
 

№ Хто має право та норма ст. 26 Закону про відпустки Тривалість (щорічно) 

1 

мати або батько, який виховує без матері (у т.ч. у випадку 
тривалого перебування матері в лікувальній установі) 2-х і 
більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю 
(п. 1 ч. 1 ст. 26) 

до 14 кал. днів 

2 
чоловік, дружина якого перебуває у післяпологовій 
відпустці (п. 2, ч. 1) 

до 14 кал. днів 

3 

• мати, батько дитини, бабка, дід, інші родичі, які 
фактично доглядають за дитиною, усиновителі, 
опікуни, один з прийомних батьків або батько-
вихователь; 

• жінка, яка має 2-х і більше дітей віком до 15 років 
або дитину з інвалідністю або яка всиновила 
дитину, мати дитини з інвалідністю підгрупи А І 
групи; 

• одинока мати; 
• батько дитини або дитини з інвалідністю підгрупи А 

І групи, який виховує їх без матері (у т.ч. у випадку 
тривалого перебування матері в лікувальній 
установі), опікун дитини або дитини з інвалідністю 
підгрупи А І групи – у випадку, якщо дитини 
потребує домашнього догляду (п. 3 ч. 1) 

строк визначається 
медвисновком (дитина 
потребує домашнього 

догляду та не досягла 6 
років; дитина хвора на 

цукровий діабет І типу і не 
досягла 16 років; дитині 
встановлено категорію 

особи з інвалідністю 
підгрупи А і вона не 

досягла 18 років) 

4 

мати, батько, бабка, дід, інші рідні, які фактично 
доглядають за дитиною, усиновитель, опікун, один з 
прийомних батьків або батько-вихователь для догляду за 
дитиною, яка не досягла 14 років, у випадку оголошення 
карантину на відповідній території (п. 31 ч. 1) 

період оголошення 
карантину 

5 

учасники війни за переліком ст. 8 і 9 Закону України від 
22.10.1993 р. № 3551 (далі – Закон № 3551) та особи, на 
яких поширюється дія ст. 10 цього закону (п. 4 ч. 1), 
наприклад, сім’ї осіб органів внутрішніх справ, 
військовослужбовців ЗСУ, які загинули під час участі в АТО; 

до 14 кал. днів 

6 
особи, що мають заслуги перед Батьківщиною та статус 
яких визначений Законом № 3551,  наприклад, Герої 
Небесної Сотні  (п. 4 ч. 1) 

до 21 кал. днів 

7 
особи, що мають трудові заслуги перед Батьківщиною (п. 
5 ч. 1) 

до 21 кал. днів 

8 пенсіонери за віком (п. 6 ч. 1) до 30 кал. днів 

9 особи з інвалідністю ІІІ групи (п. 6 ч. 1) до 30 кал. днів 

10 особи з інвалідністю І та ІІ групи (п. 7 ч. 1) до 60 кал. днів 



11 особи, що одружуються (п. 8 ч. 1) до 10 кал. днів 

12 
працівники у випадку смерті рідних по крові або по 
шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), 
дитини (пасинка, падчерки), брата, сестри (п. 9 ч. 1) 

до 7 кал. днів без 
урахування часу проїзду до 

місця поховання й назад 

13 
працівники у випадку смерті інших рідних (крім рідних по 
крові або по шлюбу) (п. 9 ч. 1) 

до 3 кал. днів без 
урахування часу проїзду до 
місяця поховання й назад 

14 
працівники  для догляду за хворим рідним по крові або по 
шлюбу, який згідно з медвисновком потребує постійного 
стороннього догляду (п. 10 ч. 1) 

строк зазначений у 
медвисновку, але не 
більше 30 кал. днів 

15 
працівники для завершення санаторно-курортного 
лікування (п. 11 ч. 1) 

строк зазначений у 
медвисновку 

16 
працівники допущені до вступних іспитів до вишу (п. 12 ч. 
1) 

15 кал. днів без 
урахування часу проїзду до 

вишу й назад 

17 
працівники, допущені до вступних іспитів аспірантури, а 
також працівники, які успішно навчаються в аспірантурі (п. 
13 ч. 1) 

тривалість необхідна для 
проїзду до закладу й назад 

18 працівники-сумісники (п. 14 ч. 1) 
строк до закінчення 

відпустки за основним 
місцем роботи 

19 ветерани праці (п. 15 ч. 1) до 14 кал. днів 

20 

працівники, які не використали за попереднім місцем 
роботи щорічну основну й додаткову відпустку повністю 
або частково й отримали за них грошову компенсацію (п. 
16 ч. 1) 

до 24 кал. днів у перший 
рік роботи на підприємстві 

до настання 6 місяців 
безперервної роботи 

21 

працівники, діти яких віком до 18 років вступають до 
навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості. За 
наявності 2-х та більше таких дітей відпустка надається 
окремо на супроводження кожної дитини (п. 17 ч. 1) 

12 кал. днів без 
урахування часу проїзду до 

закладу 

22 
працівники на період проведення АТО у відповідному 
населеному пункті  (п. 18 ч. 1) 

не більше 7 кал. днів після 
прийняття рішення про 

припинення АТО 

23 
працівники, які навчаються в аспірантурі на 4 курсі без 
відриву від виробництва (ч. 2) 

1 день на тиждень 

 

 


