Також щорічна додаткова відпустка тривалістю 15 календарних днів надається суддям за
наявності стажу роботу на посаді більше 10
років.
Атестованим працівникам прокуратури надається щорічна додаткова відпустка, тривалістю
від 5 до 15 календарних днів, в залежності від
стажу роботи в прокуратурі.
Крім того, Законом України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" особам,
віднесеним до 1 і 2 категорії потерпілих внаслідок катастрофи передбачено надання додаткової відпустки тривалістю 14 робочих днів на
рік.

Додаткові відпустки у зв’язку
з навчанням.
Розділ III Закону України "Про відпустки"
передбачає ряд додаткових відпусток у зв’язку
з навчанням. А саме цей Закон передбачає надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, у вищих
навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти, аспірантурі, у зв’язку з
профспілковим навчанням.
Так, працівникам, які здобувають загальну
середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання перевідних
іспитів в основній та старшій школах (від 4 до 6
календарних днів); на період випускних іспитів
(в основній школі – 10 календарних днів; в старшій школі – 23 календарних дні).

Творча відпустка.
Творча відпустка
надається
працівникам
для закінчення дисертаційних робіт, написання
підручників та в інших випадках, передбачених
законодавством.
Тривалість, порядок, умови надання та
оплати творчих відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України.

Головне управління юстиції в
Івано-Франківській області

Відпустка для підготовки та
участі в змаганнях
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у
всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.
Тривалість, порядок, умови надання та оплати
відпусток для підготовки та участі в змаганнях
встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відпустки

Соціальні відпустки:
відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
відпустка у зв'язку з усиновленням дитини ;
додаткова відпустка працівникам, які мають
дітей.
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Право на відпустки мають усі громадяни
України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду
діяльності та галузевої приналежності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.
Державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб
та інтересів, всебічного розвитку особи визначає Закон України "Про відпустки".

Хто має право на відпустку?
Право на відпустки мають громадяни
України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності,
виду діяльності та галузевої належності, а
також працюють за трудовим договором у
фізичної особи.
Іноземці та особи без громадянства, які
працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України.

Види відпусток
Установлюються такі види відпусток:
1) щорічні відпустки:
основна відпустка;
додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;
додаткова відпустка за особливий характер праці;

інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;
2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням
3) творча відпустка;
3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях;
4) соціальні відпустки:
відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
відпустка у зв'язку з усиновленням дитини ;
додаткова відпустка працівникам, які мають
дітей;
5) відпустки без збереження заробітної плати.
Законодавством, колективним
договором,
угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток

Щорічна основна відпустка
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні
за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Щорічна додаткова відпустка за
роботу із шкідливими і важкими умовами праці.
Відповідно до статті 7 Закону України "Про
відпустки" зазначена відпустка тривалістю до 35
календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів,
за Списком виробництв, цехів, професій і посад,
що затверджується Кабінетом Міністрів України .
Конкретна тривалість такої відпустки встанов-

люється колективним чи трудовим договором
залежно від результатів атестації робочих місць
за умовами праці та часу зайнятості працівника в
цих умовах.

Щорічна додаткова відпустка за
особливий характер праці.
Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним
нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних
географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, – тривалістю до
35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом
Міністрів України; працівникам з ненормованим
робочим днем - тривалістю до 7 календарних
днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.
Конкретна тривалість щорічної додаткової
відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором
залежно від часу зайнятості працівника в цих
умовах.

Інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.
Тривалість додаткових відпусток окремих категорій працівників встановлена відповідними законами України.
Наприклад, державним службовцям, що мають
стаж роботи в державних органах більше 10 років
надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до 15 календарних днів.

