
Відпустка для догляду за дитиною до 6 років. Чи зарахується до стажу? 

 Після закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років працівниця може 

оформити відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, зазначеною в медичному 

висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку* (далі — відпустка 

для догляду від 3 до 6 років). Це право встановлено ст. 179 КЗпП та п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону 

про відпустки. Не втрачається воно й у разі, якщо після закінчення відпустки для догляду до 

3 років мама вийшла на роботу, але у зв’язку з частими хворобами малюка виникла 

необхідність оформити відпустку для догляду за ним від 3 до 6 років. Більше того, 

працівниця може перервати цю відпустку, стати до роботи, після чого знову оформити її, 

якщо така необхідність підтверджена медичним висновком. 

 Для того щоб скористатися правом на відпустку для догляду за дитиною від 3 до 6 

років, роботодавцю потрібно надати наступні документи: - заяву з проханням про надання 

такої відпустки, - довідку за формою №080-1/о, затверджену наказом МОЗ від 11.06.2012 р. 

№430. На підставі цих документів, роботодавець видає наказ. Відповідно до ст. 181 КЗпП 

України, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка 

без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного 

стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті, до 

стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.  

 Щодо страхового стажу на період перебування у такій відпустці зазначаємо 

наступне. Згідно зі ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає 

загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені 

страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Оскільки, відпустка 

для догляду за дитиною від 3 до 6 років не оплачується, та належить до відпусток без 

збереження заробітної плати - час догляду за дитиною від 3 до 6 років не включається до 

страхового стажу для призначення пенсії за віком. 

 

Отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань можна:  

 - звернувшись до Літинського бюро правової допомоги  за адресою: смт. Літин, вул. Героїв 

Чорнобиля, 17. тел.(04347) 2-04-54 

– за безкоштовним телефоном системи БПД 0 800-213-103 

– у приватному чаті системи БПД у Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html 

– написавши на електронну пошту центру з надання БВПД (адреси можна дізнатися за 

посиланням https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/) 
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