КОМПЕНСАЦІЯ ЗА РОБОТУ У ВИХІДНИЙ ДЕНЬ.
Відповідно до ст. 71 КЗпП України робота у вихідні дні забороняється. Залучення
окремих працівників до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи,
організації і лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством і в частині
другій статті.
Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом
(розпорядженням) роботодавця.
Відповідно до ст. 72 КЗпП робота у вихідний день може компенсуватися за згодою
сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
Отже, спосіб компенсації у вихідний день (надання іншого вихідного дня чи
підвищеної оплати) визначається за згодою сторін трудового договору, і в наказі про
залучення працівників до роботи у вихідний день роботодавець повинен конкретно
зазначити, у який саме спосіб працівникові буде компенсуватися робота у вихідний день.
В такому разі, інший день відпочинку для кожного працівника доцільно визначати в
наказі про залучення окремих працівників до роботи у вихідний день. Якщо цього не
зроблено, працівник не вправі самовільно визначати інший день відпочинку.
А питання щодо термінів надання іншого дня відпочинку у порядку компенсації за
роботу у вихідний день законодавчо не врегульовано. Оскільки йдеться про відходження від
правил про мінімальну тривалість щотижневого безперервного відпочинку (ст. 70 КЗпП),
день відпочинку, у порядку компенсації за роботу у вихідний день, має надаватися по
можливості через найкоротший проміжок часу після роботи у вихідний день. Але сторони не
позбавлені права домовитися про надання іншого дня відпочинку, приурочивши його,
наприклад, до початку чи кінця відпустки.
Отже, порядок обліку робочого часу працівників визначено наказом Держкомстату
України від 05.12.2008 р. N 489 "Про затвердження типових форм первинної облікової
документації зі статистики праці". Відмітки у табелі про причини неявок на роботу чи про
фактично відпрацьований час, про роботу в надурочний час робляться на підставі
документів, оформлених належним чином. Так, на підставі наказу про надання працівникові
дня відпочинку за роботу у вихідний день у табелі можна зробити відмітку "Ін" - інший
невідпрацьований час, передбачений законодавством, тобто цей день не оплачується, а за
роботу у вихідний день проставляються фактично відпрацьовані години, які оплачуються в
одинарному розмірі.
Згідно зі ст. 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" у колективному
договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих,
трудових і соціально-економічних відносин, зокрема режиму роботи, тривалості робочого
часу і відпочинку. Тому порядок компенсації за роботу у вихідний день доцільно визначати у
колективному договорі.

Додатково повідомляємо, що з метою підвищення правової свідомості
українців та інформування громадян щодо використання та захисту їхніх

прав у повсякденному житті стартував загальнонаціональний
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ
ПРАВО!».
В рамках проекту проводиться інформування громадян та надання
практичних рекомендацій щодо захисту прав за найбільш актуальними
напрямами.
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» на сайті
prаvo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний контакт-центр
системи надання безоплатної правової допомоги).
Довідково. Сарненський місцевий центр з надання БВПД знаходиться за
адресою: м. Сарни, вул. Широка, 22 (другий поверх приміщення
«Приватбанку»). тел.: (03655) 3-22-20, (067) 856 74 35.Телефон безкоштовної
гарячої лінії 0 800 213 103 (цілодобово).
Березнівське бюро правової допомоги: м. Березне, вул. Київська,
9(приміщення ЦНАПу та статистики),тел. (03653)5-34-44, (067) 836 50 41, (096)
117 38 45.
Володимирецьке бюро правової допомоги:смтВолодимирець, вул.
Соборна, 20 (приміщення Володимирецької районної державної нотаріальної
контори),тел. (03634) 2-58-08, (068) 091 88 85.
Дубровицьке бюро правової допомоги: м. Дубровиця, вул.
Воробинська, 9(приміщення районної бібліотеки), тел. (03658)2-00-06, (068)
085 13 52;.
Рокитнівське бюро правової допомоги:смтРокитне, вул. Незалежності,
21 (приміщення Управління Державної казначейської служби України в
Рокитнівському районі),тел. (03635)2-30-03, (097) 318 59 96.
Фахівці Сарненського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги

