік 
не підлягають 

Працівникам, які беруть 
участь у всеукраїнських та 
міжнародних спортивних 
змаганнях 

Відпустка для підготовки 
та участі в змаганнях; не 
більш як 40 календарних  

днів на рік 

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України          

від 01.06.2011 № 
565 

Надаються для   
підготовки та 

участі у 
всеукраїнських і 
міжнародних 
спортивних 

змаганнях,  що 
включені до  
Єдиного  

календарного  
плану 

фізкультурно-
оздоровчих та 
спортивних  

заходів України 
на відповідний 
рік; компенсації 
та перенесенню 

на інший 
календарний рік 
не підлягають 



Працівникам, які мають статус 
учасників бойових дій, 
постраждалих учасників 
Революції Гідності, осіб з 
інвалідністю внаслідок війни, 
статус яких визначений 
Законом України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", осіб, 
реабілітованих відповідно до 
Закону України "Про 
реабілітацію жертв репресій 
комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років", із 
числа тих, яких було піддано 
репресіям у формі (формах) 
позбавлення волі (ув’язнення) 
або обмеження волі чи 
примусового безпідставного 
поміщення здорової людини 
до психіатричного закладу за 
рішенням позасудового або 
іншого репресивного органу 

Додаткова відпустка 
окремим категоріям 

громадян та постраждалим 
учасникам Революції 
Гідності тривалістю 14 
календарних днів на 
календарний рік 

 

Компенсації та 
перенесенню на 

інший 
календарний рік 
не підлягають 

4. Відпустки у зв’язку з навчанням 

У вищих навчальних закладах 

На період настановних занять, 
виконання лабораторних 
робіт, складання заліків та 
іспитів для тих, хто навчається 
на 1 і 2 курсах ВНЗ 

10 календарних днів 

Закон України     
«Про відпустки»   
від 15.11.1996     
№ 504/96-ВР      
(із змінами та 
доповненнями) 

 

І і ІІ рівні 
акредитації з 
вечірньою 
формою 
навчання 

20 календарних днів 

ІІІ і ІV рівні 
акредитації з 
вечірньою 
формою 
навчання 

30 календарних днів 

Незалежно від 
рівня акредитації 

з заочною 
формою 
навчання 

На період настановних занять, 
виконання лабораторних 
робіт, складання заліків та 
іспитів для тих, хто навчається 
на 3 і наступних курсах ВНЗ 

20 календарних днів 

І і ІІ рівні 
акредитації з 
вечірньою 
формою 
навчання 

30 календарних днів 

ІІІ і ІV рівні 
акредитації з 
вечірньою 
формою 
навчання 



40 календарних днів 

Незалежно від 
рівня акредитації 

з заочною 
формою 
навчання 

На період складання 
державних іспитів 

30 календарних днів 

Незалежно від 
рівня акредитації 

ВНЗ 

На період підготовки та 
захисту дипломного проекту 
(роботи) студентам, які 
навчаються у вищих 
навчальних закладах з 
вечірньою та заочною 
формами навчання  

2 місяці 
І і ІІ рівні 
акредитації 

4 місяці 
ІІІ і ІV рівні 
акредитації 

У закладах післядипломної освіти 

Працівникам, які здобувають 
другу (наступну) вищу освіту 
за заочною (вечірньою) 
формою навчання у 
навчальних закладах 
післядипломної освіти та 
вищих навчальних закладах, 
що мають у своєму 
підпорядкуванні підрозділи 
післядипломної освіти 

20 календарних днів 

Закон України     
«Про відпустки»   
від 15.11.1996     
№ 504/96-ВР      
(із змінами та 
доповненнями) 

 

І і ІІ рівні 
акредитації з 
вечірньою 
формою 
навчання 

30 календарних днів 

ІІІ і ІV рівні 
акредитації з 
вечірньою 
формою 
навчання 

40 календарних днів 

Незалежно від 
рівня акредитації 

з заочною 
формою 
навчання 

На період складання 
державних іспитів 30 календарних днів 

Незалежно від 
рівня акредитації 

ВНЗ 

На період підготовки та 
захисту дипломного проекту 
(роботи) студентам, які 
навчаються у вищих 
навчальних закладах з 
вечірньою та заочною 
формами навчання  

2 місяці 
І і ІІ рівні 
акредитації 

4 місяці 
ІІІ і ІV рівні 
акредитації 

В аспірантурі 

Для складання вступних 
іспитів в аспірантуру з 
відривом або без відриву від 
виробництва, для підготовки 
та складання іспитів 

10 календарних днів на 
кожний іспит 

Закон України     
«Про відпустки»   
від 15.11.1996     
№ 504/96-ВР      
(із змінами та 
доповненнями) 

Надається один 
раз на рік 

працівникам, 
допущеним до 
складання 

вступних іспитів 
в аспірантуру 

Працівникам, які навчаються 
без відриву від виробництва в 

30 календарних днів  



аспірантурі та успішно 
виконують індивідуальний 
план підготовки 

Протягом чотирьох років 
навчання – один вільний 

від роботи день на тиждень 

З оплатою в 
розмірі 50 
відсотків 
середньої 

заробітної плати 
працівника 

5. Творчі відпустки 

Для закінчення дисертації на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата наук 

До трьох місяців Закон України     
«Про відпустки»   
від 15.11.1996     
№ 504/96-ВР      
(із змінами та 
доповненнями), 
постанова КМУ 
від 19.01.1998 № 

45 «Про 
затвердження 

умов, 
тривалості, 

порядку надання 
та оплати 
творчих 

відпусток» 

Не надається для 
закінчення 

дисертацій на 
здобуття 
наукового 
ступеня 

кандидата чи 
доктора наук 
особам, які 
закінчили 
аспірантуру, 
докторантуру 
відповідно, а 

також здобувачу 
одного й того ж 

наукового 
ступеня 
повторно 

Для закінчення дисертації на 
здобуття наукового ступеня 
доктора наук 

До шести місяців 

6. Соціальні відпустки 

У зв’язку з вагітністю та пологами 

Жінки до пологів 70 календарних днів 

Закон України     
«Про відпустки»   
від 15.11.1996     
№ 504/96-ВР      
(із змінами та 
доповненнями) 

 

На підставі 
медичного 
висновку 

Жінки після пологів 

56 календарних днів 
При народженні 
однієї дитини 

70 календарних днів 

У разі 
народження двох 
і більше дітей та 

у разі 
ускладнення 
пологів 

Для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

Мати, батько дитини, баба, дід 
чи інший родич, які фактично 
доглядають за дитиною, або 
особа, яка усиновила чи взяла 
під опіку дитину, одним із 
прийомних батьків чи батьків-
вихователів 

До досягнення дитиною 
трьох років 

Закон України     
«Про відпустки»   
від 15.11.1996     
№ 504/96-ВР      
(із змінами та 
доповненнями) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей 

Жінці, яка працює і має двох 
або більше дітей віком до 15 
років, або дитину з 
інвалідністю, або яка 
усиновила дитину, матері 

10 календарних днів без 
урахування святкових і 

неробочих днів 

Закон України     
«Про відпустки»   
від 15.11.1996     
№ 504/96-ВР      
(із змінами та 

За наявності 
декількох підстав 
для надання цієї 
відпустки її 
загальна 



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 

доповненнями) 
 

тривалість не 
може 

перевищувати 17 
календарних днів 

Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини 

Особі, яка усиновила дитину з 
числа дітей-сиріт або дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, старше трьох 
років 

56 календарних днів (70 
календарних днів - при 

усиновленні двох і більше 
дітей) без урахування 

святкових і неробочих днів 

Закон України     
«Про відпустки»   
від 15.11.1996     
№ 504/96-ВР      
(із змінами та 
доповненнями) 

Надається після 
набрання 

законної сили 
рішенням про 
усиновлення 
дитини (якщо 

усиновлювачами 
є подружжя - 

одному з них на 
їх розсуд). 

7. Відпустки без збереження заробітної плати 

Матері або батьку, який 
виховує дітей без матері (в 
тому числі й у разі тривалого 
перебування матері в 
лікувальному закладі), що має 
двох і більше дітей віком до 15 
років або дитину з 
інвалідністю 

До 14 календарних днів 
щорічно 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стаття 25 Закон 
України  «Про 
відпустки»      

від 15.11.1996     
№ 504/96-ВР      
(із змінами та 
доповненнями) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чоловікові, дружина якого 
перебуває у післяпологовій 
відпустці 

До 14 календарних днів 

 

Мати, батько дитини, баба, дід 
чи інші родичі, які фактично 
доглядають за дитиною, або 
особи, яка усиновили чи взяли 
під опіку дитину, одним із 
прийомних батьків чи батьків-
вихователів; 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 

Визначається в медичному 
висновку, але не більше як 
до досягнення дитиною 
шестирічного віку 

В разі якщо 
дитина потребує 
домашнього 
догляду 

Визначається в медичному 
висновку, але не більше як 
до досягнення дитиною 
шістнадцятирічного віку 

В разі якщо 
дитина хвора на 
цукровий діабет І 

типу 
(інсулінозалежни

й) 

 



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 

 
 
 
 
 
 
 
Визначається в медичному 
висновку, але не більше як 
до досягнення дитиною 
вісімнадцятирічного віку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стаття 25 Закон 
України  «Про 
відпустки»      

від 15.11.1996     
№ 504/96-ВР      
(із змінами та 
доповненнями) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Якщо дитині 
встановлено 
категорію 
"дитина з 

інвалідністю 
підгрупи А" або 
дитина, якій не 
встановлено 
інвалідність, 

отримала тяжку 
травму, потребує 
трансплантації 
органа, потребує 
паліативної 
допомоги 

 
 

Мати, батько дитини, баба, дід 
чи інший родич, які фактично 
доглядають за дитиною, або 
особа, яка усиновила чи взяла 
під опіку дитину, одним із 
прийомних батьків чи батьків-
вихователів, для догляду за 
дитиною віком до 14 років 

На період оголошення 
карантину на відповідній 

території 
 

Учасники війни, особи, на 
яких поширюється чинність 
"Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту" 

До 14 календарних днів 
щорічно 

 

Особам, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною 

До 21 календарного дня 
щорічно 

 

Пенсіонери за віком та особи з 
інвалідністю III групи  

До 30 календарних днів 
щорічно 

 

Особи з інвалідністю I та II 
груп  

До 60 календарних днів 
щорічно 

 

Особи, які одружуються  До 10 календарних днів 
 

Працівники у разі смерті 
рідних по крові або по шлюбу 
(чоловіка (дружини), батьків 
(вітчима, мачухи), дитини 
(пасинка, падчірки), братів, 
сестер) 

До 7 календарних днів  
Без урахування 
часу, необхідного 
для проїзду до 
місця поховання 

та назад 
Працівники у разі смерті 
інших рідних  

До 3 календарних днів 



Працівники для догляду за 
хворим, рідним по крові або 
по шлюбу, який за висновком 
медичного закладу потребує 
постійного стороннього 
догляду  

Визначається у медичному 
висновку, але не більше 30 

календарних днів 

 

Працівники для завершення 
санаторно-курортного 
лікування  

Визначається у медичному 
висновку 

 

Працівники, допущені до 
складання вступних іспитів у 
вищі навчальні заклади  

15 календарних днів 

Без урахування 
часу, необхідного 
для проїзду до 

місцезнаходженн
я навчального 
закладу та назад 

Працівники, допущені до 
складання вступних іспитів в 
аспірантуру з відривом або без 
відриву від виробництва  

тривалістю, необхідною 
для проїзду до 

місцезнаходження вищого 
навчального закладу або 
закладу науки і назад 

 

Працівники, які навчаються 
без відриву від виробництва в 
аспірантурі та успішно 
виконують індивідуальний 
план підготовки  

 

Працівники, які працюють за 
сумісництвом   

На термін до закінчення 
відпустки за основним 

місцем роботи 

 

Ветеранам праці До 14 календарних днів   

Працівники, які не 
використали за попереднім 
місцем роботи щорічну 
основну та додаткові 
відпустки повністю або 
частково і одержали за них 
грошову компенсацію  

До 24 календарних днів 

У перший рік 
роботи на 
даному 

підприємстві до 
настання 

шестимісячного 
терміну 

безперервної 
роботи 



Працівники, діти яких віком 
до 18 років вступають до 
навчальних закладів, 
розташованих в іншій 
місцевості  

12 календарних днів 

Без урахування 
часу, необхідного 
для проїзду до 

місцезнаходженн
я навчального 
закладу та у 
зворотному 
напрямку. 

За наявності двох 
дітей або більше 
зазначеного віку 
така відпустка 

надається окремо 
для 

супроводження 
кожної дитини 

Працівники на період 
проведення 
антитерористичної операції, 
заходів із забезпечення 
національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та 
Луганській областях у 
відповідному населеному 
пункті  

Не більш як 7 календарних 
днів після прийняття 

рішення про припинення 
антитерористичної операції 

З урахуванням 
часу, необхідного 
для повернення 
до місця роботи 

Працівники, яким може 
надаватися відпустка за 
сімейними обставинами та з 
інших причин  

Не більше 15 
календарних днів на рік 

Відпустка 
надається на 

термін, 
обумовлений 
угодою між 

працівником та 
начальником 

Міжрегіональног
о головного 
управління 

Стаття 26 Закон 
України  «Про 
відпустки»      

від 15.11.1996     
№ 504/96-ВР      
(із змінами та 
доповненнями) 

На період карантину 



Працівники, що мають статус 
чорнобильця 3-ї та 4-ї 
категорії, один з батьків, які 
мають неповнолітніх дітей і 
проживають на територіях зон 
радіоактивного забруднення 

До 14 робочих днів на рік 

Закон України  
від 28.02.1991 № 

796-XII «Про 
статус і 

соціальний 
захист громадян, 
які постраждали 

внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи» 

 

Працівники, що мають статус 
дітей війни, тобто особи, які є 
громадянами України та яким 
на час закінчення (02.09.1945) 
Другої світової війни було 
менше 18 років   

До 2 тижнів на рік 

Закон України 
від 18.11.2004 № 

2195-IV «Про 
соціальний 
захист дітей 

війни» 

Відпустка 
надається як 

пільга 

 
 
Начальник  
Міжрегіонального головного управління                                         Віталій ПАРАЩЕНКО 
 
 
Голова профспілкового комітету 
первинної профспілкової організації                                                 Ольга ФЕДОРОВА          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


