
 

З методичним матеріалом можна 

ознайомитися на сайті Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області за посиланням: 

http://just.cg.gov.ua/ 

             

 

Підготовлено відділом систематизації 

законодавства, правової роботи та правової 

освіти Управління державної реєстрації 

нормативно-правових актів, правової 

роботи та правової освіти Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області  

у відповідності з чинним законодавством  

станом на 18.06.2019 року 

та переглянуто станом на 01.07.2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Головне територіальне управління 

юстиції у Чернігівській області 
 

 

Матеріальна допомога 

для державних 

службовців, її види та 

особливості виплати 
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Матеріальна допомога при виході  

у відпустку 
 

Згідно статті 57 Закону України 

«Про державну службу» (із змінами) 

(далі – Закон) державним службовцям 

надається щорічна основна оплачувана 

відпустка тривалістю 30 календарних 

днів, якщо законом не передбачено 

більш тривалої відпустки, з виплатою 

грошової допомоги у розмірі 

середньомісячної заробітної плати. 

Таким чином, державним службовцям 

обов’язково надається грошова 

допомога при виході у щорічну основну 

оплачувану відпустку.  
Розмір Виплата 

обов’язкова 

/необов’язко

ва 

Особливість 

надання 

Середньо-

місячна 

заробітна 

плата  

(не більше, 

не менше) 

 

Обов’язкова 

Допомога 

надається: 

    - один раз 

на рік; 

- при 

виході у 

щорічну 

основну 

відпустку. 

У випадку переведення 

державного службовця з одного 

державного органу до іншого він має 

право на отримання такої допомоги 

лише один раз, що відображено у листі 

Міністерства соціальної політики 

України від 23.12.2016 № 1791/0/1-101-

16/281. 
 

Матеріальна допомога для 

вирішення соціально-побутових 

питань 
 

Відповідно до частини 2 статті 54 

Закону державним службовцям 

передбачена виплата матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-

побутових питань. Порядок надання і 

розмір такої допомоги визначені 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 08.08.2016 № 500 «Про затвердження 

Порядку надання державним службовцям 

матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань» (із змінами) 

(далі – Порядок). 
Розмір Виплата 

обов’язкова 

/необов’язко

ва 

Особливість 

надання 

Середньо-

місячна 

заробітна 

плата  

(не більше, не 

менше) або 

взагалі не 

виплачується 

В межах 

кошторисних 

призначень 

на оплату 

праці за 

наявності 

фінансового 

ресурсу. 

Допомога 

надається:  

 ٠  один раз 

на рік; 

٠ на підставі 

заяви 

працівника; 

٠ щодо 

державних 

службовців – 

рішення про 

надання 

приймає 

керівник 

державної 

служби в 

державному 

органі в 

межах 

затверджено-

го фонду 

оплати праці; 

٠ щодо 

керівника 

державної 

служби в 

державному 

органі та 

його 

заступників  

службовців 

– керівник 

відповідного 

державного 

органу за 

погоджен-

ням із 

відповідним 

органом 

вищого 

рівня (у разі 

наявності 

такого 

органу). 

   Рішення 

про надання 

керівнику 

апарату 

місцевої 

державної 

адміністрації 

та його 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%F1%EE%F6%B3%E0%EB%FC%ED#w16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%F1%EE%F6%B3%E0%EB%FC%ED#w16


заступнику 

матеріальної 

допомоги 

приймається 

керівником 

апарату 

відповідної 

місцевої 

державної 

адміністрації 

за 

погодженням 

із головою 

відповідної 

місцевої 

державної 

адміністрації. 

   Рішення 

про надання 

керівнику 

структурного 

підрозділу із 

статусом 

юридичної 

особи 

публічного 

права 

місцевої 

державної 

адміністрації 

та його 

заступнику 

матеріальної 

допомоги 

приймається 

керівником 

відповідного 

структурного 

підрозділу із 

статусом 

юридичної 

особи 

публічного 

права 

місцевої 

державної 

адміністрації 

за 

погодженням 

із головою 

відповідної 

місцевої 

державної 

адміністрації. 

Матеріальна допомога для 

вирішення соціально-побутових питань 

виплачується після забезпечення 

працівників державного органу 

обов’язковими виплатами – посадовий 

оклад, надбавки за ранг та за вислугу 

років, грошова допомога при наданні 

основної щорічної відпустки.  
 

Жодним нормативним документом 

не передбачено обмеження щодо виплати 

допомоги залежно від стажу служби. 

Таким чином, у перший рік роботи 

державний службовець має право на 

допомогу для вирішення соціально-

побутових питань. 
 

Відповідно до пункту 5 Порядку 

державним службовцям, переведеним з 

одного державного органу в інший, 

матеріальна допомога надається за умови, 

що вони не отримували її за попереднім 

місцем роботи у році, в якому були 

переведені. Таким чином, якщо 

державний службовець отримав вказану 

допомогу на попередньому місці роботи, 

таку допомогу вдруге в поточному році 

не виплачують. 
 

Неотримання зазначеної допомоги 

за колишнім місцем роботи державним 

службовцем підтверджується наступним 

чином. Він повинен надати довідку про 

зарплату з попереднього місця роботи. А 

керівник державного органу, з яким він 

перебував у трудових відносинах, 

зобов’язаний видати працівникові на 

його вимогу довідку, про його роботу в 

даній установі із відображенням посади, 

часу роботи і розміру заробітної плати із 

зазначенням відповідних даних.  
 

Порядком не передбачено 

повернення отриманої допомоги в разі 

звільнення з посади, якщо така особа не 

відпрацювала календарний рік. В цьому 

випадку на іншому місцем роботи до 

кінця цього року державний службовець 

не матиме змоги отримати матеріальну 

допомогу для вирішення соціально-

побутових питань. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%F1%EE%F6%B3%E0%EB%FC%ED#w16
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