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  НАША ПРОФСПІЛКА - ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ШАНОВНИЙ МОЛОДИЙ КОЛЕГО! 

 
Перебуваючи у Профспілці працівників освіти і науки 

України, ВИ повинні знати, що є членом потужної громадської 

організації, яка об'єднує понад 2 млн. працівників та студентів, 

відстоює ВАШІ конституційні, трудові і соціально-економічні і 

духовні права та інтереси. 

Ваша профспілка - Ваша опора та захист! 

Разом - ми сила! 

Нас знають. З нами рахуються. Нас поважають. 

Тому, хто працює, потрібен захист законних трудових 

прав. 

Здавна наймані працівники об'єднувались у професійні 

спілки, щоб заявити та відстояти свої права та інтереси, за-

хистити себе від їх порушень з боку роботодавців. Понад 100 

років профспілки на теренах Кіровоградщини виконують цю 

високу місію. 

Сила нашої Профспілки - у особистій активності та 

принциповій позиції кожного! 

Тільки об'єднавшись, ми зможемо подолати труднощі і 

вирішити всі нагальні проблеми! 

Збірка, яку Ви тримаєте у руках - перший крок нашої допо-

моги на шляху Вашого професійного становлення. 

Успіхів, наснаги, терпіння та рясного врожаю ВАМ на 

педагогічній ниві, яку в цьому році Ви почали засівати! 

 
 
З повагою, 
голова Кіровоградської міської 
організації Профспілки працівників 
освіти і науки України                                         О.В. Дзюба 

• Урок ведіть так, щоб кожен учень із самого його початку й 
до кінця був зайнятий ділом. 

• Захоплюйте учнів змістом матеріалу, контролюйте темп 
уроку, допомагайте «слабким» повірити у свої сили. Відразу ж 
попереджуйте наміри порушити робочий ритм. 

• Звертайтеся частіше із запитаннями до тих, хто може на 
уроці відволікатись. 

• Мотивуйте оцінки знань, скажіть учневі, над чим йому слід 
попрацювати ще. Це буде привчати його до дисциплінованої 
праці. Учень буде звикати до того, що вказівки вчителя 
потрібно виконувати обов'язково. 

• Закінчуйте урок загальною оцінкою роботи класу й 
окремих учнів. Нехай усі відчують задоволення від результатів 
праці. Постарайтесь помітити позитивне в роботі 
недисциплінованих дітей, але не робіть це занадто часто. 

• Припиняйте урок зразу ж після дзвінка, нагадайте 
черговому про його обов'язки. Утримайтесь від зайвих 
зауважень. 

• Пам'ятайте про те, що налагодження дисципліни може бути 
єдиною областю педагогічної практики, де допомога йде на 
користь. Звертайтеся за допомогою до самих учнів. З 
порушником, якого клас не підтримує, легше справитись. 

• Не допускайте конфлікту з цілим класом чи зі значною 
частиною класу, а якщо він виник, не затягуйте його, шукайте 
розумні шляхи вирішення конфліктної ситуації. 
 

Пам'ятайте слова М. Добролюбова про те, що 
«Справедливий учитель — це такий учитель, вчинки якого 

справедливі в очах учнів». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 



  ШІСТЬ ОСНОВНИХ МОТИВІВ  
ПРОФСПІЛКОВОГО ЧЛЕНСТВА 

 
 

Для члена профспілки Не члени профспілки 

1. Гарантії 
діяльності 

Профспілка виступає проти 
масових скорочень. Захищає в 
тому числі у судах. Розробляє 
розділ «Зайнятість» у ко-
лективному договорі. 

Своє робоче місце 
захищає сам, зрештою 
втрачає його. 

2. 
Забезпечення 
рівня 
зарплати 

Профспілка виступає як сторона 
колдоговору, домагається 
вчасного і повного виконання 
законів про працю і її оплату. 

Не мають змоги 
впливати на виплату 
заробітної плати через 
колективний договір 
та колегіальні органи 

3. Гарантії 
безпеки 
праці 

Колдоговір у розділі «Охорона 
праці» визначає норми створення 
безпечного робочого місця, 
своєчасного проходження 
медоглядів, дотримання норм 
забезпечення спецодягом та 
іншими захисними засобами. 

Своє робоче місце 
захищає сам, зрештою 
втрачає його. 

4. Правовий 
захист 

Визначає через колдоговір норми 
контролю за дотриманням 
чинного законодавства, веде 
правову освіту, забезпечує 
безкоштовні консультації 
правових інспекторів, юристів 

Не обслуговуються 
безоплатною 
профспілковою 
правовою службою. 
Витрачають кошти на 
дорогі юридичні 
послуги 

5. 
Матеріальн
а допомога 

Кожен   член   профспілки має 
право звернутись за   
матеріальною   допомогою до 
виборних органів первинних 
профспілкових організацій, 
рай(міськ)кому, обкому, ЦК 
Профспілки. 

Не мають право на 
отримання матеріальної 
допомоги від профкому 

6. 
Організація 
оздоровлен
ня та 
відпочинку 

Профспілка організовує 
оздоровлення членів профспілки  
і їх   дітей. Профспілки    
володіють спортивними, 
культурними, оздоровчими   
закладами 

За повну вартість 
через комерційні 
структури можуть 
одержати культурні та 
оздоровчі послуги 

 

• Намагайтеся вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, 
коли вони, на вашу думку, помиляються або у вас обмаль часу. 
Кожен вихованець мас знати, що ти його вислухаєте. Основне 
призначення оцінки — правильно визначити результати 
навчання учнів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни 
успішності. 

• Без вимог педагога неможлива організація навчальної та 
суспільно корисної діяльності учнів. Здебільшого протягом 45 
хвилин уроку вчитель ставить перед своїми вихованцями 
близько 100 вимог. Пам'ятайте слова А. Макаренка: «Без щирої, 
відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна 
починати виховання колективу». Вимоги мають бути 
послідовними. Слід домагатися від усього класу обов'язкового 
їх виконання, не забуваючи про повагу до особистості учнів. 

• Наполегливо оволодівайте навичками самоаналізу уроку. 
В. Сухомлинський про важливість здійснення вчителями 
аналізу педагогічної діяльності говорив так: «Один із секретів 
педагогічної творчості полягає в тому, щоб збудити в учителя 
інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається 
розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх 
взаєминах із вихованцями, той уже досяг половини успіху». 

• Однією з важливих умов досягнення педагогічної 
творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як своєї 
навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, 
оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати 
творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні. 
Ведення щоденника з перших кроків вашої педагогічної 
діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим 
собою, сприятиме розвитку педагогічної думки — відвертої, 
самокритичної, творчої. 

• Приходьте в кабінет заздалегідь до дзвінка. 
Переконайтесь, чи все готово до уроку. Прагніть до 
організованого початку уроку: не втрачайте часу на пошуки 
сторінки вашого предмета в класному журналі, відмітьте його 
закладкою раніше, привчайте чергових залишати на столі 
вчителя записку з прізвищами відсутніх учнів. Починайте урок 
енергійно. Не задавайте запитання про те, хто не виконав 
домашнє завдання. 
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  ЩО ДАЄ ЧЛЕНСТВО У ПРОФСПІЛЦІ З ПРАВОВОЇ 
ТОЧКИ ЗОРУ У ТРУДОВИХ ТА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ 
 

Кожен член Профспілки задає собі питання «Навіщо мені 
потрібна профспілка, що вона може реально здійснити на користь 
працівників з питань трудових та соціально-економічних 
відносин?». 

На цей час профспілки є могутніми громадськими 
організаціями, які мають законне право представляти та захищати 
інтереси і права найманих працівників. 

Ваші інтереси і права виражає і захищає Профспілка 
працівників освіти і науки України, членами якої Ви є. її виборні 
органи - Центральний, обласний, міські, районні комітети 
Профспілки взаємодіють із органами законодавчої, виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, роботодавцями та їх 
об'єднаннями з метою досягнення прийнятних умов праці, 
заробітної плати, навчання і відпочинку членів профспілки. 

За останні роки нашій профспілці вдалося добитися значних 
успіхів з питань вирішення найбільш гострих трудових і 
соціально-економічних проблем. 

Вдалося добитись значного збільшення розміру заробітної 
плати працівників галузі, затвердження схем тарифних розрядів, 
які передбачені ст. 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, 
науково-педагогічним та іншим категоріям працівників 
навчальних закладів. 

Більш як 40 статей Кодексу законів про працю України та 
інших нормативно-правових актів визначають права та по-
вноваження профспілок у трудових та соціально-економічних 
відносинах. 

На цей час майже кожне рішення з боку роботодавців з цих 
питань приймається згідно законодавства за участю або погод-
женням з виборними профспілковими органами. 

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з 
підстав скорочення чисельності або штату працівників, 
невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 
роботі, систематичним невиконанням працівником без поважних 
причин трудових обов'язків, прогулу без поважних причин, 
нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд 
внаслідок тимчасової непрацездатності (якщо законодавством не 

ПОРАДИ ДОСВІДЧЕНИХ ВЧИТЕЛІВ МОЛОДИМ 
КОЛЕГАМ 

 
•  Вивчайте можливості кожного майбутнього вихованця. 

Пам'ятайте: без знання стану здоров'я дітей неможливе 
правильне навчання і виховання. Виховання має сприяти 
зціленню дитини від хвороб, набутих у попередні роки. 

•  Вступаючи в контакт із дітьми, не варто ставитися до них 
зверхньо. Навіть малюк у стосунках із дорослими певною 
мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних 
колективних дій учителя й учня залежить успіх справи. 
Намагайтеся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вив-
чайте індивідуальні можливості й потреби кожного з них, 
наполегливо оволодівайте методикою педагогічної співпраці. 
Карайте учня лише тоді, коли без цього не можна обійтися. 

•  Частіше посміхайтеся. Ваша посмішка свідчить про те, що 
зустріч із дітьми для вас приємна; вона створює загальний 
позитивний настрій. 

•  Плануючи свої перші уроки, подумайте, як учні повинні 
поводитися на уроці; які звички культурної поведінки для цього 
слід спеціально виховувати та які з уже наявних треба 
закріпити. Якщо педагог не виховує в учнів певної системи 
корисних звичок, то замість них найчастіше виникають звички 
шкідливі. 

•  3 перших уроків виробляйте у вихованців певний 
стереотип поведінки, формуйте позитивні навички. 

• Поміркуйте над тим, які види робіт будуть використані й 
виконані учнями на уроці, що необхідно зробити для того, щоб 
завдання вони виконували технічно грамотно; яка спеціальна 
підготовка для цього потрібна. Більшість різних порушень на 
уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів 
корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два 
елементи: чого вони навчаються, виконуючи ті чи інші 
завдання, та до чого привчаються у процесі цієї діяльності. 

• Важливе завдання вчителя — передбачити ситуації, які 
виникатимуть на уроці. Пам'ятайте: помилок легше запобігти, 
ніж виправити їх. 
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  встановлений тривалий строк збереження місця роботи (посади) 
при певному захворюванні), появи на роботі в нетверезому стані, у 
стані наркотичного або токсичного сп'яніння (п.п. 1-5,7 ст. 40 
КЗпП України), винних дій працівника, який безпосередньо 
обслуговує грошові або товарні цінності, вчинення працівником, 
який виконує виховні функції, аморального проступку, не 
сумісного з продовженням даної роботи (п.п. 2,3 ст. 41 КЗпП 
України) - може бути здійснено лише за попередньою згодою 
профспілкового комітету первинної профспілкової організації. 

При цьому слід наголосити, що звільнення працівника, який не 
є членом Профспілки, з ініціативи роботодавця допускається без 
попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової 
організації. 

Ніякий інший громадський орган, крім виборного 
профспілкового органу, не має права вимагати розірвання тру-
дового договору (контракту) з керівником підприємства, установи 
або організації, якщо він порушує законодавство про працю, 
колективні договори та угоди (ст. 33 Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»), ст. 45 КЗпП 
України. 

За бажанням працівника при розгляді трудового спору в комісії 
по трудових спорах або суді від його імені може виступати 
представник профспілкового органу або за вибором працівника 
інша особа, в тому числі адвокат (ст. 226 КЗпП України). 

Професійні спілки здійснюють громадський контроль за 
дотриманням законодавства про працю і охорону праці, кон-
тролюють житлово-побутове обслуговування працівників. 

Уповноважені представники Профспілки мають право вносити 
роботодавцям, органам виконавчої влади та місцевого са-
моврядування подання про усунення порушень законодавства про 
працю, які є обов'язковими для розгляду (Закон України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»). 

Члени Профспілки мають право на захист своїх законних прав і 
інтересів, на юридичну допомогу. 

З метою забезпечення цього права Профспілка має власну 
правову службу.  

Для членів Профспілки правова допомога з питань трудових та 
соціально-економічних відносин надається безкоштовно. 

Працівники, які не є членами нашої Профспілки, користу-
ватись послугами профспілкової правової служби не можуть. 

здійснюють відділи праці та соціального захисту за місцем 

проживання родини. 

 

Якщо мати виховує дитину - інваліда, то які пільги має 

дитина? 

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського 

транспорту і на автомобільному транспорті загального 

користування; 

50% знижка вартості проїзду залізничним, водним і 

міжміським автомобільним транспортом; 

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням у 

порядку черги; 

безоплатне забезпечення протезно-ортопедичними виробами; 

у разі амбулаторного лікування лікарськими засобами за 

рецептами лікарів, які відпускаються безкоштовно; 

обдаровані діти-інваліди мають право на безкоштовне 

навчання музики, образотворчого, художньо-прикладного 

мистецтва в загальних навчальних закладах. 
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  Якщо Ви є членом нашої Профспілки, то маєте можливість у 
будь-який час одержати кваліфіковану юридичну допомогу. Ви 
будете мати можливість завжди володіти достатньою інформацією 
про наявність законодавчих актів та інших нормативно-правових 
документів з усіх трудових і соціально-економічних питань, а 
також інформацією про діяльність Профспілки по виконанню 
статутних завдань. 

Наша Профспілка твердо і послідовно відстоює трудові і 
соціально-економічні права та інтереси своїх членів, вимагає від 
Уряду України виконання в повному обсязі Кодексу законів про 
працю України, Законів України «Про освіту», «Про оплату 
праці», «Про відпустки» та інші. 

Ця робота буде мати успіх, якщо Ви своїм членством у 
Профспілці доведете нашу здатність до єдності дій. 

 
Структура профспілки працівників освіти і науки 

України 
 

 
 
 
 

Який розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності 

згідно листка непрацездатності? 

- Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується 

застрахованим особам згідно страхового стажу в таких 

розмірах: 

- 60% середньої заробітної плати - які мають страховий 

стаж до п'яти років; 

- 80% - які мають страховий стаж від п'яти до восьми років. 

- 100% - які мають страховий стаж понад 8 років. 

 

У якому розмірі надасться допомога по вагітності та 

пологах? 

- Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій 

особі у розмірі 100% середньої заробітної плати і не залежить від 

страхового стажу. 

Мати дитини також одержує одноразову допомогу при 

народженні дитини. 

 

В який термін розглядається і виплачується допомога по 

тимчасовій непрацездатності, вагітності, пологах та інші? 

- Документи розглядаються комісією із соціального 

страхування установи не пізніше десяти днів з дня їх надходження. 

Допомога виплачується у найближчий після дня призначення 

допомогою строк, установлений для виплати заробітної плати. Що 

означає термін «малозабезпечена сім'я»? 

- Сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має 

середньомісячний сукупний доход, нижчий від прожиткового 

мінімуму для сім'ї. 

 

Який Закон гарантує соціальний захист малозабезпечених 

родин і які установи проводять призначення та виплати 

допомоги? 

Закон України „Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям». Призначення та виплати допомоги 
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  ПЕРШЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ  
 

Трудові відносини в системі загальної середньої освіти 
регулюються законодавством України про працю, законами 
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та 
іншими нормативно-правовими актами. 

Призначення на посаду педагогічних працівників 
загальноосвітнього навчального закладу здійснюється: 
державної та комунальної форми власності - відповідним 
органом управління освітою за поданням керівника 
загальноосвітнього навчального закладу, приватної форми 
власності - його власником. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання 
професійних обов'язків, не передбачених трудовим договором, 
без згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова 
педагогічного працівника від виконання робіт, не перед-
бачених трудовим договором, не може бути підставою для 
його звільнення з посади. 

Педагогічному працівнику-призовнику, який має вищу 
педагогічну освіту і основним місцем роботи якого є 
загальноосвітній навчальний заклад, надається відстрочка від 
призову на строкову військову службу на весь період його ро-
боти за спеціальністю. 

Молоді працівники, які закінчили навчальний заклад і при-
ступають до роботи у загальноосвітньому навчальному закладі 
на посаді педагогічного працівника, приймаються на роботу 
шляхом укладення трудового договору. 

Разом із заявою молодий працівник зобов'язаний подати: 
• паспорт; 
• трудову книжку (за наявності); 
• копію довідки з ідентифікаційним номером; 
• документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію); 
• документ про стан здоров'я; 
• для працівників чоловічої статі документ військового 

обліку (військовий квиток або приписне свідоцтво). 
Працівникам, які приймаються на роботу вперше, трудова 

книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прий-
няття на роботу. 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ У 

ЗАПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ 
 

Який закон реалізує конституційні права працівників на 

охорону життя і здоров'я у процесі трудової діяльності? Закон 

України „Про охорону праці». 

 

Хто підлягає загальнообов'язковому державному 

соціальному страхуванню від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання? 

- Роботодавець страхує всіх працюючих. 

 

Хто  безкоштовно  забезпечує  працівників  спецодягом,  

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 

захисту? 

- Роботодавець. 

 

Хто здійснює громадський контроль за додержанням 

законодавства про охорону праці? 

- Професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних 

органів і представників. 

 

Чи повинен працівник платити за проведення 

профілактичних медичних оглядів, придбати за свої кошти 

особисту медичну книжну? 

- Профілактичний медичний огляд працівник проходить 

безкоштовно. 

Медичною книжкою його забезпечує роботодавець. 

 

Де повинні зберігатися особисті медичні книжки? 

- У роботодавця, а працівнику видаються лише на період 

проходження профілактичного медичного огляду. 
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  Укладення трудового договору оформляється наказом чи 
розпорядженням відповідного органу управління освітою (для 
державного та комунального навчального закладу) або власни-
ка навчального закладу (для приватного навчального закладу) 
про зарахування працівника на роботу. 

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказу 
чи розпорядження не було видано, але працівника фактично 
було допущено до роботи. 

Відповідно до статті 23 КЗпП України трудовий договір 
може бути укладений на невизначений строк (безстроковий) 
або на визначений строк, встановлений за погодженням сторін 
(строковий). 

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли 
трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений 
строк із урахуванням характеру наступної роботи, або умов її 
виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, 
передбачених законодавчими актами. 

Строковий трудовий договір з педагогічним працівником 
може бути укладено лише за згодою працівника. 

Педагогічне навантаження молодого вчителя в 
загальноосвітньому начальному закладі згідно з нормами 
статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» 
мас бути не менше 18 навчальних годин протягом навчаль-
ного тижня. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня         
2006 р. №1361 передбачено надання одноразової грошової 
допомоги в п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної 
плати випускникам вищих навчальних закладів, які здо-
були освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного 
профілю та уклали на строк не менш як три роки договір 
про роботу у загальноосвітніх навчальних закладах. 

 
 
 
 
 
 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ЧАСТИНИ 
ПЕРШОЇ СТАТТІ 57 ЗАКОНУ УКРАЇНИ « ПРО ОСВІТУ» 

 
Педагогічним і науково-педагогічним працівникам 

провадиться виплата надбавок за вислугу років щомісячно у 
відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) 
залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: 

• понад 3 роки – 10 відсотків; 
• понад 10 років – 20 відсотків; 
• понад 20 років – 30 відсотків. 
Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове 

виконання службових обов'язків надається педагогічним 
працівникам в розмірі до одного посадового окладу (ставки 
заробітної плати). 

У розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 
плати) виплачується допомога на оздоровлення педагогічним і 
науково-педагогічним працівникам при наданні щорічної 
відпустки. 

Розмір доплати за окремі види педагогічної діяльності (у 
співвідношенні до тарифної ставки) 

1. За класне керівництво: 
- у I-IV класах загальноосвітніх навчальних закладів – 20 

відсотків. 
- у V-XI (XII) класах загальноосвітніх навчальних 

закладів – 25 відсотків. 
• у професійно-технічних та вищих навчальних закладах 

І-ІІ рівня акредитації – 20 відсотків. 
2. За перевірку зошитів та письмових робіт: 
• у I-ІV класах загальноосвітніх навчальних закладів за 

перевірку зошитів – 15 відсотків. 
• у V-XI (XІІ) класах загальноосвітніх навчальних 

закладів, професійно-технічних та вищих навчальних закладах 
І-ІІ рівня акредитації за перевірку письмових робіт з мов та 
літератури – 20 відсотків, математики – 15 відсотків, іноземної 
мови – 10 відсотків. 

3. За завідування кабінетами у загальноосвітніх 
навчальних закладах – 10-13 відсотків. 

 

8 29 



  ПОРЯДОК НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ АДРЕСНОЇ 
ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ 

 
Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги 

випускникам вищих навчальних закладів у 2015 році 
затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 
11.06.2015 року №616. 

Допомога надається випускникам денної форми навчання, 
які навчались за рахунок бюджетних коштів за державним 
замовленням у вищих навчальних закладах I-IV рівнів 
акредитації державної та комунальної форм власності 
незалежно від підпорядкування. 

Нарахування допомоги здійснюється у вищому навчаль-
ному закладі на підставі наказу, що видається після затвер-
дження кількості випускників, яким надається допомога, та на 
підставі поданої випускником до 10 жовтня 2013 року заяви про 
надання допомоги, копії трудової книжки та копії договору. 
Виплата здійснюється до кінця поточного року. 

 
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ДЛЯ 

ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

У відповідності до ч. 2 ст. 197 Кодексу законів про працю 
України молодим спеціалістам - випускникам державних 
навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена 
підприємствами, установами, організаціями, надається робота 
за фахом на період не менше трьох років у порядку, визначено-
му Кабінетом Міністрів України. 

Згідно ст. 120 Кодексу законів про працю України та 
«Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних 
закладів, підготовка яких здійснювалась за державним за-
мовленням», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 серпня 1996 р. №992, молодим фахівцям, які 
одержали направлення на роботу після закінчення вищого на-
вчального закладу, надається відпустка тривалістю 30 кален-
дарних днів. За час відпустки молодим фахівцям виплачується 
допомога у розмірі академічної або соціальної стипендії, що 
вони отримували в останній місяць навчання у вищому на-

Вони мають право на безоплатне одержання у власність 

земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена 

сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської 

установи та організації, розташованих на території відповідної 

ради, із земель сільськогосподарського підприємства, 

сільськогосподарської установи та організації, що при-

ватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не 

більше норм безоплатної передачі земельних ділянок 

громадянам, встановлених законом для ведення особистого 

селянського господарства. 

Дія абзацу другого цієї частини не поширюється на 

громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та 

земельні ділянки для ведення особистого підсобного 

господарства чи для ведення особистого селянського 

господарства, крім випадків успадкування права на земельну 

частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого 

підсобного господарства чи для ведення особистого 

селянського господарства відповідно до закону. 

 

5. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам за 

рахунок власних коштів навчальних закладів може надаватися 

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових 

питань. 
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  вчальному закладі (крім додаткової соціальної стипендії, що 
виплачується особам, які постраждали від Чорнобильської 
катастрофи) за рахунок замовника. Після укладення трудового 
договору на молодих фахівців поширюються усі види 
соціального захисту, передбачені колективним договором 
працівників підприємства, установи, організації. 

Звільнення молодого фахівця з ініціативи замовника до 
закінчення терміну угоди дозволяється у випадках, передбаче-
них статтею 40 Кодексу законів про працю України. 

 
Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу 
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а та-

кож строковий трудовий договір до закінчення строку його 
чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим 
ним органом лише у випадках: 

1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі 
ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання 
підприємства, установи, організації, скорочення чисельності 
або штату працівників; 

2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді 
або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або 
стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, 
а так само в разі відмови у наданні допуску до державної 
таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо 
виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до 
державної таємниці; 

3) систематичного невиконання працівником без поважних 
причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором 
або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до 
працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи 
громадського стягнення; 

4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох 
годин протягом робочого дня) без поважних причин; 

5) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох 
місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не 
рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством 
не встановлений триваліший строк збереження місця роботи 

окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної 

відпустки; 

 
2. Держава забезпечує встановлення посадових окладів 

(ставок заробітної плати) науково-педагогічним, педагогічним 

та іншим категоріям працівників навчальних закладів та 

установ освіти на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 

3. У разі захворювання педагогічного чи науково-

педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ним 

професійних обов'язків і обмежує перебування в дитячому, 

учнівському, студентському колективах, або тимчасового 

переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу чи 

проходження військової служби за призовом під час мобілізації, 

на особливий період, за ним зберігається попередній середній 

заробіток. У разі хвороби або каліцтва попередній середній 

заробіток виплачується до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності. 

 

4. Педагогічним працівникам, які працюють у сільській 

місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які 

раніше працювали педагогічними працівниками в цих 

населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до 

чинного законодавства забезпечує безплатне користування 

житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. 

Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та 

освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, 

надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного 

доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість 

місяців не перевищує величини доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. 
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  (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які 
втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або 
професійним захворюванням, місце роботи (посада) 
зберігається до відновлення працездатності або встановлення 
інвалідності; 

6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував 
цю роботу; 

7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотично-
го або токсичного сп'яніння; 

8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі 
дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що 
набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції 
якого входить накладення адміністративного стягнення або за-
стосування заходів громадського впливу; 

10) призову або мобілізації власника - фізичної особи під 
час особливого періоду. 

Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї 
статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за 
його згодою, на іншу роботу. 

Не допускається звільнення працівника з ініціативи влас-
ника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової 
непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а 
також у період перебування працівника у відпустці. Це правило 
не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, 
установи, організації. 

Якщо випускник за його згодою переводиться на роботу до 
іншого підприємства, установи, організації, йому видається цим 
підприємством, установою, організацією нове направлення на 
роботу. За випускником у цьому разі зберігаються усі права і 
обов'язки молодого фахівця. 

Випускникам, які  закінчили вищі навчальні заклади з 
відзнакою, за рішенням замовника може встановлюватися вища 
заробітна плата в межах схеми посадових окладів. 

Випускники, які одержали направлення на роботу до іншої 
місцевості, а також члени їхніх сімей забезпечуються житлом 
згідно із законодавством. 

Випускники, яких не було забезпечено житлом згідно з 
угодою і які продовжують працювати за призначенням після 

ГАРАНТІЇ ДЕРЖАВИ ПЕДАГОГІЧНИМ,  
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ТА 

ІНШИМ КАТЕГОРІЯМ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ 

 
Стаття 57 Закону України «Про освіту»: 

 

1. Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним 

працівникам:  

належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне 

обслуговування; 

підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять 

років; 

правовий, соціальний, професійний захист; 

надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла; 

компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати 

роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці; 

призначення і виплату пенсії відповідно до чинного 

законодавства; 

встановлення підвищених посадових окладів (ставок 

заробітної плати) за наукові ступені і вчені звання; 

виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам 

надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового 

окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу 

педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 

відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 

відсотків; 

надання педагогічним працівникам щорічної грошової 

винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки 

заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання 

службових обов'язків; 

виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам 

допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового 
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  визначеного терміну, мають право на позачергове одержання 
житла незалежно від терміну роботи за цим призначенням. 

У разі ліквідації підприємства, установи, організації право 
на позачергове одержання житла забезпечується згідно із 
законодавством. 

За випускниками, які одержали направлення на роботу до 
іншої місцевості, житло за попереднім місцем проживання 
зберігається згідно із законодавством. 

Крім цього необхідно зазначити, що згідно п. 13 вказаного 
«Порядку...» якщо умови угод, укладених до шлюбу чоловіком 
і дружиною, не передбачають направлення їх до одного й того 
ж населеного пункту, місце їх роботи визначається за 
домовленістю між ними й замовниками, а у разі коли вони не 
дійшли згоди, один з подружжя має право розірвати договір в 
односторонньому порядку. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про гарантії 
та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість» від 2 
березня 1998 р. N 255 у разі переїзду осіб в іншу місцевість у 
зв'язку з направленням їх на роботу в порядку розподілу після 
закінчення навчального закладу, аспірантури, клінічної орди-
натури або в порядку організованого набору (молоді фахівці) 
виплачуються наступні суми компенсації: 

а) вартість проїзду працівника і членів його сім'ї (крім 
випадків, коли власник або уповноважений ним орган надає 
для цього відповідні засоби пересування) у порядку і в 
розмірах, встановлених законодавством для відряджень; 

б) витрати на перевезення майна залізничним, водним і 
автомобільним транспортом (загального користування) вагою 
до 500 кілограмів на самого працівника і до 150 кілограмів на 
кожного члена сім'ї, який переїжджає. За згодою сторони, яка 
приймає, можуть бути оплачені витрати на перевезення майна 
більшої ваги. 

За відсутності зазначених видів транспорту можуть бути 
оплачені витрати на перевезення майна повітряним транспор-
том від найближчої до місця роботи залізничної станції або від 
найближчого морського чи річкового порту, відкритого для 
навігації; 

 

місяців); 
6) довідку, видану органом, що здійснює державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно, про наявність (або 
відсутність) приватного житла; 

7) копію документа, що підтверджує право власності чи 
користування земельною ділянкою (крім випадків придбання 
житла); 

8) проектно-кошторисну документацію або будівельний 
паспорт, вартість виготовлення яких може входити за згодою 
позичальника до суми кредиту (крім випадків придбання 
житла); 

9) довідку про працевлаштування на підприємстві, в 
установі та організації, зазначених у пункті 4 цих Правил; 

10) заяву власника житла чи об'єкта незавершеного 
житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням 
погоджених з позичальником ціни та інших істотних умов 
договору купівлі-продажу (в разі придбання житла). 

Рішення про надання або про відмову у наданні 
індивідуальному забудовникові кредиту приймає виконавчий 
орган фонду на підставі поданих документів у термін не 
пізніше 30 днів з дати реєстрації заяви забудовника. 

У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту 
виконавчий орган або відділення фонду в місячний термін у 
письмовій формі повідомляє про це індивідуального 
забудовника з обґрунтуванням причин відмови. 

Позитивне рішення виконавчого органу фонду є підставою 
для укладення з індивідуальним забудовником кредитної 
угоди. 
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  в) добові працівнику за кожний день перебування в дорозі у 
розмірі, встановленому законодавством для відряджень; 

г) одноразова допомога самому працівникові - в розмірі 
його місячного посадового окладу (тарифної ставки) за новим 
місцем роботи і кожному члену сім'ї, який переїжджає, - в 
розмірі 25 відсотків одноразової допомоги самого працівника; 

д) заробітна плата за дні підготовки до переїзду і 
влаштування на новому місці проживання, але не більше шести 
днів, а також за час перебування в дорозі, виходячи з 
посадового окладу (тарифної ставки) за новим місцем роботи. 

Якщо заздалегідь точно визначити розмір належних 
працівникові сум компенсації неможливо, то за згодою сторін 
йому видається аванс. 

До членів сім'ї працівника, на яких виплачується 
компенсація, належать чоловік, дружина, а також діти і батьки 
подружжя, які перебувають на їх утриманні і проживають 
разом з ними. 

Вартість проїзду членів сім'ї і перевезення їх майна, а також 
одноразова допомога їм виплачуються у разі, якщо вони 
переїжджають на нове місце проживання працівника до 
закінчення одного року з дня фактичного отримання ними жи-
лого приміщення. 

Працівникам, які переїжджають у зв'язку з прийняттям їх (за 
попередньою домовленістю) на роботу в іншу місцевість, ви-
плачуються суми компенсації і надаються гарантії, передбачені 
підпунктами «а», «б», «в» і «д» цього пункту. Одноразова до-
помога цим працівникам може виплачуватися за погодженням 
сторін. 

Якщо працівник переводиться або приймається на роботу на 
строк не більше одного року, а сім'я з ним не переїжджає, за 
погодженням сторін замість виплати одноразової допомоги 
йому можуть відшкодовуватися витрати, пов'язані з тимчасовим 
проживанням на новому місці. Розмір відшкодування витрат не 
повинен перевищувати 50 відсотків розміру добових. 

Особам, які закінчили навчальні заклади, аспірантуру, 
клінічну ординатуру і направлені на роботу в порядку розподілу 
за місцем знаходження навчального закладу (аспірантури, 
клінічної ординатури), де вони навчались, одноразова допомога 

ДОВГОСТРОКОВІ КРЕДИТИ НА СЕЛІ 
 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Правил надання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на селі» від 5.10.98 р. № 
1597 встановлено порядок надання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на селі. 

Правом на отримання пільгового кредиту користуються 
громадяни України, які постійно проживають, будують 
індивідуальне житло у сільській місцевості і працюють в 
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 
установах та організаціях сільського господарства, інших 
господарських формуваннях, що функціонують у сільській 
місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в 
установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей 
агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах 
культури та охорони здоров'я, розташованих у межах району 
(далі - індивідуальні забудовники). 

Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін 
до 20 років, а молодим сім'ям (подружжя, в якому вік чоловіка 
та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім'ям 
(мати(батько) віком до 35 років) - до 30 років, з внесенням за 
користування ним плати у розмірі 3% річних. 

Надання кредиту здійснюється на підставі кредитної угоди, 
що укладається після підтвердження права позичальника на 
його одержання та визначення суми кредиту. 

Для підтвердження права на одержання кредиту та 
визначення його суми індивідуальний забудовник подає 
фондові: 

1) заяву на ім'я керівника виконавчого органу фонду про 
надання кредиту; 

2) клопотання органу місцевого самоврядування про 
надання кредиту; 

3) паспорт громадянина України; 
4) довідку про склад сім'ї; 
5) документи, необхідні для визначення рівня 

платоспроможності позичальника (довідку про доходи 
позичальника і членів його сім'ї, одержані за попередні 12 
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  виплачується, якщо вони до навчання постійно проживали в 
іншій місцевості. 

Насамперед, то це: знання іноземних мов, комп'ютера, 
офісної техніки тощо. Якщо Ви спеціаліст саме у цих вказаних 
сферах, то важливим є вказати всі мови чи програми, які Ви 
знаєте. Наявність водійських прав також може відіграти 
важливу роль. Додатково вказані закінчені курси чи вміння 
також не зашкодять. І наприкінці вкажіть свій вік. 

Щодо форми резюме. Варто його оформити на одному 
аркуші. Тому намагайтеся скомпонувати його так, щоб текст 
був читабельний і вміщався на один аркуш. Щодо фото - 
резюме з фото є презентабельнішим і запам'ятовується краще. 
Тому висновки робіть самі. 

Не варто перебільшувати в кількості інформації, яку Ви 
хочете викласти в резюме. Коротко! Дайте зрозуміти, що Ви за 
СПЕЦІАЛІСТ і З ЧИМ Ви мали справу, а решту Вас спитають 
на співбесіді. 

 
 

ПІЛЬГИ, СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ  
ДЛЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК ТА ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ 

 
Витяг з Кодексу законів про працю: 
 
Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагітних жінок 

і жінок, які мають дітей віком до трьох років 
Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижу-

ються норми виробітку, норми обслуговування або вони пере-
водяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив не-
сприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього 
заробітку за попередньою роботою. 

До вирішення питання про надання вагітній жінці 
відповідно до медичного висновку іншої роботи, яка є легшою 
і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона 
підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього 
заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за раху-
нок підприємства, установи, організації. 

 

селі; довідку про склад сім'ї; копію свідоцтва про шлюб, 
паспортні дані; копію свідоцтва про народження дитини (дітей); 
документи, необхідні для визначення платоспроможності 
кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сім'ї, у 
разі потреби – договір поруки, інші документи, що 
підтверджують його доходи); 

звіт про незалежну оцінку об'єкта купівлі-продажу; 
документи, що підтверджують право на перевагу в 

отриманні кредиту перед іншими кандидатами; 
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 
Кандидат для отримання кредиту на 

будівництво(реконструкцію) індивідуального будинку в 
сільській місцевості крім зазначених документів подає 
будівельний паспорт, виданий місцевими органами архітектури, 
проектно-кошторисну документацію, затверджену в 
установленому порядку. 

У разі подання кандидатом або позичальником документів, 
що містять неправдиві відомості, він несе відповідальність в 
порядку, передбаченому законодавством. 

Рішення про надання кредиту приймається регіональним 
відділенням фонду протягом місяця з дня подання документів 
за умови фактичного надходження кредитних ресурсів на його 
рахунки в органах Державного казначейства і підлягає 
погодженню з правлінням фонду. У разі відмови в наданні 
кредиту регіональне відділення фонду в місячний термін 
повідомляє про це кандидата у письмовій формі. Це рішення 
може бути оскаржене кандидатом в установленому 
законодавством порядку. 
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  Жінки, які мають дітей віком до трьох років, в разі 
неможливості виконання попередньої роботи переводяться на 
іншу роботу із збереженням середнього заробітку за поперед-
ньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років. 

Якщо заробіток осіб, зазначених у частинах першій і третій 
цієї статті, на легшій роботі є вищим, ніж той, який вони 
одержували до переведення, їм виплачується фактичний 
заробіток. 

 
Стаття 179. Відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і 

для догляду за дитиною 
На підставі медичного висновку жінкам надається оплачу-

вана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 
календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і 
більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних 
днів після пологів, починаючи з дня пологів. 

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами 
обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 
календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у 
разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю не-
залежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. 

За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці 
періоди допомоги відповідно до законодавства. 

Підприємства, установи та організації за рахунок власних 
коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку 
та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за 
дитиною більшої тривалості. 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку 
трьох років не надається, якщо дитина перебуває на державно-
му утриманні. 

У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в 
обов'язковому порядку надається відпустка без збереження 
заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному виснов-
ку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку. 
Відпустки для догляду за дитиною, передбачені частинами 
третьою, четвертою та шостою цієї статті, можуть бути 
використані повністю або частинами також батьком дитини, 

МОЛОДІЖНИЙ КРЕДИТ 
 

Відповідно до Положення «Про порядок надання пільгових 
довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким 
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
29.05.2001р. №584, кредит надається молодим сім'ям та 
одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) житла 
терміном до 30 років. Термін надання кредиту обчислюється з 
дати укладення кредитної угоди. 

Кредит відповідно до цього Положення надається молодим 
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) і придбання житла за таких умов: 

перебування особи на обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, або наявності у кандидата, що 
проживає у сільській місцевості, відповідних документів на 
право будівництва (реконструкції) індивідуального житла; 
підтвердження кандидатом своєї платоспроможності; внесення 
кандидатом на свій особистий рахунок, що відкривається 
регіональним відділенням Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву (далі - фонд) в банку-
агенті, першого внеску в розмірі не менш як 6% передбаченої 
вартості будівництва (реконструкції) житла. Зазначену суму 
кандидат вносить двома частинами: 

на момент укладення кредитної угоди - не менш як 
половину цієї суми, а також кошти на страхування в період 
будівництва (реконструкції) житла виходячи із загальної суми 
внесків позичальника; 

під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після 
отримання в бюро технічної інвентаризації технічного 
паспорта, враховуючи фактичну площу збудованого 
(реконструйованого) житла - решту коштів. 

Для отримання кредиту кандидат подає 
консультаційному центру такі документи: 

заяву про надання кредиту; 
довідку   про перебування на квартирному обліку або 

документи, що підтверджують  необхідність поліпшення 
житлових умов для кандидатів, які постійно проживають на 
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  бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за 
дитиною. 

За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій 

цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за 

дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робо-

чого часу або вдома. 

При цьому за ними зберігається право на одержання допо-

моги в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку. 

 

Стаття 180. Приєднання щорічної відпустки до відпустки 

у зв'язку з вагітністю та пологами 

У разі надання жінкам відпустки у зв'язку з вагітністю та 

пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний 

за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і додаткову 

відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному 

підприємстві, в установі, організації в поточному робочому 

році. 
 

Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за ди-

тиною і зарахування її до стажу роботи 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати 

(частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) надаються за 

заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 

цього Кодексу, повністю або частково в межах установленого 

періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника 

або уповноваженого ним органу. Відпустка для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без 

збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 

цього Кодексу) так і до безперервного стажу роботи і до стажу 

роботи за зараховуються як до загального, спеціальністю. Час 

відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає 

право на щорічну відпустку, не зараховується. 

Працівники подають роботодавцю заяву про застосування 

ПСП у довільній формі: 
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  Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона 

звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і 

знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю 

або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - 

за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-

інваліда. 

При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям 

жінок власник або уповноважений ним орган зобов'язані 

повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у 

прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку. 

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 

трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одино-

ких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років 

або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації 

підприємства, установи, організації, коли допускається 

звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове 

працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у ви-

падках їх звільнення після закінчення строкового трудового 

договору. На період працевлаштування за ними зберігається 

середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня 

закінчення строкового трудового договору. 

 

Стаття 176. Заборона залучення вагітних жінок і жінок, 

що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних 

робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження 

Не допускається залучення до робіт у нічний час, до 

надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у 

відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 

трьох років. 

 

 

тилу, та інвалідом І і II групи, з числа учасників бойових дій на 

території інших країн у період після Другої світової війни, на 

яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту». 

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до на-

рахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання 

роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги 

та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець 

відображає у податковій звітності всі випадки застосування або 

незастосування податкової соціальної пільги згідно з от-

риманими від платників податку заявами про застосування 

пільги, а також заявами про відмову від такої пільги. 

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого 

платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати 

тільки за одним місцем його нарахування (виплати). 

Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне 

обрання місця застосування податкової соціальної пільги (далі - 

заява про застосування пільги). 

Також, якщо платник податку має право на застосування 

податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена 

підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 цієї статті (загальна 100-

відсоткова пільга), він зазначає про таке право у заяві про 

застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні 

документи.  

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до на-

рахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання 

роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги 

та документів, що підтверджують таке право. 

Перелік таких документів та порядок їх подання визначає 

Кабінет Міністрів України. 
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 Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають 

дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-

інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження 

Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти 

років або дітей-інвалідів, не можуть залучатись до надурочних 

робіт або направлятись у відрядження без їх згоди. 

 

Статтею 19 Закону України «Про відпустки» передбачено 

надання додаткових відпусток працівникам, які мають дітей. 

 Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 

років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій 

матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у 

разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а 

також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із 

прийомних батьків щорічно додаткова оплачувана відпустка 

тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і не-

робочих днів (стаття73 Кодексу законів про працю України). 

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її 

загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних 

днів. 

Одинокою матір'ю вважається: 

- жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народ-

ження 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 розлу-

чена жінка, яка виховує дитину без батька). 

 
 
 
 
 

СОЦІАЛЬНА ПОДАТКОВА ПІЛЬГА 
 

Відповідно до ст. 169 Податкового кодексу України (далі - 

Кодекс), платник податку має право на зменшення суми 

загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного 

від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму 

податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 

відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної 

особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на                 
1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника 

податку: 

- у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги – для 

платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 

18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину; 

- у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, 

визначеної підпунктом - для такого платника податку, який: 

а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або 

опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину 

віком до 18 років; 

б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку 

дитину віком до 18 років; 

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої 

категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії 

Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи; 

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, 

ад'юнктом; 

         ґ) є інвалідом І або II групи, у тому числі з дитинства, крім 

інвалідів, пільга яким визначена підпунктом «б» підпункту 

169.1.4 цього пункту Податкового кодексу України; 

є) є учасником бойових дій на території інших країн у 

період після Другої світової війни, на якого поширюється дія 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», крім осіб, учасником бойових дій під час 
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