Відрядження у вихідний день
Трудові відносини між підприємством і
працівником, направленим у відрядження,
регулюються в першу чергу Кодексом
законів про працю України (КЗпП України),
а також іншими законодавчими актами.
Статтею 121 КЗпП України встановлено
гарантії і компенсації при службових
відрядженнях.
Так,
працівники
мають
право
на
відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з службовими
відрядженнями.
Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час
перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати
по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних
законодавством.
Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу
здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і
розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.
Відповідно до статті 72 КЗпП України робота у вихідний день може компенсуватися, за
згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному
розмірі. Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами статті 107 цього
Кодексу.
Статтею 107 КЗпП України визначено, що робота у святковий і неробочий день
оплачується у подвійному розмірі. На бажання працівника, який працював у святковий і
неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.
Наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 затверджено Інструкцію про
службові відрядження в межах України та за кордон. Відповідно до пункту 1 цієї
Інструкції службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням
керівника підприємства, установи та організації на певний строк до іншого населеного
пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.
Пунктами 9-11 Інструкції № 59 передбачено таке.




Якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й
неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується відповідно до чинного
законодавства.
Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після
повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день
відпочинку.



Якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження
у вихідний день, то працівникові може надаватися інший день відпочинку
відповідно до законодавства у сфері регулювання трудових відносин.

Питання виходу працівника на роботу в день вибуття у відрядження та в день прибуття з
відрядження регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
У разі необхідності отримання консультацій з правових питань звертайтеся
до Кропивницького місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Кропивницький,
вул. Архітектора Паученка, 64/53. Тел.: 095 876 62 33, (0522) 32-08-24.
Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги –
0-800-213-103 (цілодобово, в межах України – безкоштовно)
Адреси бюро правової допомоги:
Долинське бюро правової допомоги
м. Долинська, вул. Шевченка, 59
Компаніївське бюро правової допомоги
смт Компаніївка, вул. Паркова, 4
Новомиргородське бюро правової допомоги
м. Новомиргород, вул. Соборності, 106
Новгородківське бюро правової допомоги
смт Новгородка, вул. Центральна, 1
Устинівське бюро правової допомоги
смт Устинівка, вул. Благодатна, 1.

