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Складання графіка відпусток
Надання працівникам відпусток є обов’язком роботодавця. Однак працівники не мають
права використовувати їх, коли завгодно:
черговість надання відпусток визначається
графіком, затвердженим керівником підприємства. Про те, як складати цей графік,
за якою формою та які законодавчі норми
слід враховувати, розглянемо далі.

З якою метою та коли складають
графік відпусток
Обов’язковість складання графіка відпусток передбачена частинами п’ятою та
шостою ст. 79 КЗпП і частинами 10 та 11
ст. 10 Закону про відпустки. Складати його
потрібно на всіх підприємствах незалежно
від форми власності та кількості працівників.
Головна мета складання графіка відпусток — встановити черговість відпочинку всіх
працівників підприємства протягом року
з урахуванням як їх особистих інтересів,
так і інтересів виробництва. Графік відпусток дає змогу розпланувати використання
працівниками своїх відпусток таким чином,
щоб не допустити ситуацій, коли працівники
одного відділу/підрозділу/цеху відпочивають
«гуртом», а виконувати їх обов’язки нікому.
Ні КЗпП, ні Закон про відпустки не містять
вказівок щодо граничного строку складання
графіка відпусток на рік. Згадується про
нього лише в Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку. Цей документ
залишається чинним на сьогодні, і згідно
з його п. 20 графік відпусток складається на
кожний календарний рік не пізніше 5 січня
поточного року. На нашу думку, враховуючи
те, що перші дні січня завжди є вихідними,
цей термін можна перенести, скажімо, на

середину січня або скласти завчасно (наприклад, у грудні), щоб не виникли проблеми
з розподілом відпусток у цей період.
Протягом року до графіка відпусток можна вносити зміни, кожну з яких потрібно
оформлювати наказами.
Складання графіка відпусток для цілей
бухгалтерського (податкового) обліку може
допомогти точніше формувати суми резерву
для оплати відпусток та її коригування.

Форма графіка відпусток
Ні в КЗпП, ні в Законі про відпустки не
згадується про форму графіка відпусток
(типову або примірну). Тому кожне підприємство (установа, організація) має право
складати його в довільній формі, зокрема
в розробленій самостійно. У додатку 1 (с. 6)
наведено один з варіантів графіка відпусток, в якому, на нашу думку, враховані всі
необхідні реквізити.
Звісно, форма графіка відпусток на підприємстві може відрізнятися від запропонованого зразка, але головне, щоб вона
містила дані щодо особи працівника, кількості
належних йому днів відпустки та періодів їх
використання.

Особливості складання
графіка відпусток
Складання графіка відпусток належить
до функціональних обов’язків працівників
кадрової служби, а відповідальним за нього є
керівник такого підрозділу. Складений графік
відпусток погоджують із профспілкою (за її
наявності) або з уповноваженим від трудового
колективу, і вже після цього його затверджує
керівник підприємства. Весь цей процес можна
умовно поділити на кілька етапів.
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 кладання проектів графіків відпусток
С
за підрозділами
Керівник кадрової служби доручає безпосереднім керівникам підрозділів підприємства провести опитування серед підлеглих
стосовно періодів, коли вони бажають піти
у відпустки, та скласти проекти графіків
відпусток за підрозділами.
Щоб дізнатися, в які періоди працівники
бажають піти у відпустку, їм зазвичай пропонують заповнити опитувальну відомість,
яка за формою частково повторює графік
відпусток. З’ясувавши в кадрової служби
належну їм кількість днів відпусток, працівники вносять ці дані до такої відомості та
зазначають, коли планують їх використати.
Далі керівник підрозділу аналізує побажання працівників з урахуванням того, що
окремим із них необхідно надати відпустку
в зручний для них час, враховуючи інтереси
виробничого процесу. У результаті він може
погодитися або ні з використанням відпусток
у періоди, запропоновані працівниками.
За потреби останні вказують інші періоди
свого відпочинку, які також погоджують із
керівником підрозділу.
Після того як використання всіх відпусток
працівники підрозділу погодять зі своїм безпосереднім керівником, він складає проект
графіка відпусток по підрозділу та передає
його кадровій службі підприємства.
 кладання зведеного проекту графіка
С
по підприємству
Працівник кадрової служби, відповідальний за складання графіка відпусток, отримавши проекти графіків відпусток за окремими
підрозділами ще раз перевіряє інформацію
щодо наявної кількості днів відпусток у всіх
працівників, звіривши її з даними їх особових
карток. За необхідності — узгоджує новий
період відпусток з окремими працівниками.
На підставі зібраних матеріалів працівник
кадрової служби складає зведений проект
графіка відпусток по підприємству на рік.
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Погодження та затвердження
Якщо на підприємстві є профспілкова
організація, то графік відпусток погоджують
з її виборним органом. Це оформлюється
грифом «ПОГОДЖЕНО», під яким ставиться підпис голови первинної профспілкової
організації. Враховуючи те, що на сьогодні
профспілки є не на всіх підприємствах, графік
відпусток слід погодити з особою, уповноваженою трудовим колективом захищати
права працівників.
Після ознайомлення з графіком відпусток
керівник підприємства має його затвердити.
Це оформлюється грифом «ЗАТВЕРДЖЕНО»
з підписом керівника (див. додаток 1, с. 6).
 оведення графіка відпусток до відома
Д
працівників
Погоджений і затверджений графік відпусток доводять до відома всіх працівників
підприємства. Це важливо зробити для уникнення будь-яких претензій з боку працівників
щодо часу їх відпусток.
Законодавство не визначає, як саме ознайомлювати працівників із графіком відпусток.
Зважаючи на практику, найоптимальніший
варіант — передбачити в графіку окрему
графу (графа 7 у додатку 1).
Зауважимо, що на багатьох підприємствах кадрові служби складають для себе ще
один графік відпусток — за місяцями року
(див. додаток 2, с. 7). Він справді є зручним
у використанні, оскільки містить наочну
інформацію про відпустки працівників усіх
підрозділів підприємства в конкретному
місяці року.
Правила складання
Конкретних правил складання графіка відпусток законодавством не встановлено. Але,
враховуючи вимоги, обмеження, дозволи та
інші приписи з приводу надання відпусток,
передбачені КЗпП і Законом про відпустки,
визначимо найважливі моменти, про які
варто пам’ятати, складаючи такий графік.
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Включайте у графік усіх працівників
підприємства, з якими укладено трудові
договори. Усі вони вважаються працівниками підприємства та мають право на
відпустки.
Таким чином, у графіку мають бути відображені відпустки не тільки тих працівників,
які працюють на постійній основі, а й сумісників, сезонних і тимчасових працівників,
а також тих, з ким укладено строкові трудові
договори.
Рекомендуємо під час складання графіка
відпусток зв’язуватися також із працівниками,
які перебувають у відпустці для догляду за
дитиною, та дізнаватися в них дату виходу
на роботу. Залежно від відповіді таких працівників або включають, або ні до графіка
відпусток.
Відображайте всі відпустки, що належать
працівникам. У ст. 79 КЗпП і ст. 10 Закону про
відпустки йдеться лише про черговість щорічних відпусток — основної та додаткових.
Однак вважаємо, що до графіка відпусток
раціонально включити всі відпустки, які належать тому чи іншому працівнику, зокрема
відпустки одиноким матерям і матерям, які
мають двох і більше дітей віком до 14 років,
«чорнобильські» відпустки. Якщо в когось
із працівників є невикористані щорічні відпустки або їх частина за минулі роки, їх
також слід врахувати в графіку відпусток
на поточний рік.
Включення до графіка всіх відпусток,
що належать працівникам, відобразить
повну картину днів їх відсутності на роботі
у зв’язку з перебуванням у відпустках, що
дасть змогу налагодити безперебійний процес
виробництва та ефективну роботу кожного
з підрозділів підприємства.
Насамперед враховуйте працівників,
які мають переважне право на щорічну
відпустку. Перелік категорій працівників,
яким щорічні відпустки надають у зручний
для них час, визначено частиною 13 ст. 10
Закону про відпустки.
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Пам’ятайте і про працівників, стаж роботи
яких на підприємстві менше шести місяців.
За загальним правилом, у перший рік роботи
на підприємстві право на відпустку повної
тривалості виникає в працівника після того,
як він безперервно відпрацює шість місяців.
До цього строку він має право на щорічну
основну відпустку тривалістю пропорційно
відпрацьованому часу (частини п’ята і шоста
ст. 10 Закону про відпустки). Також є категорії
працівників, яким щорічну відпустку повної
тривалості обов’язково надають до відпрацювання шестимісячного строку (частина
сьома ст. 10 Закону про відпустки). Потрібно
з’ясувати, чи будуть зазначені працівники
користуватися своїми правами на відпустки (пропорційно відпрацьованому часу чи
повної тривалості). Якщо так, то в графіку
відпусток їх слід відобразити.
Крім того, соціальна відпустка на дітей
(ст. 19 Закону про відпустки), додаткова відпустка учасникам бойових дій (ст. 162 Закону
про відпустки) і «чорнобильська» відпустка
(Закон № 796) надаються незалежно від
часу, який пропрацював працівник на підприємстві. Тому, якщо хтось із нещодавно
прийнятих працівників має такі статуси
(«чорнобилець», одинока матір, мати двох
дітей віком до 14 років), слід поцікавитися в
них щодо бажання використати такі відпустки
та в разі позитивної відповіді — включити
до графіка.
Дотримуйтесь правил поділу відпусток.
Працівник може поділити свою щорічну
основну відпустку таким чином, щоб основна
безперервна частина становила не менше
14 календарних днів (частина перша ст. 12
Закону про відпустки). Не важливо, яка за
чергою (першою, другою чи третьою) буде
така неподільна частина відпустки. Поділ
відпустки на частини можливий тільки
з дозволу роботодавця, оскільки це не
є його обов’язком, і стосується лише щорічних відпусток. Разом із тим для інших
відпусток, які не належать до щорічних,
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зокрема на дітей, «чорнобильська», поділ не
передбачений. Хоча Мінсоцполітики в листі
від 05.07.2013 р. № 290/13/116-13 допускає,
що в разі якщо працівник має право на такі
відпустки за двома підставами, і загальна
тривалість відпустки становить, наприклад,
17 календарних днів, її можна ділити на
10 і 7 календарних днів.
Період використання відпусток можна
вказувати як у місяцях, так і за конкретними датами. Законодавством не визначено
це питання, тому у графі графіка відпусток
працівники можуть вказувати або тільки
місяць використання своєї відпустки (відпусток) чи її частини, наприклад, травень,
або конкретні дати початку та закінчення
відпустки, наприклад, із 05.05.2017 р. до
20.05.2017 р. На нашу думку, краще вказувати конкретний період відпустки, щоб
можна було відслідкувати, чи не збігається
він з відпусткою колег.
У графіку відпусток доцільно передбачити окрему графу «Примітки», в якій будуть
зазначатися відомості про особливості

надання відпусток окремим працівникам
(наприклад, що працівник має право на
відпустку у зручний для нього час), про
будь-які відхилення від графіка відпусток
(перенесення, продовження, відкликання)
тощо.

Відповідальність за відсутність
графіка відпусток
На думку Мінсоцполітики, викладену
в листі від 29.07.2015 р. № 191/10/136-15,
відсутність графіка відпусток слід розглядати
як «інші порушення вимог законодавства
про працю». За це передбачені:
• фінансова санкція до підприємства —
штраф у розмірі мінімальної заробітної плати
(ст. 265 КЗпП);
• адміністративна відповідальність посадових осіб — штраф від 30 до 100 нмдг,
або від 510,00 до 1700,00 грн (за повторне
порушення — від 100 до 300 нмдг, або від
1700,00 до 5100,00 грн) згідно з частиною
першою ст. 41 КУпАП.
Додаток 1

«ПОГОДЖЕНО»
Голова первинної профспілкової організації
____________________________
(П. І. Б.)
___________
(дата)
Структур- П. І. Б.
По- Вид від- Тривалість відний під- працівсада пустки
пустки, к. дн.
розділ
ника
1
2
3
4
5

Бухгалтерський
відділ

Корж
Олена
Василівна

ЩоБух- річна
галтер
Соціальна на
дітей

…

24 — за
період із
20.05.2016 р.
до
19.05.2017 р.

10 —
за 2016 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Керівник підприємства
____________________________
(П. І. Б.)
___________
(дата)
Місяць
надання
відпустки
6

14 к. дн.
(31.05–
13.06.2016
р.)

Підпис Відмітки про
праців- використанника ня відпустки
7
8

Корж

10 к. дн.
(15–24.08.
2017 р.)
вересень

Корж

Примітки
9

Має
право
на відпустку
в зручний час
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Додаток 2
Приклад графіка відпусток за місяцями 2017 р.
(витяг)
П. І. Б.
працівника

січень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Будько І. П.
Корж О. В.
Стець Р. Т.
…

Обчислення відпусткового стажу
Визначення терміна «відпустковий стаж»
законодавство не містить, проте під ним
слід розуміти період роботи, що дає право
на щорічну відпустку, обчислення якого
визначено ст. 82 КЗпП та ст. 9 Закону про
відпустки.

Що таке відпустковий стаж
Порядок і умови надання щорічних відпусток регулюються ст. 79 КЗпП та ст. 10 Закону
про відпустки, відповідно до яких надання
відпустки є обов’язком роботодавця. Вона
має надаватися працівникам тривалістю
не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується
з дня укладення трудового договору. Саме
цей нюанс Закону про відпустки впливає на
відпустковий стаж, адже його обчислення
починається з дня прийняття працівника
на роботу.
Тобто якщо працівника прийнято
16.06.2016 р., то для обчислення тривалості щорічної відпустки його робочий рік
починається з 16.06.2016 р., а закінчується
15.06.2017 р. Згідно з частиною четвертою
ст. 10 Закону про відпустки щорічні основна

та додаткові відпустки надаються працівнику з таким розрахунком, щоб вони були
використані, як правило, до закінчення
робочого року (наприклад, з 16.06.2016 р.
по 15.06.2017 р.).
Законодавством також не передбачено
терміну давності, зі спливом якого працівник
втрачає право на щорічну відпустку. Окрім
цього, воно також не містить заборони
надавати щорічну відпустку в разі її невикористання, а тому якщо працівник з якихось
причин не скористався своїм правом на таку
відпустку за попередні роки, він має право
її використати.

Які періоди роботи входять
у відпустковий стаж
Як було зазначено вище, відповідно до
ст. 82 КЗпП та ст. 9 Закону про відпустки
до стажу роботи, що дає право на щорічну
основну відпустку (ст. 6 Закону про відпуски), зокрема, зараховується:
• час фактичної роботи (в т. ч. на умовах
неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка.
Тобто враховується лише той час, коли
працівник дійсно працював, а не перебував
у трудових відносинах. Наприклад, жінка,
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яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та
працює на умовах неповного робочого часу,
має право на щорічну основну відпустку.
Згідно з частиною четвертою ст. 18 Закону
про відпустки за бажанням жінки в період
перебування її у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
вона може працювати на умовах неповного
робочого часу, а відповідно до частини третьої ст. 56 КЗпП робота на умовах неповного
робочого часу не тягне за собою будь-яких
обмежень обсягу трудових прав працівників;
• час, коли працівник фактично не
працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада)
та заробітна плата повністю або частково
(в т. ч. час оплаченого вимушеного прогулу,
спричиненого незаконним звільненням або
переведенням на іншу роботу).
Наприклад, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову
службу за призовом осіб офіцерського складу,
військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими
на військову службу за контрактом, у т. ч.
шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особ
ливого періоду на строк до його закінчення
або до дня фактичного звільнення згідно із
частиною третьою ст. 119 КЗпП зберігаються
місце роботи, посада та середній заробіток
на підприємстві незалежно від підпорядкування та форми власності і у підприємців,
у яких вони працювали на час призову. Отже,
період увільнення працівників на зазначені
вище терміни зараховується до стажу, що дає
право на щорічну основну відпустку. Також
це стосується працівника, якого поновлено на роботі за рішенням суду. Працівник
має право використати щорічну основну
відпустку за весь час вимушеного прогулу,
тому весь період з дати поновлення на роботі
й до кінця його робочого року входить до
відпусткового стажу;
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• час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи
(посада) і йому виплачувалася допомога по
державному соціальному страхуванню, за
винятком частково оплачуваної відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
З цієї норми випливає, що до стажу роботи,
який дає право на щорічну основну відпустку,
перебування в частково оплачуваній відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку не зараховується. У цій ситуації може виникнути питання щодо робочого
року, за який надається відпустка. Тож нагадаємо, що робочий рік, за який надається
щорічна основна відпустка, відлічується
з дати укладення трудового договору, а отже,
й після закінчення відпустки для догляду за
дитиною робочий рік для надання щорічної
основної відпустки для цієї працівниці не
зміниться;
• час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи
(посада) і йому не виплачувалася заробітна
плата в порядку, визначеному ст. 25 і 26 Закону про відпустки, за винятком відпустки
без збереження заробітної плати для догляду
за дитиною до досягнення нею шестирічного
віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий
діабет I типу (інсулінозалежний), — до досягнення дитиною 16-річного віку, а якщо
дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» — до досягнення дитиною
18-річного віку.
Тобто якщо працівник відсутній на роботі і йому не виплачується заробітна плата
у зв’язку з наданням йому відпустки без
збереження заробітної плати відповідно до
ст. 25 і 26 Закону про відпустки, цей період
входитиме до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Але в разі відсутності
працівника на роботі з нез’ясованих причин
або в разі прогулу цей період до відпусткового стажу не враховуватиметься. Зверніть
увагу, що як і в попередньому пункті період
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відпустки для догляду за дитиною, але вже
до досягнення нею шестирічного віку, також
не входить до відпусткового стажу. Робочий
рік працівниці, яка перебуває у відпустці без
збереження заробітної плати для догляду за
дитиною до досягнення нею шестирічного
віку, також не змінюється.
Нагадаємо, що існують й інші періоди,
які зараховуються до стажу роботи, що дає
право на щорічну основну відпустку, а саме:
• час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на
денних відділеннях професійно-технічних
навчальних закладів;
• час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв’язку зі
змінами в організації виробництва та праці,
у т. ч. з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням
чисельності або штату працівників;
• інші періоди роботи, передбачені законодавством.
До щорічних відпусток належать також
додаткові відпустки, визначені ст. 7, 8 Закону
про відпустки. Проте до стажу роботи, що
дає право на такі відпустки, зараховуються:
• час фактичної роботи зі шкідливими, важкими умовами або з особливим
характером праці, якщо працівник зайнятий
у цих умовах не менше половини тривалості
робочого дня, встановленої для працівників
такого виробництва, цеху, професії або посади;
• час щорічних основної та додаткових
відпусток за роботу із шкідливими, важкими
умовами та за особливий характер праці;
• час роботи вагітних жінок, переведених
на підставі медичного висновку на легшу
роботу, на якій вони не зазнають впливу
несприятливих виробничих факторів.
Зверніть увагу, що порівняно з періодом,
що дає право на щорічну основну відпустку,
період увільнення працівників відповідно до
ст. 119 КЗпП до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку, не враховується.

ПЛАНУВАННЯ ВІДПУСТОК

Адже для його зарахування працівник має
працювати у шкідливих, важких умовах або
в умовах з особливим характером праці не
менше половини тривалості робочого дня,
установленої для працівників такого виробництва, цеху, професії або посади.

Стаж у разі надання щорічних
відпусток за попередні роки
На практиці виникають ситуації, коли
працівник має певну кількість накопичених
за минулі роки відпусток, і для їх надання
немає обмежень, проте як правильно їх надати — вирішує саме фахівець відділу кадрів.
Насамперед зауважимо, що якщо працівник з якихось причин не скористався своїм
правом на щорічну відпустку за попередній
рік чи за кілька попередніх років, він має
право їх використати. У разі звільнення,
незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні
щорічних відпусток. А тому, якщо працівник
просить надати йому всі невикористані дні
щорічних основної або додаткової відпусток
за кілька років (наприклад, 82 календарних
дні), а керівник підприємства не заперечує,
така кількість може бути надана, незважаючи
на те, що у ст. 10 Закону про відпустки міститься обмеження щодо загальної тривалості
щорічних основної та додаткових відпусток
у 59 календарних днів. Проте слід наголосити, що обмеження тривалості щорічних
відпусток у 59 календарних днів стосується тривалості відпустки за поточний рік.
У разі надання відпусток, невикористаних
за минулі роки, зазначене обмеження не діє.
Отже, працівнику може бути надано всі
невикористані за минулі періоди відпустки
загальною тривалістю 82 календарних дні.
Може виникнути й ситуація, за якої працівник має невикористану відпустку тривалістю
14 календарних днів за робочий період, наприклад, з 12.12.2015 р. по 11.12.2016 р., яку
не можна розривати, але в заяві він просить
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надати частину щорічної основної відпустки
тривалістю два календарних дні. Звісно, для
послідовного й точного обліку використання
щорічних відпусток доцільно надавати працівникам спочатку невикористану частину
щорічної відпустки за попередній робочий
рік (або за кілька попередніх років), а потім
за поточний. Оскільки в описуваній ситуації
залишилася неподільна частина відпустки,
доцільно надати два календарних дні щорічної основної відпустки з нового періоду,
тобто з 12.12.2016 р. по 11.12.2017 р., адже
робочий період вже розпочато й обмежень
щодо надання відпустки з нового періоду
законодавство не містить.
Окрім цього, варто зазначити, що під
час написання заяви про надання щорічної
відпустки працівник не повинен вказувати
інформацію, за який робочий період він її
використовує, адже це прерогатива відділу
кадрів, який володіє такою інформацією. Для
отримання щорічної відпустки працівнику
достатньо написати заяву такого змісту:
«Прошу надати частину щорічної основної
(додаткової) відпустки тривалістю два календарних дні з 27 квітня 2017 р.». При цьому
працівник не має зазначати, до якої дати він
перебуватиме у відпустці. Цей нюанс буде
визначено в наказі, з яким працівник після
його видання буде ознайомлений. Окрім
цього, може статися так, що на дні щорічної
відпустки працівника припадатимуть святкові
та неробочі дні, які не враховуються під час
визначення тривалості щорічних відпусток
(ст. 781 КЗпП, ст. 5 Закону про відпустки).
Те ж саме стосується й зазначення робочого
періоду.

Стаж у разі переведення на роботу
на інше підприємство
Під час звільнення працівника у зв’язку
із переведенням його на роботу на інше
підприємство грошова компенсація за не
використані ним дні щорічних відпусток
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за його бажанням має бути перерахована
на рахунок підприємства, на яке перейшов
працівник (частина друга ст. 81 КЗпП, частина третя ст. 24 Закону про відпустки).
У такому разі своє бажання необхідно викласти в заяві, наприклад: «Прошу звільнити мене з роботи 24 квітня 2017 р. за п. 5
ст. 36 КЗпП у зв’язку з переведенням до ТОВ
«Інформ». Компенсацію за невикористану
відпустку прошу перерахувати на рахунок
ТОВ «Інформ».
Після видання наказу про звільнення
працівника, остаточного розрахунку з ним та
видачі трудової книжки його приймають на
роботу на новому підприємстві. Для того щоб
підприємство, куди переводиться працівник,
володіло повною інформацією про період
роботи, за який працівник не використав
відпустки на попередньому місці роботи,
та перераховані до нього кошти, фахівці
відділу кадрів можуть підготувати довідку
такого змісту: «Надана (П. І. Б. працівника)
про те, що грошову компенсацію в сумі ___
грн за невикористану частину щорічної
основної відпустки тривалістю 20 календарних днів за період роботи в ТОВ «Дюкан»
з 08.07.2016 р. по 27.04.2017 р. перераховано
на розрахунковий рахунок ТОВ «Інформ». Разом з тим підтвердженням перерахування
коштів за невикористані дні відпустки може
стати й наказ про звільнення.
Отже, якщо кошти за невикористану відпустку перераховані на нове підприємство,
і така довідка або наказ про звільнення надано, працівник одразу набуває права на
отримання щорічної відпустки повної або
часткової тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи
в перший рік роботи на підприємстві (п. 8
частини сьомої ст. 10 Закону про відпустки).
Згідно з частиною третьою ст. 9 Закону
про відпустки якщо працівник, переведений
на роботу на інше підприємство, повністю
або частково не використав щорічні основну
та додаткові відпустки й не одержав за них
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грошової компенсації, то до стажу роботи,
що дає право на щорічні основну та додаткові
відпустки, зараховується час, за який він
не використав ці відпустки за попереднім
місцем роботи.
Отже, якщо працівник за попереднім
місцем роботи не використав, наприклад, 20
календарних днів щорічної основної відпустки
та бажає використати її частково тривалістю
14 календарних днів, доцільним буде надати
спочатку невикористану частину щорічної
відпустки за попередній робочий рік (у наведеному випадку це період роботи на попередньому місці роботи). Тому наказ можна
сформулювати так: «Надати (П. І. Б. та посада працівника) частину щорічної основної
відпустки тривалістю 14 календарних днів
з 3 по 17 травня 2017 р. за період роботи
з 08.07.2016 р. по 27.04.2017 р. у ТОВ «Дюкан».
Слід зауважити, що в наказі буде зазначено
період роботи, що відповідає довідці або
наказу про звільнення та відпрацьований
за попереднім місцем роботи.

Стаж до настання шестимісячного
періоду роботи
Відповідно до ст. 10 Закону про відпустки
право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості в перший
рік роботи настає після закінчення шести
місяців безперервної роботи на підприємстві.
Частиною сьомою цієї статті передбачено випадки, коли за бажанням працівника
йому надаються щорічні відпустки повної
тривалості до настання шестимісячного
терміну безперервної роботи в перший рік
роботи на підприємстві.
Натомість якщо працівник не має такого
права, тобто його випадок не передбачений законом, питання надання працівнику
відпустки до закінчення шестимісячного
терміну безперервної роботи вирішується
за погодженням сторін трудового договору,
тобто між роботодавцем і працівником. Тому
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в разі надання працівнику щорічної відпустки
до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи її тривалість визначається
пропорційно відпрацьованому часу, але без
змін щодо робочого року працівника.

Стаж у разі зміни тривалості
відпустки
Згідно зі ст. 6 Закону про відпустки щорічна
основна відпустка надається працівникам
тривалістю не менш як 24 календарних дні
за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
У зв’язку із встановленням працівнику
інвалідності (наприклад, ІІ групи) тривалість
його відпустки з певної дати становитиме
вже не 24, а 30 календарних днів. Тож якщо
протягом робочого року, за який надається щорічна основна відпустка, змінилася
її тривалість, загальна тривалість щорічної
основної відпустки за відпрацьований робочий рік має бути обчислена пропорційно
відпрацьованому часу роботи в кожному
з цих періодів.
Наприклад, якщо робочий рік працівника розпочато з 03.04.2016 р., то днем
його закінчення буде 02.04.2017 р. Якщо
інвалідність встановлено 04.01.2017 р., то
за частину робочого року з 03.04.2016 р. по
03.01.2017 р. тривалість щорічної основної
відпустки слід обчислювати з розрахунку
24 календарних дні, а за іншу частину робочого року (з 04.01.2017 р. по 02.04.2017 р.) —
з розрахунку 30 календарних днів. При цьому, як уже відомо, робочий рік не змінюється.

Відпустковий стаж
для інших видів відпусток
До щорічних відпусток належать основна
та додаткові відпустки, передбачені ст. 79
КЗпП та розділом ІІ Закону про відпустки.
Саме з ними пов’язана актуальність питання
щодо обчислення відпусткового стажу. Але

11

12

ПЛАНУВАННЯ ВІДПУСТОК

є перелік відпусток, для яких відпустковий
стаж набу-ває дещо іншого змісту, адже вони
надаються протягом календарного або навчального року. Це, зокрема:
• додаткові відпустки працівникам, які
мають дітей або повнолітню дитину-інваліда
з дитинства підгрупи А І групи, що передбачені ст. 19 розділу IV Закону про відпустки;
• відпустки без збереження заробітної
плати, що визначені ст. 84 КЗпП та ст. 25,
26 розділу VI Закону про відпустки;
• навчальні відпустки, про які йдеться
у ст. 215–219 КЗпП, а також у ст. 15 розділу IІІ
Закону про відпустки;
• додаткові відпустки окремим категоріям
ветеранів війни, які визначені ст. 772 КЗпП
та ст. 162 розділу IІІ Закону про відпустки;
• відпустки громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, які передбачені п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону 796.
До щорічних вони не належать, а отже,
надаються понад останні. Тривалість цих
відпусток не залежить від стажу роботи
працівника, оскільки на відміну від щорічних
надаються не за відпрацьований робочий
рік, а за календарний (тобто за 2016, 2017
і т. д.). Тому працівник, який має право на
будь-яку із вищевказаних відпусток, може
її використати в будь-який період протягом
року незалежно від відпусткового стажу.
Перенесенню або подовженню на інший
період підлягає лише додаткова відпустка
працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства під-
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групи А І групи. Святкові та неробочі дні,
встановлені ст. 73 КЗпП, не враховуються
лише під час обчислення тривалості цієї
додаткової соціальної відпустки. Наприк
лад, якщо відпустку буде надано, наприк
лад, із 24.04.2017 р., закінчиться вона
через 10 календарних днів без урахування
святкових та неробочих днів 1 та 2 травня,
тобто 5 травня. Вийти на роботу працівник
повинен 8 травня (якщо цей день не буде
перенесено, наприклад, на 13 травня), та
за умови, якщо 6 та 7 травня згідно з його
графіком є вихідними. У разі перенесення
робочого дня вийти на роботу працівник
має 10 травня.
А от поділу не підлягають додаткові відпустки окремим категоріям ветеранів війни
та «чорнобильські» відпустки.
Якщо ж з якихось причин працівник не
скористався своїм правом на одну із зазначених відпусток, компенсацію за неї під час
звільнення він отримає лише за додаткову
відпустку як працівнику, який має дітей або
повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А І групи, на відміну від відпусток без
збереження заробітної плати, навчальних
відпусток, додаткових відпусток окремим
категоріям ветеранів війни й відпусток громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Зауважимо, що на відміну від щорічних
відпусток законодавством не передбачено
відкликання працівника із жодної з вказаних
вище відпусток.

Обчислення середньої зарплати
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ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ

Умови та приклади коригування
середньої зарплати
Порядок коригування заробітної плати під
час обчислення середньої заробітної плати
визначено п. 10 Порядку № 100.
Для розрахунку середньої зарплати для
обчислення відпускних враховуються виплати за 12 місяців. Ці виплати в різні місяці розрахункового періоду можуть бути
набагато меншими, ніж остання зарплата
працівника. Як наслідок, обчислена середня зарплата суттєво відрізнятиметься від
зарплати, яку працівник отримає перед
виходом у відпустку. Чи вигідно йому за час
відпустки отримати менше? Зрозуміло, що ні.
Пункт 10 Порядку № 100 дає змогу шляхом
коригування (штучного підвищення) довести рівень зарплати в розрахунковому періоді
до рівня останньої. Як це має відбуватися
на практиці — розглянемо далі.

Умови та порядок коригування
Згідно з абзацом першим п. 10 Порядку
№ 100 у випадках підвищення на підприємстві
тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства чи колективного
договору як у розрахунковому періоді, так
і в періоді, протягом якого за працівником
зберігається середній заробіток, заробітна
плата, включаючи премії та інші виплати,
що враховуються під час обчислення середньої заробітної плати, за проміжок часу до
підвищення коригуються на коефіцієнт їх
підвищення.
Коефіцієнт коригування визначається
шляхом ділення тарифної ставки (посадового
окладу), встановленого працівнику після
підвищення, на тарифну ставку (посадовий
оклад), які були встановлені до підвищення
(див. приклад 1, с. 15).

На коефіцієнт підвищення коригуються
«заробітна плата, включаючи премії та інші
виплати, що враховуються при обчисленні
середньої заробітної плати» (п. 10 Порядку № 100). Інші виплати передбачають:
• доплати та надбавки (в т. ч. за ранг);
• суми індексації;
• виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток
(за час попередньої щорічної відпустки,
вимушеного прогулу тощо);
• допомогу по тимчасовій непраце
здатності;
• виробничі премії, які мають постійний
характер.
Тобто коригувати потрібно всі виплати,
які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати згідно з Порядком № 100.
Коригуванню підлягають як доходи за 12
місяців (менший проміжок часу), які враховуються під час обчислення середньої
заробітної плати для оплати часу відпусток, так і доходи за два останніх місяці, які
враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для інших випадків
її збереження, зокрема середньої зарплати мобілізованим працівникам тощо. Слід
тільки врахувати, що відпускні, допомога
по тимчасовій непрацездатності, допомога
по вагітності та пологах, середній заробіток за час відрядження коригуються тільки
в разі нарахування відпускних, що випливає
з абзацу четвертого п. 3 Порядку № 100.

Коли коефіцієнт коригування
не застосовується
Коригування середньої заробітної плати
не проводиться, якщо зміна тарифної ставки
(посадового окладу) працівника пов’язана
з присвоєнням вищого розряду, переведен-
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ням на іншу вищеоплачувану роботу тощо
(абзац третій п. 10 Порядку № 100).
Також не проводиться коригування, якщо
заробітна плата була збільшена не за рахунок
підвищення тарифної ставки чи посадового
окладу, а за рахунок зростання розмірів інших видів виплат, наприклад, премії (разової), надбавки, доплати тощо.
Крім зазначеного, на думку Міністерства
праці та соціальної політики України (лист
від 03.08.2005 р. № 18-441-1), середній заробіток не коригується, якщо в розрахунковому періоді або періоді, протягом якого за
працівником зберігається середній заробіток, на підприємстві підвищилися тарифні
ставки (оклади) лише окремій категорії
працівників або одному працівнику. З цим
твердженням, вважаємо, можна посперечатися, оскільки:
• по-перше, підвищення оплати праці
в наш час має індивідуальний характер:
комусь її можуть підвищувати щомісяця,
комусь — щокварталу, а комусь не підвищувати взагалі. У такому разі працівники,
яким зарплата підвищувалася, втрачають
у доходах;
• по-друге, підвищення тарифних ставок
і посадових окладів для різних працівників
може бути різним. І тільки в бюджетних
установах їх майже завжди підвищують усім
рівномірно. Як коригувати в такому разі: на
середній коефіцієнт підвищення по підприємству? На найбільший по підприємству? За
кожним працівником окремо?;
• по-третє, хіба підвищення зарплати
одному чи кільком працівникам це не підвищення зарплати на підприємстві?
Тому, на нашу думку, коригувати зарплату
можна й у тому разі, коли її підвищували
конкретним працівникам, але тільки цим
конкретним працівникам. Словосполучення «у випадках підвищення… на підприємстві», вважаємо, слід розуміти так, що її
не слід коригувати, якщо було підвищено,
наприклад, мінімальну зарплату в країні,
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але на підприємстві через це зарплата не
підвищувалася. Або, скажімо, підвищилася
зарплата на одному з державних підприємств,
яке перебуває у сфері управління одного
міністерства, а на інших підприємствах того
ж міністерства зарплата не підвищувалася.
Важливо лише закріпити це положення
в колективному договорі.

Коригування виплат, обчислених
із середньої зарплати
Якщо тарифна ставка чи оклад підвищилися, коли за працівником зберігалася
середня заробітна плата (відпустка, виконання державних чи громадських обов’язків,
відрядження, мобілізація), її необхідно відкоригувати й донарахувати працівнику належні
йому кошти (відпускні тощо). Коригувати
слід тільки частину заробітку, що стосується
днів збереження середньої заробітної плати,
з дня підвищення тарифних ставок чи окладів (абзац другий п. 10 Порядку № 100). Як
це робити, розглянуто у прикладах 3, 4, 5
(с. 17–19). Також донарахування слід провадити, якщо працівник одразу після відпустки
звільняється, а в періоді, коли він перебував
у відпустці, оклади підвищувалися.

Чи обов’язково коригувати
зарплату
Передусім норм щодо коригування заробітної плати мають дотримуватися бюджетні
організації та установи, яким слід коригувати її обов’язково. Органи фінансового
контролю в оглядах за наслідками перевірок бюджетних організацій відзначають,
що непроведення ними коригування зарплати є найтиповішим порушенням.
На госпрозрахункових підприємствах
і в організаціях заробітна плата та інші виплати коригуються з урахуванням фінансових можливостей. Такі підприємства в разі
скрутного фінансового становища мають
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право зменшити коефіцієнт коригування, але не мають права не коригувати взагалі.
Наприклад, якщо на підприємстві розмір
окладів збільшено в 1,5 разу, однак немає
фінансової можливості провести коригвання середньої заробітної плати на коефіцієнт 1,5, підприємство шляхом видання наказу або розпорядження має право
встановити коефіцієнт коригування 1,4
або інший — з огляду на свій фінансовий
стан. Такий наказ (розпорядження) слід
погодити із профспілковим комітетом підприємства або з іншим уповноваженим
на представництво трудового колективу
органом (лист Міністерства праці та соціа
льної політики України від 24.10.2008 р.
№ 696/13/84-08).
Якщо в розрахунковому періоді зарплата
підвищувалася кілька разів, то коефіцієнтів
коригування може бути кілька. І якщо підприємство не має фінансової можливості
провести коригування середньої заробітної
плати на кожний з коефіцієнтів, воно має
право зменшити коефіцієнт коригування
для одного, кількох чи всіх періодів (прик
лад 2, с. 16).

Відповідальність за непроведення
коригування
Відповідно до ст. 12 Закону про оплату
праці норми та гарантії, передбачені нею,
КЗпП та іншими актами законодавства України з питань оплати праці, є мінімальними
державними гарантіями.
За незастосування коефіцієнту коригування роботодавець несе відповідальність
згідно зі ст. 265 КЗпП і п. 1 ст. 41 КУпАП.
Зокрема, за недотримання мінімальних
державних гарантій в оплаті праці юридичні та фізичні особи — підприємці, які
використовують найману працю, несуть
відповідальність у вигляді штрафу, що дорівнює десятикратному розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення
(з 01.01.2017 р. — 32 000,00 грн).
Виплата заробітної плати не в повному
обсязі тягне за собою накладення штрафу
на посадових осіб підприємств, установ
і організацій усіх форм власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності
від 30 до 100 нмдг, або від 510 до 1700 грн.

ПРИКЛАД 1

Визначення коефіцієнта коригування в разі підвищення окладу
Працівникові надається щорічна відпустка в березні 2017 р. Розрахунковий період —
з 01.03.2016 р. до 28.02.2017 р. включно. У березні – жовтні 2016 р. оклад працівника
становив 3000,00 грн. З 01.11.2016 р. на підприємстві всім працівникам підвищили посадові оклади на 23 %.
Визначаємо коефіцієнт коригування:
— новий оклад працівника:
3000,00 грн + (3000,00 грн × 23 % ) = 3690,00 грн.
Коефіцієнт коригування (КК):
КК = 3690,00 грн ÷ 3000,00 грн = 1,23.
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Коригування заробітної плати для розрахунку відпускних
Місяці розрахункового
періоду

Фактично нараховано
за місяць, грн

Коефіцієнт
коригування

Сума до розрахунку,
грн

1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,0
1,0

3690,00
3690,00
3690,00
3690,00
3690,00
3690,00
3690,00
3690,00
3690,00
3690,00

1,0
1,0
×

3690,00
3690,00
44 280,00

2016 р.
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Разом

3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3690,00
3690,00
2017 р.
3690,00
3690,00
38 760,00

Визначаємо суму відпускних:
44 280 ÷ 355 × 24 = 2993,52 грн.
Без коригування зарплати сума відпускних становила б:
38 760 ÷ 355 × 24 = 2620,32 грн.

ПРИКЛАД 2

Визначення коефіцієнта коригування в разі неодноразового підвищення окладу
Працівникові надається щорічна відпустка в березні 2017 р. Розрахунковий період —
з 01.03.2016 р. до 28.02.2017 р. включно. У березні – червні 2016 р. оклад працівника
становив 3000,00 грн. З 01.07.2016 р. на підприємстві всім працівникам підвищили посадові оклади на 6 %, а з 01.01.2017 р. — ще на 15 %.
Визначаємо коефіцієнт коригування за період з 01.03.2016 р. до 01.07.2016 р. —
за першого підвищення зарплати.
Новий оклад працівника:
3000,00 грн + (3000,00 грн × 6 % ) = 3180,00 грн.
Коефіцієнт коригування (КК1):
КК1 = 3180,00 грн ÷ 3000,00 грн = 1,06.
Визначаємо коефіцієнт коригування за період з 01.07.2016 р. до 31.12.2016 р. —
за другого підвищення зарплати.
Новий оклад працівника:
3180,00 грн + (3180,00 грн × 15 %) = 3657,00 грн.
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Коефіцієнт коригування (КК2):
КК2 = 3657,00 грн ÷ 3180,00 грн = 1,15.
Припустимо, що у зв’язку із скрутним фінансовим становищем на підприємстві на підставі наказу КК2 зменшено до 1,1, а коефіцієнт КК1 залишено без змін — 1,06.
Коригування заробітної плати для розрахунку відпускних
Місяць, рік

Нараховано
за місяць, грн

Коефіцієнт
коригування

Сума до розрахунку,
грн

2016 р.
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3180,00
3180,00
3180,00
3180,00
3180,00
3180,00

1,06 × 1,1
1,06 × 1,1
1,06 × 1,1
1,06 × 1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

3498,00
3498,00
3498,00
3498,00
3498,00
3498,00
3498,00
3498,00
3498,00
3498,00

1,0
1,0

3657,00
3657,00
42 294,00

2017 р.
Січень
Лютий
Разом

3657,00
3657,00
38 394,00

Визначаємо суму відпускних:
42 294 ÷ 355 × 24 = 2860,56 грн.

ПРИКЛАД 3

Визначення коефіцієнта коригування за наявності надбавки до окладу
Працівникові госпрозрахункового підприємства надається щорічна відпустка
з 13.03.2017 р. на 24 календарних дні. Розрахунковий період — з 01.03.2016 р. до
28.02.2017 р. Працівнику встановлено оклад — 4000,00 грн і щомісячну надбавку до
окладу — 340,00 грн. Відповідно до колективного договору всім працівникам підприємства
з 01.09.2016 р. було підвищено посадові оклади на 5 %.
Розрахуємо оклад працівника з урахуванням підвищення, тобто з 01.09.2016 р.:
4000,00 грн + (4000,00 × 5 %) = 4200,00 грн.
Коефіцієнт коригування (КК):
4200,00 грн ÷ 4000,00 грн = 1,05.
Враховуючи фінансові можливості підприємства, керівник після узгодження з профспілкою наказом установив з 01.09.2016 р. коефіцієнт коригування 1,02.
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Розрахунок сумарної заробітної плати за розрахунковий період
Відкоригована
Сума до
Відкоригована
заробітна
розрахунку,
надбавка, грн
плата, грн
грн

Місяць,
рік

Нарахована
зарплата, грн

Надбавка,
грн

Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4200,00
4200,00
4200,00
4200,00

340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00

2016 р.
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,0
1,0
1,0
1,0

Січень
Лютий
Разом

4200,00
4200,00
49 200,00

340,00
340,00
4080,00

2017 р.
1,0
4200,00
1,0
4200,00
49 680,00

КК

4080,00
4080,00
4080,00
4080,00
4080,00
4080,00
4200,00
4200,00
4200,00
4200,00

346,80
346,80
346,80
346,80
346,80
346,80
340,00
340,00
340,00
340,00

4426,80
4426,80
4426,80
4426,80
4426,80
4426,80
4540,00
4540,00
4540,00
4540,00

340,00
340,00
4120,8

4540,00
4540,00
53 800,80

Середньоденна заробітна плата:
(49 680,00 + 4120,80) ÷ (365 к. дн. – 10 святк. дн.) = 151,55 грн.
Сума відпускних:
151,55 × 24 к. дн.= 3637,20 грн.

ПРИКЛАД 4

Коригування суми відпускних, якщо під час відпустки
працівнику підвищили оклад
Використовуючи дані прикладу 3, припустимо, що на підприємстві з 01.04.2017 р.
у черговий раз підвищаться посадові оклади всіх працівників на 15 % і розмір окладу
працівника становитиме 4830,00 грн (КК — 1,15).
Оскільки працівнику щорічна відпустка надається на 24 календарних дні з 13.03.2017 р.
до 05.04.2017 р., то на березень припадають 19 календарних днів, а на квітень — п’ять
календарних днів відпустки.
Враховуючи те, що посадові оклади підвищилися в період щорічної основної відпустки,
необхідно провести коригування частини суми відпускних за дні відпустки, які припадають
на квітень 2017 р. (з 01.04.2017 р. до 05.04.2017 р.).
Відповідно до наказу по підприємству коригування заробітної плати у зв’язку з її підвищенням з 01.04.2017 р. провадиться на коефіцієнт 1,15.
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Виплачена сума відпускних за п’ять календарних днів квітня:
151,55 грн × 5 к. дн. = 757,75 грн.
Сума відпускних за дні квітня з урахуванням коефіцієнта коригування:
757,75 грн × 1,15 = 871,41 грн.
Сума відпускних, яку необхідно доплатити працівнику:
871,41 грн – 757,75 грн = 113,66 грн.

ПРИКЛАД 5

Коригування заробітної плати в розрахунковому періоді,
якщо оклад підвищився в місяці надання відпустки
Працівнику госпрозрахункового підприємства з 18.02.2017 р. надається щорічна відпустка на 10 календарних днів. Протягом усього розрахункового періоду (з 01.02.2016 р.
до 31.01.2017 р.) оклад працівника становив 5000,00 грн. З 01.02.2017 р. (місяця надання
відпустки працівникові) на підприємстві підвищилися посадові оклади всіх працівників на
15 %. У результаті оклад працівника становить 5750,00 грн (КК — 1,15).
Згідно з наказом по підприємству заробітна плата коригується на коефіцієнт 1,13.
Оскільки коригування провадиться в разі підвищення посадових окладів на підприємстві
як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається
середній заробіток, необхідно провести коригування для правильного нарахування відпускних.
Заробітна плата працівника в розрахунковому періоді:
5000,00 грн × 12 міс. = 60 000,00 грн.
Заробітна плата в розрахунковому періоді з урахуванням коригування:
60 000,00 грн × 1,13 = 67 800,00 грн.
Середньоденна заробітна плата:
67 800,00 ÷ (365 к. дн. – 10 святк. дн.) = 190,99 грн.
Сума відпускних:
190,99 грн × 10 к. дн. = 1909,99 грн.

Врахування для розрахунку
відпускних донарахованої
зарплати за минулий період
Інколи працівнику забувають нарахувати належні виплати у відповідному місяці
й донараховують їх у наступному або й пізніше. І коли справа доходить до обчислення
середнього заробітку, виникає запитання:
як враховувати такі «донарахування»?

Ситуація
Працівник у березні 2017 р. тимчасово
виконував обов’язки відсутнього працівника, і йому потрібно було нарахувати за це
доплату в розмірі 50 % посадового окладу
відсутнього працівника. Однак бухгалтер
забула нарахувати таку виплату.
Помилку виправили лише в червні 2017 р.
Працівник у червні 2017 р. іде у відпустку.
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Розрахунковий період: червень 2016 р. —
травень 2017 р. Чи враховувати донараховану в червні 2017 р. доплату під час розрахунку відпускних?
Якби бухгалтер не помилився і нарахував доплату за виконання обов’язків відсутнього працівника вчасно — у березні
2017 р., таку виплату неодмінно потрібно
було б враховувати під час розрахунку
червневих відпускних.

Що маємо
Доплату працівнику нарахували лише
в червні 2017 р. Тож вважаємо, що і в цілях
оподаткування, і з метою врахування під
час розрахунку середнього заробітку таку
виплату слід вважати доходом того місяця,
в якому (а не за який!) її нарахували.
Так, відповідно до пп. 1.6.2 розділу І
Інструкції зі статистики зарплати, якщо
нарахування фонду оплати праці здійснюють за попередній період, зокрема у зв’язку
з виявленням помилок, їх відображають
у фонді оплати праці того місяця, в якому
були здійснені нарахування.
У цілях оподаткування зазначеної доплати
робимо аналогічний висновок. Адже згідно
з пп. 3 п. 3 розділу ІV Інструкції № 449
«...якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема
у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані
суми включаються до заробітної плати того
місяця, в якому були здійснені нарахування».
У той же час з метою оподаткування ПДФО
та ВЗ, керуючись пп. 14.1.48 та пп. 164.1.2
ПКУ, впевнені, що донараховану доплату
теж слід вважати червневим доходом. Адже
загальний місячний оподатковуваний дохід
складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих протягом такого звітного
податкового місяця (пп. 164.1.2 ПКУ).
Аналогічний підхід в оподаткуванні
доходів за попередні періоди знаходимо
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і в роз’ясненнях контролюючих органів,
розміщених на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФСУ
в категорії 103.02.
Раніше податківці наполягали на іншому.
Вони стверджували, що в разі донарахування будь-яких доходів (а отже, і доплати за
тимчасове виконання обов’язків) при визначенні ПДФО податковий агент повинен
відносити такі донарахування до відповідного періоду (місяця), за який їх донараховують (див., наприклад, лист Державної
податкової служби України від 19.02.2013 р.
№ 2972/0/51-12/17-1115).
Враховуючи двоякий підхід податківців до механізму оподаткування донарахованих у звітному місяці сум зарплати
за попередній період, радимо обережним
платникам податків, які проводитимуть
зазначені операції, спочатку озброїтися
письмовим індивідуальним податковим
роз’ясненням.

Коли враховувати донараховану
доплату
В абзаці другому п. 2 Порядку № 100 чітко
зазначено: «Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки <...> провадиться виходячи з виплат
за останні 12 календарних місяців роботи,
що передують місяцю надання відпустки
або виплати компенсації за невикористані
відпустки».
Як ми з’ясували, доплата за виконання
обов’язків тимчасово відсутнього в березні
2017 р. працівника є складовою його заробітної плати за червень 2017 р. Отже, її
суму не потрібно враховувати під час обчислення червневих відпускних. Водночас,
якщо в майбутньому розрахунковий період
для обчислення середнього заробітку включатиме червень 2017 р., то донараховану
в цьому місяці суму зазначеної доплати слід
включити до розрахунку.
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Коригування звітності з ЄСВ,
якщо працівник захворів
під час відпустки
Ситуація, що розглядається далі, так би
мовити, типова — бухгалтер повірила працівнику на слово та відобразила певну операцію
у звітності, а потім виявилося, що обставини
насправді були дещо іншими, і до звітності
слід вносити виправлення.

Ситуація
Працівник написав заяву про надання йому щорічної основної відпустки
з 25.04.2017 р. до 15.05.2017 р. включно. Відпускних йому не виплатили, оскільки в заяві
він зазначив, що хотів би отримати їх разом
із зарплатою в день її виплати. 25.04.2017 р.
працівник зателефонував до відділу кадрів
і повідомив, що захворів.
Під час заповнення в травні звітності з ЄСВ
за квітень 2017 р. бухгалтер, не маючи листка непрацездатності, відобразив у таблиці 6
в окремому рядку в графі 13 шість календарних днів непрацездатності, а в рядку виплат
(графа 17) — прочерки. Після того як бухгалтер подала звітність з ЄСВ, 21.05.2017 р.
працівник надав листок непрацездатності,
в якому було вказано, що хворів він лише
п’ять днів: тобто 30.04.2017 р. був уже днем
відпустки. Як це виправити у звітності?

Як мало бути
Той факт, що працівник попросив (подавши заяву) виплатити йому відпускні разом
із квітневою зарплатою, аж ніяк не передбачає, що нараховувати зазначені виплати
у квітні не потрібно. Навпаки, бухгалтер,
отримавши наказ про відпустку працівника
із зазначенням строків виплати відпускних,
повинен був нарахувати вказані виплати
принаймні в кінці квітня 2017 р. Адже цього
вимагає розпорядчий документ по підприємству — наказ.
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Нагадаємо, що в загальному випадку
(тобто якщо б працівник не попросив виплатити йому відпускні разом із квітневою
зарплатою) відпускні потрібно виплачувати
не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (частина перша ст. 21 Закону про
відпустки). А для того щоб виплатити відпускні, їх слід спочатку нарахувати. Отже,
відпускні потрібно було нарахувати у квітні
2017 р. Окрім того, зазначені виплати мали
потрапити й до квітневої звітності з ЄСВ:
у таблиці 6 потрібно було двома окремими
рядками показати відпускні за квітень та
травень 2017 р.
За вказаних обставин ні на нарахування,
ні на виплату відпускних не мала вплинути
хвороба працівника. Адже підставою для
нарахування лікарняних слугує отриманий
роботодавцем листок непрацездатності.
Якщо ж тимчасову непрацездатність працівника замість листка непрацездатності
підтверджує довідка лікувального закладу,
то час такої непрацездатності на підставі
зазначеної довідки не оплачують.
Однак за вказаних обставин жодного із
вказаних документів у квітні 2017 р. працівник роботодавцю не надав. Тож і документальних підстав не нараховувати відпускні
та відображати тимчасову непрацездатність
не було.
Отже, у квітні 2017 р. бухгалтер повинен був нарахувати працівнику всю суму
відпускних та показати її у звітності з ЄСВ.
Отримавши в травні 2017 р. листок непрацездатності, бухгалтер мав відкоригувати
у звітності з ЄСВ за травень 2017 р. показники щодо відпускних, які припали на квітень
2017 р., та відобразити лікарняні за п’ять
днів хвороби у квітні 2017 р. Однак, на жаль,
бухгалтер вчинив по-іншому.

Як виправити
Отже, відпускні працівнику роботодавець
нарахує в травні 2017 р., а їх сума складати-
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меться з квітневих (за один день) та травневих (за 17 днів) відпускних. З відображенням у звітності з ЄСВ відпускних за дні травня
2017 р. проблем не буде, адже їх суму показують в окремому рядку таблиці 6 звітності
з кодом типу нарахувань «10» із зазначенням у графі 11 місяця, за який їх нарахували
(тобто «05.2017»). Цьому знаходимо підтвердження у п. 9 розділу IV Порядку № 435.
Однак такий механізм відображення відпускних у зазначеному нормативі прописано
лише щодо сум відпускних, нарахованих за
звітний та наступні місяці. Щодо нарахування
відпускних із запізненням або їх донарахування за минулі місяці Порядок № 435 не
містить жодних вказівок. Тож доведеться
керуватися загальними правилами.
Нагадаємо, Порядок № 435 дозволяє показувати за минулі періоди в окремих рядках лише виплати, представлені лікарняними. Під час їх нарахування у графі 11 записують відповідний місяць, за який (а не
в якому!) їх нарахували. А от коли донараховують за попередній період зарплату
(у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу або виявленням помилок),
нараховані суми включають до зарплати
того місяця, в якому були здійснені нарахування (пп. 3 п. 3 розділу IV Інструкції № 449). Хоча оплата за дні відпустки
є складовою фонду додаткової зарплати
(пп. 2.2.12 Інструкції зі статистики зарплати), вона, як відомо, має особливості відображення у Звіті з ЄСВ. Адже для відпускних
є окремий код типу нарахувань — «10».
Тому й виникає запитання: як показати
нарахування із запізненням відпускних за
квітень 2017 р. — із кодом типу нарахувань
«10» чи як складову звичайної зарплати,
нарахованої в місяці виявлення помилки
(тобто в травні 2017 р.)?
Оскільки код типу нарахувань «10» можна
застосовувати при коригуванні показників
минулих періодів лише в бік зменшення
(тобто в разі сторнування відпускних), вва-
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жаємо, що не залишається нічого іншого, як
показати донараховані відпускні за один день
квітня, включити їх до зарплатного доходу
за травень 2017 р. і показати в таблиці 6 як
складову травневої зарплати. Отже, нараховані в травні, тобто із запізненням, відпускні
за квітень слід показувати в одному рядку
таблиці 6 Звіту з ЄСВ разом із зарплатою
за травень 2017 р. При цьому в графі 10 не
зазначають жодного коду типу нарахувань,
а в графі 11 вказують травень 2017 р.
Окрім того, у звітності з ЄСВ слід показати ще й відомості про нараховані працівнику суми лікарняних за квітень 2017 р.
та відкоригувати кількість днів тимчасової
непрацездатності. Оскільки йдеться про
виправлення помилки в графах (крім сум)
застрахованої особи, слід подати скасовуючі документи. Тобто в разі виправлення
помилки щодо кількості календарних днів
хвороби роботодавець повинен сформувати та подати звітність з ЄСВ за попередній
період (квітень 2017 р.), який складається
з: титульного аркуша (який містить перелік
таблиць), а також таблиці 6 з типом «скасовуюча» з відомостями, в яких були допущені
помилки щодо відповідного працівника.
Тобто у скасовуючій таблиці 6 звітності
з ЄСВ буде один рядок, в якому потрібно
відобразити шість днів тимчасової непрацездатності працівника.
Оскільки лікарняні працівнику нарахували в травні 2017 р., їх суму слід показати
у звітності з ЄСВ за травень 2017 р.
При цьому в таблиці 6 заповнюють окремий рядок,в якому:
• у гр. 9 записуютькод категорії застрахованої особи «29»;
• у гр. 11 — місяць,за який нараховано
лікарняні («04.2016»);
• у гр. 13 — «5» календарних днів тимчасової непрацездатності;
• у гр. 17-18 і 21 — суму нарахованих
лікарнянихта ЄСВ.
Решту граф— у загальному порядку.
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Розрахунковий період та дохід
за період
Розрахунковий період є одним із ключових
показників для визначення середньої зар
плати в усіх випадках її збереження, зокрема
для оплати часу відпусток. Від правильності
його визначення залежить сума доходів,
яка враховується для визначення середньої
зарплати. Але з кожного правила є винятки,
про які йдеться далі.

Розрахунковий період
Для оплати:
• щорічної відпустки;

• додаткової відпустки у зв’язку з навчанням;
• творчої відпустки;
• додаткової відпустки працівникам, які
мають дітей;
• інших видів відпусток;
• компенсації за невикористані відпустки
застосовується розрахунковий період
тривалістю 12 календарних місяців або
менший, якщо працівник працює менший
проміжок часу. Відліковується 12-місячний
розрахунковий період із місяця, що передує
місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки (п. 2
Порядку № 100). Приклади визначення розрахункового періоду наведені в таблиці 1.
Таблиця 1

Розрахунковий період для оплати часу відпусток
Приклад

Розрахунковий період

Працівник працює рік або більше
Розрахунковий період — травень 2016 р. – квітень 2017 р.:
Працівник працює з 2010 р.
останні 12 календарних місяців роботи, що передують
і йде у відпустку з
місяцю надання відпустки (абзац перший п. 2 Порядку
03.05.2017 р.
№ 100)
Розрахунковий період — травень 2016 р. – квітень 2017 р.:
Працівник працює з 2010 р.,
останні 12 календарних місяців роботи, що передують
не використав жодного дня
місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки
відпустки і звільняється
(абзац перший п. 2 Порядку № 100)
22.05.2017 р.
Працівник працює менше року
Розрахунковий період — січень 2017 р. – квітень 2017 р.:
Працівник працює
з першого числа місяця після оформлення на роботу
з 15.12.2016 р. і йде
до першого числа місяця, в якому надається відпустка
у відпустку з 03.05.2017 р.
або виплачується компенсація за невикористану відпустку
(абзац другий п. 2 Порядку № 100)
Працівник працює не з першого робочого дня місяця
Розрахунковий період — лютий 2017 р. – квітень 2017 р.,
Працівник працює
оскільки 04.01.2017 р. — не перший робочий день місяця,
з 04.01.2017 р. і йде
а тому такий місяць не входить у розрахунковий період
у відпустку з 01.05.2017 р.
(абзац другий п. 2 Порядку № 100)
Працівник працює з першого робочого дня місяця
Розрахунковий період — жовтень 2016 р. – квітень 2016 р.,
Працівник працює
оскільки 03.10.2016 р. — перший робочий день місяця,
з 03.10.2016 р. і йде
а тому такий місяць входить у розрахунковий період
у відпустку з 01.05.2017 р.
(лист Мінсоцполітики від 06.10.2014 р. № 493/18/99-14)

23

24

Обчислення середньої зарплати

Журнал ЗАРАБОТНА ПЛАТА

Закінчення таблиці 1
Приклад

Розрахунковий період

Працівник працює
з 20.04.2017 р. і йде
у відпустку з 01.05.2017 р.

Працівник працює менше місяця
Розрахункового періоду немає і середню зарплату
визначають виходячи з установлених працівнику
в трудовому договорі тарифної ставки, посадового
(місячного) окладу (абзац третій п. 4 Порядку № 100)

Абзацом шостим п. 2 Порядку № 100 встановлено, що час, протягом якого працівник
відповідно до чинного законодавства або
з інших поважних причин не працював
і за ним не зберігалась заробітна плата
чи зберігалася частково, виключається
з розрахункового періоду.

Які саме випадки поважні, у Порядку
№ 100 не деталізовано, але з практики
його застосування вироблено усталені позиції щодо (не) врахування тих чи інших
періодів роботи для визначення розрахункового періоду. Ці періоди згруповано
в таблиці 2.

Таблиця 2
Періоди роботи, які (не) враховуються до розрахункового періоду
під час обчислення середньої зарплати для оплати часу відпусток
Період роботи

У розрахунковому
періоді дні:
враховують (+)
не враховують (–)

Відпустка чергова чи додаткова оплачувана

+

Відрядження

+

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

+
–

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трьох
(шести) років
Відпустка без збереження заробітної плати (ст. 25, 26 Закону
про відпустки)

–

Відсторонення від роботи у випадках, зазначених у ст. 46 КЗпП

+

Вимушений прогул (через незаконне звільнення)

+

Виконання державних і громадських обов’язків

+

Мобілізація (час військової служби в особливий період)

+

Простій не з вини працівника

–

Простій з вини працівника

+

Прогул

+

Робота в режимі неповного робочого дня

+

Робота в режимі неповного робочого тижня

–

Тимчасова непрацездатність

+
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З огляду на вказану вище норму абзацу
шостого п. 2 Порядку № 100, до 12-місячного
розрахункового періоду не включається час:
• роботи в режимі неповного робочого
тижня. У листі від 21.05.2009 р. № 279/13/8409 Міністерство праці та соціальної політики України роз’яснило, що період роботи
в режимі неповного робочого тижня слід
виключати з розрахункового періоду, якщо
працівники працювали в такому режимі з незалежних від них причин. Оскільки робота на
таких умовах дозволена як у разі прийняття
працівника на роботу, так і згодом, за його
бажанням (ст. 56 КЗпП), то вважаємо, що
це стосується і випадку роботи на умовах
неповного робочого тижня за угодою між
роботодавцем і працівником;
• простою не з вини працівника, коли
за ним частково зберігалась заробітна плата
в розмірі 2/3 тарифної ставки (див. лист
Міністерства праці та соціальної політики
України від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07);
• відпусток без збереження заробітної плати відповідно до ст. 25 і 26 Закону про відпустки (лист Міністерства соціальної політики України від 26.11.2012 р.
№ 1203/13/84-12);
• відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку згідно з медичним висновком).
Якщо в розрахунковому періоді працівник
не працював із власної провини та за ним
не зберігалась заробітна плата, такий період
включається до розрахункового періоду.
Це може бути:
• простій з вини працівника;
• прогул;
• відсторонення працівника від роботи
керівником у випадках, зазначених у ст. 46
КЗпП, а саме: в разі появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або
токсичного сп’яніння, відмови або ухилення
від обов’язкових медичних оглядів, навчання,
інструктажу та перевірки знань з охорони
праці та протипожежної охорони.
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Середньоденна заробітна плата для оплати часу відпустки обчислюється шляхом ділення сумарного заробітку за розрахунковий
період на кількість календарних днів розрахункового періоду, зменшену на кількість
святкових і неробочих днів, установлених
законодавством, відповідно до ст. 73 КЗпП,
а також на кількість днів, які виключаються
з розрахункового періоду.
З окладу
Якщо працівник не відпрацював календарний місяць з 1-го до 1-го числа (немає
розрахункового періоду), то відпустка або
компенсація за невикористану відпустку
обчислюється з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового окладу відповідно до п. 4 Порядку
№ 100. У такому випадку середньоденна
заробітна плата розраховується як результат множення суми окладу на 12 (місяців)
і ділення отриманого результату на 354
(355) календарних днів.
Виплати, що (не) враховуються
За загальним правилом (п. 3 Порядку
№ 100), під час обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження
включаються основна заробітна плата; доплати й надбавки; виробничі премії; винагорода за підсумками річної роботи та
вислугу років тощо.
Перелік виплат, які не враховуються під
час визначення середньої зарплати, наведено
в п. 4 Порядку № 100. Серед них:
• премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції;
• премії за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій;
• премії за впровадження нової техніки
та технології;
• премії за збір і здавання лому чорних,
кольорових і дорогоцінних металів, збір
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і здавання на відновлення відпрацьованих
деталей машин, автомобільних шин;
• премії за введення в дію виробничих
потужностей і об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних
організацій, що виплачуються у складі премій
за результатами господарської діяльності) —
пп. «г» п. 4 Порядку № 100.
Крім того, в розрахунок не включається
матеріальна допомога як одноразова виплата (пп. «б» п. 4 Порядку № 100). Поширена
помилка, якої припускаються бухгалтери:
матеріальну допомогу інколи плутають
з премією та включають у розрахунок середнього заробітку.
Усі виплати включаються в розрахунок
середньої заробітної плати в тому розмірі,
в якому вони нараховані, без виключення
сум відрахування на податки, стягнення
аліментів тощо за винятком відрахувань із
заробітної плати осіб, засуджених за вироком
суду до виправних робіт без позбавлення волі.
Під час обчислення середньої заробітної
плати для оплати часу щорічної відпустки,
додаткових відпусток у зв’язку з навчанням,
творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації
за невикористані відпустки до фактичного
заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної
відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження
тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю1.
Врахування премій
Врахування премій і винагород за підсумками року є одним із складних моментів під
час розрахунку середньої зарплати.
Премії включаються в заробіток того
місяця, на який вони припадають згідно
з розрахунковою відомістю на заробітну
1 Під час обчислення зарплати за два останні місяці
ці виплати не враховуються.
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плату. Ця норма стосується всіх видів премій: місячних, квартальних, річних тощо і
означає, що їх врахування залежить не від
того, за який період нарахували такі премії,
а й коли їх нарахували.
Наприклад, виплачена в лютому премія
за січень враховується в лютому; премія за
І квартал, нарахована у квітні, враховується
у квітні.
Міністерство соціальної політики України
у листі від 09.12.2011 р. № 1105/13/81-11
акцентувало увагу на тому, що відповідно до
Порядку № 100 лише премії включаються в
заробітну плату того місяця, на який вони
припадають згідно з розрахунковою відомістю, всі інші виплати мають враховуватись
в ті місяці, за які їх здійснено. Зокрема, при
обчисленні середньої заробітної плати для
оплати відпусток середній заробіток, який виплачувався в липні за час щорічної відпустки,
яка надавалась у серпні, має враховуватись
як виплати серпня. З цього можна зробити
висновок, що це стосується і сум допомоги
по вагітності та пологах, яка виплачується
однією сумою за весь період відпустки.
Якщо виплати нараховані за тривалий
проміжок часу, п. 3 Порядку № 100 визначає
особливі правила їх врахування.
Одноразова винагорода за підсумками
роботи за рік і за вислугу років включається
до середнього заробітку шляхом додавання
до заробітку кожного місяця розрахункового
періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.
Під час її врахування склалися такі правила:
• якщо нарахування річної винагороди
відбулося в поточному році за поточний рік
(наприклад, в грудні 2016 р. за 2016 р.), вона
не враховується під час обчислення середньої зарплати для розрахунку всіх виплат,
що обчислюються відповідно до Порядку
№ 100, в т. ч. відпускних;
• якщо нарахування річної винагороди
відбулося в поточному році за рік, що передує року, на який припадає розрахунковий
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період (наприклад, у серпні 2016 р. за 2015 р.,
а відпустка розпочинається в травні 2017 р.
і місяці 2015 р. не входять у розрахунковий
період), вона не враховується під час обчислення середньої зарплати для розрахунку
всіх виплат, що обчислюються відповідно
до Порядку № 100, в т. ч. відпускних;
• якщо нарахування річної винагороди
відбулося в поточному році за попередній рік
(наприклад, в січні 2017 р. за 2016 р.), вона
враховується під час обчислення середньої
зарплати для розрахунку всіх виплат, що обчислюються відповідно до Порядку № 100.
І тут варто звернути увагу ще на такі
особливості врахування одноразової винагороди.
Побутує думка, що одноразова винагорода, нарахована, наприклад, у січні 2017 р. за
2016 р., має включатися до розрахунку для
оплати часу відпусток в розмірі 1/12, але
не шляхом додавання до заробітку кожного
місяця розрахункового періоду, а до заробітку
того періоду, за який вона нарахована.
Наприклад, якщо працівник йде у відпустку в травні 2017 р., то розрахунковий період
становить 12 календарних місяців: травень
2016 р. — квітень 2017 р. Через це прихильники такого підходу вважають, що до
розрахунку слід включити лише 8/12 одноразової винагороди, нарахованої в січні
2017 р. Проте вважаємо, що такий підхід
є хибним, оскільки у п. 3 Порядку № 100
прямо сказано, що одноразова винагорода
за підсумками роботи за рік і за вислугу
років включається до середнього заробітку
шляхом додавання до заробітку кожного
місяця розрахункового періоду. Тому якщо
працівник йде у відпустку в травні 2017 р.,
то до розрахунку слід включати 12/12 одноразової винагороди, нарахованої в січні
2017 р. за 2016 р.
Не можна не згадати й лист Міністерства
соціальної політики України від 20.04.2017 р.
№ 1225/0/101-17/282 щодо включення
винагороди за підсумками роботи за рік
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при обчисленні середньої зарплати за два
місяці, оскільки аналогічне запитання виникає і при розрахунку відпускних. У листі
сказано, що якщо одноразова винагорода
(премія) за підсумками роботи за 2016 р.
була виплачена в січні 2017 р., то впродовж
2017 р. вона буде враховуватись при обчисленні середньої заробітної плати шляхом
додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 цієї винагороди.
Чи має такий же підхід застосовуватися
і при розрахунку відпускних? Вважаємо, що
ні, оскільки у п. 7 Порядку № 100 сказано,
що нарахування виплат за час відпусток
або компенсації за невикористані відпустки
провадиться шляхом ділення сумарного
заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично
відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого
відпрацьованого періоду (за винятком
святкових і неробочих днів. Тому якщо
одноразова винагорода не припадає на
розрахунковий період, то її до розрахунку
включати не потрібно. З посиланням на
п. 8 Порядку № 100 можна спростувати
й висновок щодо включення винагороди за
підсумками роботи за рік при обчисленні
середньої зарплати за два місяці.
Премії, які виплачуються за квартал
і більш тривалий проміжок часу, під час
обчислення середньої зарплати за останні
два календарних місяці включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості
місяців у розрахунковому періоді. Якщо
число робочих днів у розрахунковому періоді
відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під
час обчислення середньої заробітної плати
за останні два календарних місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому
в розрахунковому періоді. А якщо йдеться
про збереження середньої зарплати не за
два останніх календарних місяці, а за рік,
такої вимоги щодо премій не встановлено.
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ВІДПУСТОК

Додаткова відпустка працівникам,
які мають дітей
Для працівників, які мають дітей або
повнолітню дитину — інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, держава встановила певні
пільги та гарантії. Однією з таких є право на
соціальну додаткову відпустку. Далі розглянемо порядок і підстави надання додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей.

Хто має право на додаткову
відпустку на дітей
Право працівників на додаткову оплачувану відпустку на дітей визначено в ст. 1821,
1861 КЗпП і ст. 19 Закону про відпустки.
Відповідно до п. 4 частини першої ст. 4
Закону про відпустки додаткова відпустка
працівникам, які мають дітей, дитину-інваліда або повнолітню дитину — інваліда
з дитинства підгрупи А I групи, є соціальною
відпусткою. Її надання передбачено як за
основним місцем роботи, так і за місцем
роботи за сумісництвом.
Право на додаткову відпустку на дітей
мають такі категорії працівників (ст. 19
Закону про відпустки):
• жінка, яка має двох або більше дітей
віком до 15 років;
• жінка, яка має дитину-інваліда віком
до 18 років;
• жінка, яка усиновила дитину віком до
18 років;
• мати інваліда підгрупи А I групи;
• одинока мати дитини віком до 18 років;
• батько, який виховує дитину віком до
18 років без матері (в т. ч. у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі);
• батько інваліда підгрупи А I групи,
який виховує його без матері (в т. ч. у разі

тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
• особа, яка взяла під опіку дитину віком
до 14 років;
• особа, яка взяла під опіку дитину —
інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
• особа, яка визначена в установленому
порядку як піклувальник дитини віком від
14 до 18 років;
• один із прийомних батьків дитини віком до 18 років.
Основним критерієм надання таких відпусток є фактичне виконання трудових
обов’язків вказаними особами. Тобто вони
мають право на додатковий відпочинок
лише за умови, що працюють.
Наприклад, якщо жінка, яка має двох
дітей 2014 та 2017 р. н., перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та
не працює, то в цей час відпустка на дітей їй
не надається. Отримати додатковий відпочинок вона зможе тільки після того як стане
до виконання своїх трудових обов’язків (лист
Міністерства соціальної політики України
від 20.10.2011 р. № 307/13/133-11).

Тривалість додаткової відпустки
на дітей
Тривалість додаткової відпустки на дітей становить 10 календарних днів (ст. 19
Закону про відпустки, ст. 73, 1821 КЗпП).
За наявності кількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість
не може перевищувати 17 календарних
днів. Слід брати до уваги окремо кожну
з таких підстав. Іншими словами, одну
й ту ж дитину можна враховувати в разі
визначення різних підстав для надання
додаткової відпустки на дітей (листи Міністерства праці та соціальної політики
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України від 14.04.2008 р. № 235/0/1508/13, від 21.07.2010 р. № 215/13/116-10).
Наприклад, одинока мати, в якої є дитина-інвалід, має право на додаткову відпустку за двома підставами: як жінка, яка
має дитину-інваліда, та як одинока мати.
Тривалість такої відпустки становить
17 календарних днів. У цьому випадку дитина береться до уваги під час визначення
підстав для надання додаткової відпустки
на дітей двічі. Якщо одинока мати виховує
здорову дитину (не дитину-інваліда), соціальна відпустка надається за однією підставою на 10 календарних днів. Якщо самотня
мати виховує двох дітей віком до 15 років,
додаткова відпустка надається їй за двома
підставами (17 календарних днів): як жінці,
яка має двох дітей віком до 15 років, та як
одинокій матері.
Якщо ж одинока мати виховує двох дітей
віком, припустимо, 13 і 17 років, вона матиме
право на додаткову відпустку на дітей тільки
з однієї підстави. Оскільки одній дитині працівниці вже 17 років, вона втратила право на
соціальну додаткову відпустку як «жінка, яка
має двох дітей віком до 15 років» і має право
на додаткову відпустку на дітей тільки за однієї підставою — як одинока мати. Тривалість
такої відпустки — 10 календарних днів.
Звертаємо увагу, що в разі надання невикористаної додаткової відпустки на дітей
за роки, які передують 2015 р., її тривалість
має визначатися нормами законодавства,
чинними на той час (таблиця 3, с. 30).

Порядок надання відпустки
Додаткові відпустки на дітей надаються понад тривалість щорічних відпусток,
установлених законодавством, і переносяться на інший період або продовжуються
в порядку, визначеному ст. 11 Закону про
відпустки.
Така відпустка не є щорічною, тому може
надаватися в будь-який час протягом кален-
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дарного року, незалежно від відпрацьованого
часу та дати народження дитини — до чи після.
Наприклад, якщо працівниця має двох
дітей, одній з яких у лютому 2016 р. виповнилось 15 років, а іншій — у жовтні
2016 р. — сім, то за 2016 р. вона має право
використати додаткову відпустку повної
тривалості (10 к. дн.) як до дня народження
дитини, так і після нього. А це означає, що
працівник може взяти таку відпустку повної
тривалості й до закінчення шестимісячного терміну роботи на підприємстві (лист
Міністерства праці та соціальної політики
України від 21.07.2008 р. № 187/13/116-08).
Законодавством не передбачено строку
давності, після якого втрачається право на
додаткову соціальну відпустку працівникам,
які мають дітей. Тому якщо працівник, який
має право на соціальну відпустку, з якихось
причин не скористався цим правом у році
досягнення дитиною певного віку або ж за
кілька попередніх років, він має право використати цю відпустку, а в разі звільнення,
незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані
дні відпусток відповідно до ст. 24 Закону про
відпустки. На це звертає увагу й Мінсоцполітики в листах від 25.08.2005 р. № 36-455
та від 05.08.2016 р. № 435/13/116-16.
Оскільки додаткова відпустка на дітей
є соціальною, то відкликання з неї не передбачено (ст. 12 Закону про відпустки).
Працівник за новим місцем роботи матиме право на додаткову «дитячу» відпустку
в поточному календарному році, тільки якщо
до цього ніде не працював (лист Міністерства праці та соціальної політики України
від 03.03.2007 р. № 58/06/186-07).

Документи, необхідні для надання
соціальної відпустки
Перелік документів, які необхідно надати
для отримання додаткової відпустки на дітей, крім заяви, наведено в таблиці 4 с. 31.
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Таблиця 3
Тривалість додаткової відпустки на дітей за період з 1997 р. до 2015 р.

1997–2002
2003
2004–2009
2010–2014
2015

особа, яка взяла під
опіку дитину — інваліда з
дитинства підгрупи А I групи

мати інваліда з дитинства
підгрупи А I групи або батько,
який виховує його без матері

один із прийомних батьків

одинока мати

батько, який виховує дитину
без матері

піклувальник дитини

особа, яка взяла дитину віком
до 14 років під опіку

жінка, яка усиновила дитину

Рік, за який
надається
відпустка

мати дитини-інваліда

Категорія осіб, які мають право на відпустку
Тривалість відпустки
мати двох або більше дітей

30

×
5 календарних днів без урахування вихідних
7 (14 — за наявності декількох підстав)
×
×
×
×
календарних днів без урахування святкових
і неробочих днів
7 (14 — за наявності декількох підстав) календарних
×
×
×
днів без урахування святкових і неробочих днів
10 (17 — за наявності декількох підстав) календарних днів без
×
×
урахування святкових і неробочих днів
10 (17 — за наявності декількох підстав) календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів

Зауважимо, що законодавством не передбачено переліку документів, які слід надати
жінці, яка виховує дитину без батька, для
отримання додаткової соціальної відпустки.
Для підтвердження права на додатковий відпочинок у цьому випадку жінка може надати
будь-який офіційно складений, оформлений
і засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує відсутність участі
батька у вихованні дитини.
Такими документами можуть бути:
• рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав;
• рішення органів опіки та піклування або
суду щодо участі батька у вихованні дитини;
• ухвала суду або постанова слідчого про
розшук відповідача у справі за позовом про
стягнення аліментів;

• акт, складений соціально-побутовою
комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві,
в установі, організації, або акт дослідження комітетом самоорганізації населення,
в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів
в акті) підтверджується факт відсутності
участі батька у вихованні дитини;
• довідка зі школи про те, що батько
не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з учителями, не забирає дитину
додому, не бере участі в батьківських
зборах).
Зазначені умови та порядок надання додаткової соціальної відпустки застосовуються
і до батька, який виховує дитину без матері
(одинокий батько).
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ПРИКЛАД 6

Розрахунок компенсації за невикористані дні
додаткової відпустки на дітей
Працівник із 2014 р. до 2015 р. мав право на додаткову відпустку як батько, який виховував дитину віком до 18 років без матері, однак ним не користувався. У вересні 2016 р.
він звільняється.
Під час проведення кінцевого розрахунку такому працівнику потрібно нарахувати
компенсацію за 27 невикористаних днів додаткової відпустки:
7 к. дн. + (10 к. дн. × 2 роки) = 27 к. дн.

Документи, необхідні для надання соціальної відпустки
№
з/п

1

2

3

4

5

Категорія осіб,
які мають право
на відпустку

Мати двох або
більше дітей віком
до 15 років
Мати дитиниінваліда
Жінка, яка
усиновила
дитину
Особа, яка
взяла дитину
під опіку чи є
піклувальником

Батько, який
виховує дитину
без матері

Таблиця 4

Документи для підтвердження

— копії свідоцтв про народження дітей

— копія свідоцтва про народження дитини;
— копія документа, що підтверджує інвалідність дитиниінваліда;
— копія документа, що підтверджує інвалідність неповнолітньої
дитини (виписка з акта огляду МСЕК)
— копія свідоцтва про народження дитини;
— копія рішення про всиновлення дитини
— копія свідоцтва про народження дитини;
— копія рішення про встановлення опіки (піклування)

— копія свідоцтва про народження дитини;
— документи, які підтверджують той факт, що мати не бере
участі у вихованні дитини (свідоцтво про смерть матері
дитини, рішення про позбавлення її материнських прав,
рішення суду (органу опіки та піклування), згідно з яким
дитина залишається жити з батьком і мати не бере щоденної
участі в її вихованні);
— довідка з лікувального закладу про те, що мати тривалий час
перебуває в ньому на лікуванні
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Закінчення таблиці 4
№
з/п

6

7

Категорія осіб,
які мають право
на відпустку

Одинока мати,
в т. ч.:
жінка, яка не
перебуває
у шлюбі й у
свідоцтві про
народження дитини
якої немає запису
про батька дитини
або запис зроблено
за вказівкою матері
вдова

Документи для підтвердження

— копія свідоцтва про народження дитини;
— копія довідки органів РАГС про підстави внесення до книги
записів народження відомостей про батька дитини

— копія свідоцтва про народження дитини;
— копія свідоцтва про укладення шлюбу;
— копія свідоцтва про смерть чоловіка
розлучена жінка,
— копія свідоцтва про народження дитини;
яка виховує дитину — копія свідоцтва про розірвання шлюбу;
сама
— документи, які підтверджують те, що батько дитини не бере
участі в її вихованні
жінка, яка вийшла — копія свідоцтва про народження дитини;
заміж, але її дитина — документи, які підтверджують те, що батько дитини не бере
участі в її вихованні;
віком до 18 років
— копія свідоцтва про укладення нового шлюбу
новим чоловіком
не всиновлена
Один із прийомних — копія свідоцтва про народження дитини;
батьків
— копія рішення про створення прийомної сім’ї;
— копія договору про влаштування дітей на виховання
та спільне проживання у прийомній сім’ї

Додаткова відпустка
за ненормований робочий день
за неповного робочого часу
За роботу в умовах ненормованого робочого дня працівникам належить додаткова
відпустка. Відомо, що ненормований робочий день не застосовується для працівників,
зайнятих на роботах з неповним робочим
днем, але може застосовуватися для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня. Але чи має праців-

ник право на додаткову відпустку, якщо за
умовами роботи в нього поєднується неповний робочий тиждень і неповний робочий
день?
Припустимо, бухгалтеру, працівнику
з ненормованим робочим днем, установлено
неповний робочий час — неповний робочий
тиждень і неповний робочий день: два робочих дні по вісім годин і два — по чотири.
При цьому на бухгалтера покладено й певне
коло обов’язків, які мають виконуватися
протягом робочого тижня.
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Колективним договором підприємства
професія бухгалтера включена до Списку
професій і посад з ненормованим робочим
днем.
Пунктом 8 Рекомендацій № 7 визначено,
що додаткова відпустка за ненормований
робочий день надається пропорційно часу,
відпрацьованому на роботі, посаді, що дають
право на цю відпустку.
Чи правомірно надавати додаткову відпустку згідно з п. 8 Рекомендацій № 7 бухгалтеру? Якщо відповідно до колективного
договору тривалість такої відпустки становить шість календарних днів, а на роботі
з ненормованим робочим днем бухгалтер
зайнятий 40 % тижневої норми робочого
часу (16 ÷ 40 × 100), чи можна надати йому
відпустку тривалістю два календарних дні
(40 % від шести календарних днів)?

Законодавче регулювання
ненормованого робочого дня
У законодавстві України «ненормований
робочий день» як правове поняття міститься
тільки в Законі про відпустки, ст. 8 якого
передбачено щорічну додаткову відпустку
за особливий характер праці працівникам
з ненормованим робочим днем. У КЗпП це
поняття не згадується.
Що таке ненормований робочий день
і як він установлюється — визначено в Рекомендаціях № 7, які не зареєстровані в Міністерстві юстиції України та не мають сили
нормативно-правового акта. «Разом з тим
важливо враховувати, — зазначено в одному
з коментарів до КЗпП, — що рекомендації
Міністерства праці та соціальної політики
готують фахівці вищої кваліфікації на підставі чинного законодавства. І відступ від
рекомендацій може, в остаточному підсумку,
означати й порушення вимог законодавства».
Тому методичні рекомендації Мінсоцполітики бажано брати до уваги. Але якщо те чи
інше питання в них не врегульоване, це ще не
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означає, що щось заборонено. Як приклад —
ситуація, описана вище. Розглянемо, що
з цього приводу роз’яснює Мінсоцполітики.

Позиція Мінсоцполітики
Право на відпустку не виникає
У листі від 07.05.2002 р. № 010-430 Мінсоцполітики, розглядаючи аналогічну ситуацію, зазначало таке. Працівники, яким
установлено неповний робочий час шляхом
зменшення тривалості робочого дня або
зменшення тривалості робочого тижня з одночасним зменшенням тривалості робочого
дня, не користуються правом на додаткову
відпустку за особливий характер роботи,
а саме за роботу в умовах неповного робочого
дня. Працівники, яким неповний робочий
час установлено тільки шляхом зменшення
тривалості робочого тижня, користуються
правом на додаткову відпустку за особливий
характер роботи, а саме за роботу в умовах
неповного робочого дня, зважаючи на конкретне коло обов’язків та обсяг виконуваної
ними роботи.
У цьому листі Мінсоцполітики висновки
грунтуються на його Рекомендаціях № 7.
А в Законі про відпустки, нагадаємо, зазначено, що додаткова відпустка надається
«працівникам з ненормованим робочим днем
тривалістю до семи календарних днів згідно
зі списками посад, робіт і професій, визначених колективним договором, угодою».
І на яких умовах установлюється «ненормований робочий день», не уточнюється.
Тому ми звернулися до Мінсоцполітики за
додатковими роз’ясненнями.
Право на відпустку виникає
У листі від 22.07.2015 р. № 431/13/133-15
Мінсоцполітики роз’яснює: «Якщо у зв’язку
зі специфікою роботи працівник з неповним
робочим днем періодично виконує основну
роботу за межами робочого часу, йому може
бути встановлено ненормований робочий
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день і, відповідно, щорічна додаткова відпустка на умовах, визначених у колективному договорі. <…> Чинне законодавство
на сьогоднішній день не містить заборони
щодо застосування ненормованого робочого
часу для працівників, прийнятих на роботу
з неповним робочим днем».
І зазначимо, що положення Рекомендацій № 7 стають для підприємства нормами,
якщо ці положення прийняті в колективному
договорі як зобов’язання роботодавця. А відповідальність за порушення цих норм — це
відповідальність за невиконання колективного договору. І, як передбачено ст. 18 Закону
№ 3356, за таке порушення на роботодавця
накладається штраф у розмірі до 100 мінімальних заробітних плат (на даний час —
32 000 грн). Оскільки цей штраф є більшим,
ніж штраф за інші порушення законодавства
про працю, передбачений нормами ст. 265
КЗпП, підприємство двічі до відповідальності
не має притягуватися.

Висновки
У випадку, що розглядається, надання
додаткової відпустки за особливий характер
праці (за роботу з ненормованим робочим
днем при неповному робочому часі) може
бути врегульовано такою нормою колективного договору:
«Додаткова відпустка за роботу з ненормованим робочим днем надається тривалістю,
пропорційною фактичній роботі в режимі
ненормованого робочого часу. При цьому
в умовах комбінації неповного робочого тижня та неповних робочих днів при визначенні
фактичної роботи в режимі ненормованого
робочого дня не враховується робота з неповними робочими днями».
Ця норма в колективному договорі може
бути включена до зобов’язань роботодавця
щодо часу відпочинку або в примітку до
додатка про додаткові відпустки за роботу
з ненормованим робочим днем.

Журнал ЗАРАБОТНА ПЛАТА

«Чорнобильські» відпустки
У статті наведено відповіді на найпоширеніші запитання щодо порядку надання та
оплати так званих «чорнобильських» відпусток — відпусток, що надаються особам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.

Відпустка працівникам,
які працюють (перебувають
у відрядженні) на територіях
радіоактивного забруднення
Розділ VII Закону № 796 встановлює особ
ливості регулювання праці громадян, які
працюють на територіях радіоактивного
забруднення. Зокрема, ст. 47 Закону № 796
визначено тривалість щорічних відпусток
працівників, які працюють (перебувають
у відрядженні) на територіях радіоактивного
забруднення.
Відповідно до ст. 2 Закону про відпустки
право на відпустки мають громадяни Украї
ни, які перебувають у трудових відносинах
з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду
діяльності та галузевої належності, а також
працюють за трудовим договором у фізичної особи.
Право на відпустки забезпечується, зок
рема, гарантованим наданням відпустки
визначеної тривалості із збереженням на
її період місця роботи (посади), заробітної
плати (допомоги) у випадках, передбачених
цим Законом.
Тобто для одержання щорічної основної
відпустки встановленої тривалості необхідна
лише одна юридична підстава — це робота
на основі трудового договору протягом відповідного часу роботи.
Відповідно до ст. 47 Закону № 796 працівникам, які працюють (перебувають
у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надається щорічна відпустка
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тривалістю пропорційно відпрацьованому
на цих територіях часу:
• у зонах відчуження та безумовного
(обов’язкового) відселення — 44 календарних дні. Загальна тривалість відпустки не
повинна перевищувати 56 календарних днів;
• у зоні гарантованого добровільного
відселення — 37 календарних днів. Загальна
тривалість відпустки не повинна перевищувати 49 календарних днів;
• у зоні посиленого радіоекологічного
контролю — 30 календарних днів. Загальна
тривалість відпустки не повинна перевищувати 42 календарних днів.
Зазначені відпустки надаються без урахування додаткової відпустки, передбаченої
законодавством України.
У всіх випадках тривалість щорічної відпустки не повинна бути меншою за передбачену законодавством України для будь-якої
категорії працівників. За працівниками, які
отримують відпустку більшої тривалості,
ніж визначено Законом № 796, її тривалість
зберігається.
Тобто працівникам, тривалість щорічної
відпустки яких відповідно до законів України
становить 24 календарних дні, відпустка подовжується до 30, 37 та 44 календарних днів
шляхом додавання до основної відпустки
6, 13 та 20 календарних днів (відповідно до
ст. 47 Закону № 796).
Відповідно до ст. 6 Закону про відпустки
щорічна основна відпустка надається працівникам за відпрацьований робочий рік,
який відлічується з дня укладення трудового
договору. Статтею 10 Закону про відпустки
визначено, що щорічні основні відпустки
надаються працівнику з таким розрахунком,
щоб вони були використані, як правило, до
закінчення робочого року. Згідно зі ст. 24 Закону про відпустки за бажанням працівника
частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість
наданої працівникові щорічної відпустки не
повинна бути меншою 24 календарних днів.
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Якщо працівник з будь-яких причин не
скористався своїм правом на щорічну відпустку за кілька попередніх років, він має
право використати їх, а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути
виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток. Законодавством не передбачено терміну давності,
після якого працівник втрачає право на
щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки в разі їх
невикористання.
Працівники підприємства можуть отримати компенсацію за невикористані дні
відпустки, яка надається відповідно до ст. 47
Закону № 796.

Відпустки працівників,
які працюють на території,
що до 01.01.2015 р. була
віднесена до зони посиленого
радіоекологічного контролю
Законом України «Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України» від
28.12.2014 р. № 76-VІІІ (далі — Закон № 76),
який набрав чинності з 01.01.2015 р., було
внесено зміни до Закону № 796, згідно з
якими виключено визначення поняття «зона
посиленого радіологічного контролю». Статтю 47 Закону № 796 залишено без змін. Тобто
працівникам, які працюють (перебувають
у відрядженні) на території, що до 01.01.2015 р.
була віднесена до зони посиленого радіо
екологічного контролю, надається щорічна
відпустка пропорційно відпрацьованому до
01.01.2015 р. на цих територіях часу, якщо
до 01.01.2015 р. така відпустка не була використана. З 01.01.2015 р. працівникам, які
працюють (перебувають у відрядженні) на
території, що до 01.01.2015 р. була віднесена до зони посиленого радіоекологічного
контролю, відпустка до 30 календарних днів
продовжуватися не буде.
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Додаткова відпустка громадянам,
віднесеним до категорій 1 та 2
Пунктом 22 частини першої ст. 20 та п. 1
частини першої ст. 21 Закону № 796 особам,
віднесеним до категорій 1 та 2, державою
гарантовано використання чергової відпустки у зручний для них час та отримання
додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів на рік.
Статтею 5 Закону про відпустки передбачено, що тривалість відпусток визначається цим Законом, іншими законами та
нормативно-правовими актами України
й незалежно від режимів та графіків роботи
розраховується в календарних днях.
Отже, всі законодавчі акти, якими передбачено надання відпусток у робочих днях,
мають бути приведені у відповідність із
вимогами основного Закону про відпустки.
Відповідно до зазначеного, а також враховуючи те, що відпустки до набуття чинності Законом про відпустки надавались
за графіком шестиденного робочого тижня і вихідний день у суботу включався
в тривалість відпустки, додаткова відпустка,
встановлена п. 22 частини першої ст. 20 та
п. 1 частини першої ст. 21 Закону № 796,
в розрахунку на календарні дні становить
16 календарних днів.
Зазначена додаткова відпустка не віднесена Законом про відпустки до щорічних
додаткових відпусток, а визначена як пільга
та компенсація за шкоду, завдану здоров’ю
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Отже, відпустка, яка надається працівникам відповідно до п. 22 частини першої
ст. 20 та п. 1 частини першої ст. 21 Закону
№ 796 належить до інших видів відпусток,
встановлених законодавством (частина друга
ст. 4 Закону про відпустки). Ця відпустка
є гарантованою державою пільгою, а тому
роботодавець зобов’язаний забезпечити
право працівника на відпустку впродовж
календарного року.
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На відміну від щорічних відпусток зазначена відпустка не пов’язана з робочим процесом і надається незалежно від часу роботи
на підприємстві, в установі, організації, тобто
для її отримання не потрібен мінімальний
період роботи, визначений Законом про
відпустки — шість місяців. Ця відпустка не
подовжується на період святкових днів та
в разі тимчасової непрацездатності, не ділиться на частини, не переноситься на наступний рік, а також за неї не провадиться
виплата грошової компенсації.
Якщо працівник підприємства має намір
скористатися цією пільгою згідно з графіком
у кінці року на 16 календарних днів відпустки і певна кількість днів переходить
на наступний рік, то він реалізовує своє
право на пільгу, передбачену Законом, за
поточний рік. Право на наступну додаткову
відпустку (пільгу) він матиме впродовж наступного року.
У разі звільнення працівника він має
право навіть в останній день роботи взяти
додаткову відпустку як постраждалий внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тоді
останній день відпустки буде датою його
звільнення.
Фінансування видатків на відшкодування
витрат на оплату додаткових відпусток, що
надаються особам, віднесеним до категорій
1 та 2, провадиться за рахунок видатків
державного бюджету на соціальний захист
та соціальне забезпечення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Додаткова відпустка надається за основ
ним місцем роботи громадян. Відповідно
до п. 5 Порядку № 936 соціальні виплати, доплати (види допомоги), передбачені
пп. 5–13 п. 4 цього Порядку (в т. ч. оплата
додаткових відпусток громадянам тривалістю 16 календарних днів на підставі п. 22 частини першої ст. 20, п. 1 частини першої ст. 21
Закону № 796, передбачена пп. 9 п. 4 цього
Порядку) провадяться за місцем основної
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роботи (служби) громадян підприємствами,
установами, організаціями та фізичними
особами — суб’єктами підприємницької
діяльності без утворення юридичної особи,
згідно з розрахунковими даними, поданими
до управлінь праці та соціального захисту
населення.
Жінка, віднесена до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, працюючи неповний робочий день, матиме
право на додаткову відпустку тривалістю
16 календарних днів лише за основним
місцем роботи.

Відпустка одному з батьків
дитини-інваліда
Пунктом 3 частини третьої ст. 30 Закону
№ 796 передбачено використання чергової
відпустки у зручний час для одного з батьків
дитини-інваліда (інвалідність якої пов’язано
з Чорнобильською катастрофою) або особи,
яка їх замінює, а також отримання одним
з батьків або особою, яка їх замінює, додаткової відпустки зі збереженням заробітної
плати строком 16 календарних днів на рік.

Відпустка одному з батьків,
які мають неповнолітніх дітей
Пунктом 3 частини першої ст. 22 Закону
№ 796 передбачено щорічне отримання
відпустки строком 16 календарних днів на
рік без збереження заробітної плати одному
з батьків з числа громадян, віднесених до
категорії 3 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, які мають неповнолітніх дітей і проживають на території
зон радіоактивного забруднення.
Для отримання додаткової відпустки одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей
і проживають на території зон радіоактивного забруднення, або додаткової відпустки
як матері (або батьку) дитини-інваліда, інвалідність якої пов’язано з Чорнобильською
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катастрофою, мати (або батько) крім заяви
про надання таких відпусток має надати роботодавцю довідку з місця роботи чоловіка
(дружини) про те, що він (вона) такими відпустками у відповідному році не скористався,
оскільки зазначені відпустки відповідно до
Закону № 796 надаються одному з батьків.

Відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами жінкам,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Пунктом 10 частини першої ст. 30 Закону № 796 передбачено надання жінкам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами тривалістю 90 календарних
днів до пологів і 90 календарних днів після
пологів, яка обчислюється сумарно й надається жінкам повністю, з оплатою в розмірі
повного заробітку незалежно від стажу та
місця роботи.
Підставою для надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, віднесеним до відповідних категорій осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
є листок непрацездатності, виданий за місцем медичного спостереження, на 180 календарних днів, починаючи з 27 тижня
вагітності.
Законом № 76 (набрав чиннос ті
з 01.01.2015 р.) із Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27.02.1991 р.
№ 791а-XII визначення зони посиленого
радіоекологічного контролю вилучено.
У зв’язку з цим жінки, які належать до
категорії 4 осіб, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, втрачають право на користування пільгами, оскільки ст. 14
Закону № 796 визначено, що до категорії 4
осіб належать особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно
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навчаються на території зони посиленого
радіоекологічного контролю, за умови, що
вони станом на 01.01.1993 р. прожили або
постійно відпрацювали чи постійно навчалися в цій зоні не менше чотирьох років.
Оскільки громадяни, які належать до
4 категорії осіб, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, користуються
пільгами, якщо вони постійно проживають
або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, листок непрацездатності видається медичним закладом, який
розташований на території зони посиленого
радіоекологічного контролю.
Враховуючи зміни, внесені до чинного
законодавства, з 01.01.2015 р. жінкам з числа
осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 4,
надається відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами на 126 календарних днів —
70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів. У разі ускладнень
або захворювань, встановлених лікарями
під час вагітності, тривалість листків непрацездатності може бути продовжено.

Оплата відпусток, передбачених
Законом № 796
Постановою КМУ від 20.09.2005 р. № 936
затверджено Порядок № 936, який визначає
механізм використання, обліку, звітності та
контролю за використанням коштів державного бюджету для виконання програм,
пов’язаних із соціальним захистом громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Згідно з п. 5 Порядку № 936 оплата додаткової відпустки (строком 16 календарних
днів відповідно до п. 22 частини першої
ст. 20, п. 1 частини першої ст. 21, п. 3 частини третьої ст. 30 Закону № 796) та різниці між тривалістю щорічних відпусток,
які надаються працівникові згідно зі ст. 47

Журнал ЗАРАБОТНА ПЛАТА

Закону № 796, та тривалістю щорічної
основної відпустки відповідно до Закону
про відпустки або до інших законів України
громадянам, які працюють (перебувають
у відрядженні) на території зон радіоактивного забруднення, проводиться за місцем
основної роботи (служби) підприємствами,
установами, організаціями та підприємцями
відповідно до розрахункових даних, поданих
до уповноваженого органу.
Пунктом 6 Порядку № 936 визначено, що
підприємства реєструються управліннями
соціального захисту населення, для чого
подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року відомості
про підприємство з визначенням кількості
постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів
і списки громадян із зазначенням прізвища,
ім’я та по батькові, категорії, серії та номера
посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера.
Графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки
на наступний бюджетний рік подаються
підприємствами до управлінь соціального
захисту населення разом із зазначеними
відомостями.
У разі зміни вказаних відомостей та
списків громадян підприємство повідомляє
про такі зміни відповідних розпорядників коштів протягом 20 днів наступного
місяця.
До 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, підприємства подають до
управлінь соціального захисту населення
документи щодо розрахункових витрат,
пов’язаних з виплатою компенсацій та допомоги певних видів, та реєстр отримувачів
компенсаційних виплат і допомоги певних
видів, де зазначаються прізвище, ім’я та
по батькові, категорія, номер посвідчення,
ідентифікаційний номер, відомості про нараховані виплати, суму компенсацій та вид
допомоги.
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ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ під ЧАС ВІДПУСТОК

Звільнення під час відпустки
Трапляється, що під час відпустки в когось
із працівників виникає бажання або необхід
ність звільнитися. Згідно із законодавчими
нормами працівник може ініціювати своє
звільнення як без жодних пояснень, так
і зазначивши причину. Стаття допоможе
з’ясувати, як звільнити працівника за його
бажанням під час або в останній день від
пустки й уникнути можливих помилок.
Працівник має право як на розірвання
трудового договору за власним бажанням,
так і на щорічну відпустку. Ці права закріп
лені та деталізовані у КЗпП і Законі про
відпустки. Відповідно до ст. 74 КЗпП кожна
особа, яка перебуває в трудових відносинах
із підприємством будь-якої форми власності
або працює за трудовим договором у фізич
ної особи, має право на щорічну відпустку.
Надання відпустки визначеної тривалості
не залежить від строку трудового договору,
режимів і графіків роботи (ст. 2 Закону про
відпустки).

Розірвання трудового договору
з ініціативи працівника
Формулювання «розірвання трудового до
говору з ініціативи працівника» в будь-якого
фахівця кадрової чи бухгалтерської служби
асоціюється зі звільненням за власним ба
жанням на підставі ст. 38 КЗпП. Разом із тим
законодавство містить ті ж норми в ст. 39
і п. 1 частини першої ст. 36 КЗпП (за угодою
сторін), якщо ініціатором звільнення є сам
працівник.
Звільнення за власним бажанням
Ініціювати звільнення за власним бажан
ням може кожний працівник, адже він має

право в будь-який час розірвати трудовий
договір, укладений на невизначений строк.
Обов’язковою умовою є письмове поперед
ження роботодавця за два тижні до звіль
нення. У такому разі останній зобов’язаний
звільнити працівника в установленому по
рядку.
Слід наголосити, що зазначений дво
тижневий строк обчислюється саме з дати
фактичного попередження роботодавця.
Дата, вказана в заяві, може не збігатися
з датою, коли заява потрапила до робото
давця, а підтвердженням того, що працівник
попередив роботодавця про своє бажання,
є резолюція керівника підприємства. Тому
саме з дати накладення резолюції обчислюва
тиметься двотижневий строк попередження.
Якщо у своїй заяві про звільнення за
власним бажанням без зазначення поважної
причини працівник просить про звільнення
до закінчення двотижневого терміну, звіль
няти його раніше не можна.
Звільнення з поважної причини
Законодавством визначені поважні при
чини, в разі виникнення яких роботодавець
зобов’язаний розірвати трудовий договір
саме в той термін, на якому наполягає пра
цівник (частина перша ст. 38 КЗпП). До них
належать переїзд на нове місце проживання;
переведення чоловіка або дружини на роботу
в іншу місцевість; вступ до навчального зак
ладу; неможливість проживання в цій місце
вості, підтверджена медичним висновком;
вагітність; догляд за дитиною до досягнення
нею 14 років або дитиною-інвалідом; догляд
за хворим членом сім’ї за медичним виснов
ком або інвалідом I групи; вихід на пенсію;
прийняття на роботу за конкурсом, а також
інші причини, поважність яких роботодавець
може визначати на свій розсуд.
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Будь-яка з перелічених причин має бути
підтверджена документом:
• переїзд на нове місце проживання —
паспортом (його сторінкою про зняття з ре
єстрації за попереднім місцем проживання);
• вихід на пенсію — копіями документів
для призначення пенсії або пенсійного по
свідчення;
• прийняття на роботу за конкурсом —
документом про результати конкурсного
відбору.
Працівник і роботодавець за наявності
поважних причин мають право домовитися
про будь-який строк звільнення. Таким чи
ном, строк звільнення з поважних причин,
зазначений працівником у заяві, може бути
як меншим, так і більшим ніж два тижні.
 раво працівника на відкликання заяви
П
про звільнення
Варто пам’ятати про право працівника
на відкликання своєї заяви про майбутнє
звільнення, а також на зміну свого рішення
та продовження роботи на підприємстві після
спливу двотижневого терміну. Відкликати
свою заяву про звільнення він може і під
час відпустки, але якщо відпустка трива
тиме більше, то право на відкликання він
має лише в межах двотижневого строку
попередження. Відкликання оформлюється
у вигляді письмового звернення працівника,
яке має бути зареєстроване (на випадок
трудового спору).
Працівнику надається право на продов
ження роботи після закінчення двотижневого
терміну за умови виходу на роботу хоча б на
день. У такому випадку роботодавець уже
не може звільнити працівника за раніше
поданою заявою. Хоча й тут законодавець
дає змогу роботодавцеві провести цю про
цедуру, якщо на місце працівника запрошено
іншого, якому відповідно до законодавства не
може бути відмовлено в укладенні трудового
договору. Таким випадком є, наприклад, за
прошення працівника на роботу в порядку
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переведення з іншого підприємства (частина
п’ята ст. 24 КЗпП).
 озірвання строкового трудового
Р
договору
Строкові трудові договори, укладені на
підставі п. 2, 3 ст. 23 КЗпП, припиняються
за нормами ст. 39 КЗпП. Порівняно з розі
рванням трудового договору, укладеного на
невизначений строк, строковий трудовий
договір може бути розірваний на вимогу
працівника лише за наявності поважних
причин, встановлених частиною першою
ст. 38 КЗпП і частиною першою ст. 39 КЗпП.
Отже, розірвати достроково трудовий договір,
якщо немає поважних причин, визначених
ст. 38 КЗпП, як і відкликати свою заяву
про звільнення за власною ініціативою, на
відміну від права на відкликання заяви за
ст. 38 КЗпП, працівник не може.

Звільнення під час відпустки
Будь-який трудовий договір за бажанням
працівника може бути розірваний як під час
відпустки, так і в її останній день, оскільки
законодавство не містить обмежень щодо
розірвання трудового договору в цей період.
Звільнення за власним бажанням
Розглянемо, як оформити звільнення
працівника за власним бажанням під час
або в останній день відпустки.
Припустимо, що працівникові надана що
річна відпустка тривалістю 24 календарних
дні з 3 до 27 серпня 2016 р. Під час відпустки
працівник подає роботодавцеві заяву про
звільнення. Зміст заяви може бути різним:
Варіант 1: «Прошу звільнити мене
за власним бажанням з 11.08.2016 р.
08.08.2016 р.
підпис
П. І. Б.»
Варіант 2: «Прошу звільнити мене
за власним бажанням.
11.08.2016 р.
підпис
П. І. Б.»
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Варіант 3: «Прошу звільнити мене
за власним бажанням із 25.08.2016 р.
11.08.2016 р.
підпис
П. І. Б.»
Варіант 4: «Прошу звільнити мене
за власним бажанням із 11.08.2016 р.
у зв’язку з необхідністю догляду за дитиною-інвалідом.
11.08.2016 р.
підпис
П. І. Б.»
За варіантом 1 роботодавець має право
звільнити працівника як у зазначений термін,
так і через два тижні, на відміну від варіантів 2 і 3, звільнення за якими роботодавець
проводить лише 25 серпня незалежно від
перебування працівника у відпустці.
За варіантом 4 працівника необхідно
звільнити в день, про який він просить.
Зауважимо, якщо працівник не повернув
товарно-матеріальні цінності, роботодавець
може затримати його лише на двотижневий
термін, передбачений законодавством.
Таким чином, після надходження від
працівника, який перебуває у відпустці, за
яви щодо звільнення за власним бажанням
(ст. 38, 39 КЗпП) підприємство зобов’язане
через два тижні або за наявності поважних
причин у строк, про який просить працівник,
розірвати трудовий договір шляхом видання
наказу про звільнення. Текст наказу може
бути таким:
«1. Звільнити (П. І. Б., посада) 11.08.2016 р.
за власним бажанням відповідно до ст. 38
КЗпП.
2. Виплатити (П. І. Б.) компенсацію
за 7 (сім) календарних днів невикористаної
щорічної додаткової відпустки за період
роботи з 22.03.2016 р. до 11.08.2016 р.».
Якщо закінчення строку попередження
припадає на святковий, вихідний або неро
бочий день, то за правилами ст. 2411 КЗпП
днем його закінчення вважатиметься перший
після нього робочий день. Наприклад, якщо
заява про звільнення надійшла 10 серпня,
з огляду на двотижневий термін звільнення
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припадає на 24 серпня, який є святковим
днем (ст. 73 КЗпП). У такому випадку
звільнення слід провести 25 серпня.
Варто також пам’ятати, що за дотримання
двотижневого строку попередження остан
нім днем роботи буде той самий день тижня,
в який працівник письмово попередив про
звільнення роботодавця, тобто якщо заява
надійде у вівторок, то й звільнення відбува
тиметься у вівторок, але через два тижні.
Наприклад, якщо заява подана 13 серпня,
то звільнення має відбутися 27 серпня,
а не через 14 календарних днів, 26 серпня.
У разі звільнення працівника під час
відпустки може постати питання щодо
повернення коштів, отриманих ним за час
відпустки.
Згідно зі ст. 21 Закону про відпустки
працівник мав отримати їх не пізніше ніж
за три дні до початку відпустки. І якщо
на день звільнення працівник викорис
тав дні оплачуваної відпустки наперед, до
закінчення робочого року, за який вона
надається, то підприємство має провести
відрахування із заробітної плати працівника
за дні відпустки, що були надані в рахунок
невідпрацьованої частини робочого року на
підставі ст. 22 Закону про відпустки.
 вільнення в разі роботи за строковим
З
договором
Як зазначалося вище, перебуваючи
у відпустці, працівник, з яким укладено
строковий трудовий договір, може розірвати
його лише за наявності поважних причин.
Для цього він має подати заяву, наприклад,
такого змісту:
«Прошу звільнити мене за власним бажанням у зв’язку з переведенням чоловіка/дружини на роботу в іншу місцевість 19.08.2016 р.
17.08.2016 р.
підпис
П. І. Б.»
У цьому випадку звільнення проводиться
за ст. 39 КЗпП у день, визначений у заяві.
Текст наказу про звільнення може бути
таким:
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«1. Звільнити (П. І. Б., посада) 19.08.2016 р.
у зв’язку з переведенням чоловіка/дружини
на роботу в іншу місцевість відповідно до
ст. 39 КЗпП.
2. Утримати із заробітної плати суму
відпускних за невідпрацьовані 18 (вісімнадцять) календарних днів щорічної основної
відпустки за період роботи з 14.12.2015 р.
до 19.08.2016 р.».

Звільнення в останній день
відпустки
Звільнення за власним бажанням
На підставі ст. 3 Закону про відпустки
за бажанням працівника йому має бути
надано невикористану відпустку з подаль
шим звільненням. Зазвичай це прописують
в одній заяві, хоча доцільніше подавати дві
окремі. Тривалість відпустки може переви
щувати двотижневий термін попередження,
тому останній день відпустки буде датою
звільнення.
Варто зауважити, що оформлюючи заяву
про звільнення працівнику бажано зазна
чати конкретну дату звільнення, яка буде
останнім днем трудових відносин.
Підтвердженням того, що заяви мають
бути окремими є, зокрема, видання на їх
підставі двох окремих наказів: про надання
відпустки та про звільнення. Згідно із на
казом Міністерства юстиції України «Про
затвердження Переліку типових докумен
тів, що створюються під час діяльності
державних органів та органів місцевого
самоврядування, інших установ, підпри
ємств та організацій, із зазначенням строків
зберігання документів» від 12.04.2012 р.
№ 578/5 ці накази мають різний термін
зберігання. Крім того, згадані накази ре
єструються в різних журналах і форму
ються в окремі папки, а для оформлення
наказу підставою, як правило, є оригінал
документа.
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Зміст заяв про надання відпустки та
звільнення може бути таким:
• про надання відпустки:
«Прошу надати мені додаткову відпустку як матері, яка має двох дітей віком до
15 років, з 10.08.2016 р.
04.08.2016 р.
підпис	
П. І. Б.»;
• про звільнення:
«Прошу звільнити мене за власним бажанням в останній день відпустки, 19.08.2016 р.
04.08.2016 р.
підпис	
П. І. Б.».
На підставі наданих заяв мають бути ви
дані два накази з таким формулюванням:
• про надання відпустки:
«Надати (П. І. Б., посада) додаткову відпустку як матері, яка має двох дітей віком
до 15 років, за 2015–2016 рр., тривалістю
10 календарних днів із 10 до 19 серпня 2016 р.»;
• про звільнення:
«1. Звільнити (П. І. Б., посада) 19.08.2016 р.
за власним бажанням відповідно до ст. 38
КЗпП.
2. Виплатити (П. І. Б.) компенсацію за
20 (двадцять) календарних днів невикористаної щорічної відпустки за період роботи
з 13.11.2015 р. до 19.08.2016 р.».
 вільнення в разі роботи
З
за строковим договором
У разі виникнення поважних причин
працівник, з яким укладено строковий тру
довий договір, може звільнитися під час
відпустки до закінчення дії договору. Таке
звільнення не суперечить чинному законо
давству. Наприклад, дія строкового трудового
договору закінчується 31.12.2016 р., а що
річна відпустка тривалістю 24 календарних
дні, на яку працівник має право, надана із
16 серпня до 9 вересня 2016 р. Під час від
пустки працівник вступив до вищого на
вчального закладу, і йому необхідно розірвати
строковий трудовий договір. У такій ситуації
зміст заяв і наказів може бути таким.
Про надання щорічної відпустки:
• заява:
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«Прошу надати мені щорічну основну
відпустку тривалістю 24 календарних дні
з 16.08.2016 р.
05.08.2016 р.
підпис	
П. І. Б.»;
• наказ:
«Надати (П. І. Б., посада) щорічну основну
відпустку тривалістю 24 календарних дні за
період роботи з 01.01.2016 р. до 31.12.2016 р.,
з 16 серпня до 9 вересня 2016 р.».
Про звільнення:
• заява:
«Прошу звільнити мене за власним бажанням 31.08.2016 р.
31.08.2016 р.
підпис	
П. І. Б.»;
наказ:
•
«Звільнити (П. І. Б., посада) 31.08.2016 р.
у зв’язку із зарахуванням до вищого навчального закладу відповідно до ст. 39 КЗпП».
Звільнення оформляється наказом ро
ботодавця, копія якого на вимогу праців
ника має бути йому надана. У табелі об
ліку використання робочого часу типової
форми № П-5 день звільнення працівника
позначається як день перебування його
у відпустці.

Остаточний розрахунок
На підставі ст. 47 КЗпП роботодавець
зобов’язаний у день звільнення видати
працівникові належно оформлену трудову
книжку та провести з ним остаточний роз
рахунок. Зокрема, виплачується заробітна
плата та грошова компенсація за всі не
використані ним дні щорічної відпустки,
а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 83 КЗпП, ст. 24
Закону про відпустки). Оскільки час відпустки працівника зараховується до стажу ро
боти, що дає право на щорічні відпустки,
період перебування працівника у відпустці
необхідно врахувати до дня звільнення
включно.
За нормами Інструкції про трудові книжки
записи про звільнення вносяться роботодав
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цем в трудову книжку в день звільнення та
мають точно відповідати тексту наказу. На
приклад: «Звільнено за власним бажанням
у зв’язку із встановленням інвалідності,
ст. 38 КЗпП».
Оскільки працівник, перебуваючи у від
пустці, відсутній на роботі й трудову книж
ку в день звільнення отримати не зможе,
роботодавець має надіслати йому поштове
повідомлення про необхідність її отриман
ня. Нагадаємо, що пересилання трудової
книжки поштою з доставкою на зазначену
адресу допускається тільки за письмовою
згодою працівника.

Оплата роботи в разі
відкликання з відпустки
Трапляються випадки, коли працівника
відкликають з відпустки. Як у такому разі
слід діяти бухгалтеру? Про це й піде мова
далі.

Підстави для відкликання
з відпустки
У разі відкликання працівника з від
пустки слід керуватися ст. 79 КЗпП та ст. 12
Закону про відпустки. Відкликання зі що
річної відпустки допускається лише за
згодою працівника та з таких підстав, як
відвернення:
• стихійного лиха;
• виробничої аварії або необхідність
негайного усунення її наслідків;
• нещасних випадків;
• простою, загибелі або псування майна
підприємства;
• в інших випадках, передбачених чинним
законодавством.
«Завал на роботі», «звіт треба здати»,
«захворів напарник» — не підстави для від
кликання з відпустки.

43

44

ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ В ЧАС ВІДПУСТОК

Документальне оформлення
Документальне оформлення відкликання
працівника з відпустки, як правило, почина
ється з фіксації факту необхідності відкли
кання. Найчастіше це може бути службова
записка керівника структурного підрозділу
підприємства, в якій викладено причини
відкликання. Слід зазначити, що причини
мають відповідати та бути пов’язаними
із законними підставами, про які йшлося
вище. Якщо необхідно або ж є можливість,
до службової записки додають інші доку
менти, що підтверджують факт настання
обставин, які є підставою для відкликання,
або ж можливого їх настання.
Наступним кроком у разі прийняття
керівником рішення про відкликання
з відпустки є повідомлення працівника про
відкликання.
Якщо працівник не проти відкликання
з відпустки й у нього є можливість її пе
рервати, роботодавець видає наказ по
підприємству, який за змістом може бути
таким:
«У зв’язку з виробничою аварією та на підставі ст. 12 Закону України «Про відпустки»
НАКАЗУЮ:
1. Відкликати інженера з техніки безпеки
Тивренка О. К зі щорічної відпустки.
2. Інженеру з техніки безпеки Тивренку О. К. приступити до виконання службових
обов’язків з 06 вересня 2016 р.».
Зверніть увагу на необхідність отримання
письмової згоди працівника на його від
кликання з відпустки, щоб у подальшому
не виникло непорозумінь.

Оплата за невикористані дні
відпустки
Середня заробітна плата для оплати часу
щорічної відпустки обчислюється виходячи
з виплат за останні 12 календарних міся
ців роботи, що передують місяцю, в якому
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надається відпустка відповідно до норм
Порядку № 100.
Відповідно до частини третьої ст. 12
Закону про відпустки, якщо працівника
відкликають зі щорічної відпустки, його
працю оплачують з урахуванням тієї суми,
що була нарахована на оплату невикорис
таної частини відпустки.
Іншими словами, якщо працівника було
відкликано зі щорічної відпустки, бухгалтер
має перерахувати відпускні: із заробітної
плати, що буде нарахована працівникові
після відкликання з відпустки, слід утримати
суму середнього заробітку за невикористані
дні відпустки. У разі надання працівникові
невикористаних днів щорічної відпустки
необхідно провадити новий розрахунок
середнього заробітку за ці дні (див. приклад 7 на с. 45). Таку позицію висловили фа
хівці Мінсоцполітики в листі від 09.06.2004 р.
№ 18-311-11.

Відкликання з відпустки
у звітності з ЄСВ
Якщо і відпустка, і відкликання з неї від
булося в одному місяці, нюансів у відобра
женні цього у звітності з ЄСВ не виникає.
Як і зазвичай відображаємо фактичну за
робітну плату в таблиці 6 звітності з ЄСВ та
використану частину відпустки з кодом типу
нарахувань «10». Якщо ж це була перехідна
відпустка (наприклад, серпень – вересень),
і у звітності з ЄСВ за серпень була відобра
жена вереснева відпустка, але працівника
раптово відкликали, існує два варіанти по
дання звітності:
• до граничного терміну подання звітнос
ті з ЄСВ подати ще один звіт з коректними
(«згорнутими») даними;
• якщо граничний термін подання звіт
ності минув, у звіті за наступний місяць слід
відкоригувати відпускні, відобразивши їх
частину з кодом типу нарахування «10» та
зі знаком «мінус».
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ПРИКЛАД 7

Коригування та оплата праці за невикористані дні відпустки
Інженеру з техніки безпеки Тивренку О. К. була надана відпустка на 14 календарних
днів: з 1 до 14 вересня включно. Сума відпускних, яка була йому нарахована та виплачена, становить 5000,00 грн. На підприємстві 5 вересня виникла форс-мажорна ситуація,
в результаті якої була частково призупинена його діяльність. Керівництво підприємства
прийняло рішення відкликати з відпустки інженера з техніки безпеки Тивренка О. К., який
приступив до виконання обов’язків 06.09.2016 р.
Заробітна плата, що була нарахована за вересень, склала 8000,00 грн.
Розрахуємо, яку суму заробітної плати має отримати працівник за вересень:
1. Кількість днів невикористаної відпустки — 9 (з 6 до 14 вересня);
2. Сума відпускних, нарахованих та виплачених за один день відпустки:
5000,00 грн ÷ 14 днів = 357,14 грн;
3. Сума відпускних за невикористані дні відпустки:
357,14 грн × 9 днів = 3214,08 грн;
4. Сума заробітної плати, яка належить до виплати працівнику за вересень:
8000,00 грн – 3214,08 грн = 4785,92 грн.
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Створення та використання
резерву відпусток
Донедавна резервом відпускних цікавилися мало, вважали зайвим і нікому не потрібним. Однак у зв’язку зі змінами, пов’язаними
з обліком витрат, інтерес до нього значно
зріс, відповідно, збільшилася й кількість запитань. Про основні моменти, що стосуються
створення, використання та інвентаризації
резерву відпусток — далі.

Чим передбачено створення
резерву відпусток
Обов’язок підприємства створювати резерви забезпечення майбутніх витрат на
оп-лату відпускних (далі — резерв, резерв відпускних) закріплено в П(С)БО 11 «Зобов’я
зання», П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та
в Плані рахунків. Забезпечення — це зобов’я
зання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу (п. 4 П(С)БО 11). У п. 13
П(С)БО 11 зазначається, що забезпечення
створюється для відшкодування наступних
(майбутніх) операційних витрат на виплату
відпускних працівникам. Схоже визначення міститься й у п. 7 П(С)БО 26: виплати
за невідпрацьований час, що підлягають
накопиченню, визнаються зобов’язанням
через створення забезпечення у звітному
періоді. Отже, все вищезгадане стосується
відпускних.
Суть резерву полягає також у рівномірному розподілі витрат на оплату відпусток
протягом року та, відповідно, запобіганні спотворенню звітності в найбільш «гарячі» відпускні періоди. Тобто під відпускні слід створювати резерв, і це обумовлено П(С)БО.
У бухгалтерському обліку він відображається
на субрахунку 471 «Забезпечення виплат

відпусток». Суми створених забезпечень
визнають витратами (п. 13 П(С)БО 11)
з відображенням їх за дебетом рахунків обліку витрат на оплату праці (23, 91–94). Про це
також йдеться в листі Міністерства фінансів
України від 09.06.2006 р. № 31-34000-2025/12321. Резерв відпусток створюється
з урахуванням відповідної суми відрахувань
ЄСВ (22 %, 8,41 % тощо).
Колись підприємствам надавалося право
створювати резерв, та з 2002 р. після внесення змін до п. 13 П(С)БО 11 його створення є обов’язковим, на чому Міністерство
фінансів України наголошувало в листі від
09.06.2006 р. № 31-34000-20-25/12321.
Якщо підприємство не створювало резерву,
посадові особи можуть бути притягнені до
адміністративної відповідальності за порушення порядку ведення бухгалтерського
обліку за ст. 1642 КУпАП у вигляді адмінштрафу в розмірі від 8 до 15 нмдг, або від
136 до 255 грн (за повторне порушення —
від 10 до 20 нмдг, або від 170 до 340 грн).
Підприємства, на яких поширюється дія
П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого
підприємництва», можуть не створювати
резерву відпусток.
Оскільки податок на прибуток сплачується за даними бухгалтерського обліку,
а створення резерву відпусток дає змогу
збільшити витрати, на створення резерву
звертають все більше уваги.

Відпустки, для яких
створюється резерв
Резерв відпусток створюють тільки для
щорічних (основних і додаткових) відпусток,
а також для додаткових відпусток працівникам з дітьми. Це випливає з п. 7 П(С)БО 26
«Виплати працівникам». У ньому зазначено,
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що підприємства мають формувати забезпечення для виплат за невідпрацьований
час, що підлягають накопиченню. Як відомо,
накопичуються тільки щорічні відпустки
(основна та додаткові), а також додаткові
відпустки, передбачені для працівників,
які мають дітей. Решта відпусток (навчальні, творчі, соціальні) не накопичуються,
а отже, під них резерв не створюють. Це
й зрозуміло, адже спланувати їх надання
й оплату проблематично.

Розрахунок резерву
Порядок розрахунку розміру резерву
відпусток, як уже зазначалося, наведено
в поясненнях до застосування субрахунку 471 в Плані рахунків. Забезпечення визначають як добуток фактично нарахованої
суми зарплати працівникам за місяць на
коефіцієнт резервування (К резерв). Його
обчислюють шляхом ділення річної планової суми на оплату відпусток (Оплан) на
загальний річний плановий фонд оплати
праці (ФОПплан):
Крезерв = Оплан ÷ ФОПплан.
Плановий фонд оплати праці (ФОПплан)
обчислюють з урахуванням фактичної кількості працівників та їх зарплати згідно зі
штатним розписом, норми виробітку й запланованого зростання (зниження) таких
показників.
Планові суми відпускних (Оплан) обчислюють виходячи із середньої тривалості відпусток для працівників і планової середньоденної зарплати, яку розраховують шляхом
ділення планового фонду оплати праці на
кількість календарних днів у календарному
році без урахування святкових і неробочих
днів (такі дні перелічені в ст. 73 КЗпП).
Тобто коефіцієнт (відсоток) резервування
визначають раз на рік на підставі планових
показників оплати праці. А відповідно до
Плану рахунків резерв нараховують що-
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місяця. Слід урахувати також ЄСВ, який
нараховується на фонд оплати праці (КЄСВ).
Така вимога міститься в п. 14 П(С)БО 11
та Плані рахунків, про це йдеться також
у листі Міністерства фінансів України від
09.06.2006 р. № 31-34000-20-25/12321.
Місячний резерв обчислюється за формулою:
Резерв = ЗПміс × КЄСВ × Крезерв,
де ЗПміс — фактичний фонд оплати праці
за поточний місяць;
КЄСВ — коефіцієнт нарахування ЄСВ, який
визначають за формулою:
(100 % + ставка нарахування ЄСВ) ÷ 100 %,
Крезерв — коефіцієнт резервування.
Зверніть увагу, ставка для нарахування
ЄСВ на зарплату інвалідів нижча, ніж для
решти працівників — 8,41 %, суму резерву
для таких працівників слід визначати окремо.
Також необхідно формувати різні резерви
для працівників, витрати на оплату праці
яких відображають на різних рахунках обліку витрат (23, 91–94).
Якщо зарплата перевищує максимальну
величину бази нарахування ЄСВ, із суми
перевищення ЄСВ, як відомо, не сплачують.
Якщо суми перевищення доходу істотні,
для працівників з великою зарплатою резерв також розраховується окремо за такою
формулою:
Резерв = (ЗПміс + МВ × КП × КЄСВ) ×
× Крезерв,
де ЗПміс — фактичний фонд оплати праці
за поточний місяць;
МВ — максимальна величина бази нарахування ЄСВ;
КП — кількість працівників, зарплата
яких перевищила зазначену максимальну
величину;
КЄСВ — коефіцієнт нарахування ЄСВ, який
визначають за формулою:
ставка ЄСВ ÷ 100 %;
Крезерв — коефіцієнт резервування.
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Багато підприємств використовують
для резервування ставку близько 10 % від
місячного фонду оплати праці з нарахуваннями з подальшим коригуванням за
результатами річної інвентаризації, про що
робиться застереження в обліковій політиці підприємства (див. додаток 3 на с. 53).
Практикується також використання даних
про фактичні витрати на оплату відпусток
у попередніх роках.
Приклад обчислення резерву відпусток
наведено на с. 49.

Коригування резерву відпусток
Як зазначалося вище, забезпечення — це
зобов’язання з невизначеною сумою, тому
на кожну дату балансу та за потреби його
необхідно переглядати й коригувати в бік
збільшення або зменшення (п. 18 П(С)БО 11).
Якщо ймовірність вибуття активів для
погашення майбутніх зобов’язань відсутня,
суму забезпечення зменшують методом
«сторно». Якщо, навпаки, резерву не вистачає, його донараховують. Причиною
коригування може стати зміна планових
показників оплати праці, чисельності працівників, збільшення тривалості відпусток
тощо.
Разом із тим згідно з п. 8.2 Положення
про інвентаризацію активів та зобов’язань,
затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 02.09.2014 р. № 879 (далі — Положення № 879), залишок резерву на оплату
відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування, переглядається один
раз — станом на кінець року, за результатами
інвентаризації, про що йшлося на початку
статті.
Вважаємо, що підприємство може коригувати резерв відпусток і за П(С)БО 11, і за
Положенням № 879. Все залежить від того,
які на підприємстві протягом року відбуватимуться зміни в оплаті праці, режимі роботи,
організації виробничого процесу тощо.
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Якщо, наприклад, протягом року в діяльності підприємства нічого суттєво не
змінилося, виробництво не розширили
та не скоротили, зарплати залишилися
такими, як і на початку року, кількість
працівників також не змінилася, то цілком
можливо з метою коригування використовувати механізм інвентаризації забезпечень на оплату відпусток, викладений
у Положенні № 879.
Однак якщо, наприклад, посеред року
збільшено кількість працівників, то в такому випадку резерв забезпечення на виплату відпускних слід коригувати поквартально.
Квартальне коригування можна проводити на підставі наведеного у прикладі 8
на с. 49 розрахунку, підставивши в нього
уточнені показники:
Скоригований резерв = ЗПквартал ×
× КЄСВ × Крезерв,
де ЗПквартал — фактичний фонд оплати
праці за квартал;
КЄСВ — коефіцієнт нарахування ЄСВ;
Крезерв — коефіцієнт резервування.

Бухгалтерський облік
У бухгалтерському обліку резерв відпускних відображають за субрахунком 471
«Забезпечення виплат відпусток». Створення та розрахунок розміру цього резерву документально оформляють бухгалтерською
довідкою. Підприємство у своїй обліковій
політиці має закріпити положення про
резервування майбутніх витрат на оплату
відпусток, визначити граничну суму відрахувань, щомісячний коефіцієнт відрахувань
у резерв відпускних, дати коригування
резерву тощо.
Суму створеного щомісячного резерву
на оплату відпусток визнають витратами
і відображають кореспонденцією:
Д-т 23, 91–94 — К-т 471.
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ПРИКЛАД 8

Розрахунок суми резерву
Штат госпрозрахункового підприємства становить 500 осіб, з яких 50 інвалідів.
Планова річна сума оплати щорічних відпусток і додаткових відпусток працівникам,
які мають дітей, дорівнює 2 000 000,00 грн. Річний плановий фонд оплати праці —
24 000 000,00 грн.
Нарахована заробітна плата за місяць, крім інвалідів, становить 1 500 000,00 грн
(у т. ч. усі виплати, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати
для розрахунку відпускних). Заробітна плата працівників-інвалідів за місяць дорівнює
500 000,00 грн.
Норма резервування становить:
2 000 000,00 ÷ 24 000 000,00 × 100 % = 8,3 %.
Коефіцієнти, що збільшують суму резерву на суму нарахованого ЄСВ для кожної групи
працівників:
— по всіх працівниках, крім інвалідів: К = (100 + 22) ÷ 100 = 1,22;
— по працівниках-інвалідах: Кінв = (100 + 8,41) ÷ 100 = 1,0841.
Сума резерву дорівнює:
— по всіх працівниках, окрім інвалідів:
(1 500 000,00 – 500 000,00) × 8,3 % × 1,22 = 101 260,00 грн;
— по інвалідах:
500 000,00 × 8,3 % × 1,0841 = 44 990,15 грн.
Загальна сума резерву, яку необхідно нарахувати за місяць, становить:
101 260,00 + 44 990,15 = 146 250,15 грн.
Припустимо, що фактично за місяць працівникам підприємства було нараховано відпускні в сумі 100 000,00 грн, в т. ч. інвалідам — 30 000,00 грн, нарахований на них ЄСВ
дорівнює:
70 000,00 × 22 % + 30 000,00 × 8,41 % = 17 923,00 грн.
Використання резерву відпусток за місяць:
100 000,00 + 17 923,00 = 117 923,00 грн.
У бухобліку ці операції можна відобразити таким чином:
№
з/п

1
2

Зміст операції

Нараховано резерв (у місяці нарахування
зарплати)
Нараховано за рахунок резерву:
відпускні
ЄСВ

Бухгалтерський
облік
Д-т
К-т

Сума, грн

23, 91–94

471

146 250,15

471
471

661
651

100 000,00
117 923,00
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Нарахування відпускних або компенсації за невикористані відпустки за рахунок резерву відображають кореспонденцією:
Д-т 471 — К-т 661.
Нарахування за рахунок резерву ЄСВ на
суми відпускних і компенсацій:
Д-т 471 — К-т 651.
Якщо створеного резерву на оплату
відпусток не вистачає для виплат повної
суми відпускних працівникам, тоді суму,
якої бракує, списують на рахунок витрат за
такою кореспонденцією: Д-т 23, 91–94 —
К-т 661.
У Балансі (Звіті про фінансовий стан) за
формою згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності» суми забезпечень
відображають у пасиві, в т. ч. суми довгострокових забезпечень, у рядку 1520, а поточних — у рядку 1660.
На перший погляд може здаватися, що
резерв відпусток формується як довгострокове зобов’язання, яке планується погасити
через більш ніж 12 місяців з дати балансу.
Однак чинний механізм розрахунку резерву
передбачає щомісячний порядок його нарахування на базі річних планових показників.
Таким чином, суми забезпечення на оплату
відпусток слід відображати в рядку 1660
«Поточні зобов’язання».
У Примітках до річної фінансової звітності,
форму яких затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р.
№ 302, у розділі VII «Забезпечення і резерви»
щодо резерву на оплату відпусток надають
інформацію про:
• суму залишку на початок і кінець звітного року;
• збільшення розміру резерву за звітний
рік за рахунок нарахування (створення) та
додаткових відрахувань;
• суму використаного протягом звітного
періоду забезпечення;
• невикористану суму забезпечення,
відсторновану у звітному періоді.
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Документування резерву
відпусток
Нормативними актами з питань ведення
бухобліку не визначено форми спеціальних
первинних документів з питань створення
та інвентаризації резерву відпускних. Тому
їх слід розробити самостійно.
Враховуючи вимоги законодавства, вважаємо, що для створення та інвентаризації
резерву відпусток достатньо буде таких документів:
• положення про облікову політику;
• бухгалтерської довідки щодо створення резерву відпусток (місячної);
• бухгалтерської довідки щодо інвентаризації резерву відпусток (квартальної
й річної);
• акта інвентаризації резерву відпусток.
Що стосується оформлення резерву відпусток бухгалтерською довідкою, то цей
документ не є догмою, тож його можна
виправити так, як необхідно для підприємства.
Насамперед бухгалтерська довідка має
містити обов’язкові реквізити первинного
документа, перелік яких визначено в ст. 9
Закону № 996.
Щодо створення резерву відпусток, то
у ній обов’язково має зазначатися:
• розрахунок резерву відпусток (також
відображається залишок резерву на дату
його інвентаризації);
• підтвердження господарської операції
(розмір відрахувань на створення резерву).
За бажанням можна додати й іншу інформацію, необхідну для відображення, але
за умови, що будуть вказані всі необхідні
реквізити, зазначені вище.
Згідно з п. 18 П(С)БО 11 залишок забезпечення відпусток переглядається на кожну
дату балансу та за необхідності збільшується
або ж зменшується. Інвентаризація резерву
відпусток, як правило, проводиться в кінці
року (докладніше див. с. 54).
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Бухгалтерську довідку також необхідно
складати за результатами інвентаризації
резерву відпусток. Акт інвентаризації слід
скласти на дату проведення річної інвентаризації.

Інвентаризація резерву відпусток
Резерв відпусток слід інвентаризувати
станом на кінець року (31 грудня). Якщо
підприємство провело його інвентаризацію
станом на 1 грудня, залишок резерву все одно
має бути відкоригований станом на кінець
року (31 грудня). Під час інвентаризації відпусток необхідно діяти так:
• визначаємо можливу суму грошової
компенсації за невикористану відпустку:
кількість днів невикористаної працівниками відпустки множимо на середньоденну
заробітну плату працівників;
• розраховану суму компенсації порівнюємо із залишком річного резерву відпусток
(враховуємо нарахування у вигляді ЄСВ);
• інвентаризацію оформляємо відповідним актом;

• отриману в результаті розрахунків суму
резерву відпусток порівнюємо з кредитовим
сальдо субрахунку 471 станом на 31 грудня
поточного року. Якщо є відмінності в сумах,
необхідно зробити записи, що відкоригують
записи в обліку:
— зайво нарахована сума забезпечення
підлягає сторнуванню проводкою Д-т 23
К-т 471;
— сума, якої не вистачає, донараховується
проводкою Д-т 23 К-т 471.
Залишок забезпечення на виплату відпусток, у т. ч. відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з цих
сум, станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який базується
на кількості днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденній оплаті праці працівників.
Отже, до розрахунку слід брати всі дні невикористаних працівниками підприємства
щорічних відпусток (щодо яких створювався
резерв), і нехай вас не лякає сума чи кількість днів.

ПРИКЛАД 9

Коригування резерву відпусток
Підприємство проводить інвентаризацію резерву відпусток станом на 31.12.2016 р. Залишок невикористаного резерву відпусток на цю дату дорівнює 15 000,00 грн, нарахування
ЄСВ (22 %) — 3300,00 грн. Кількість невикористаних усіма працівниками календарних
днів відпустки становить 120,00 к. дн. Середньоденна заробітна плата одного працівника
(умовно) — 150,00 грн.
Визначаємо фактичний залишок резерву (суму, яку необхідно було б виплатити підприємству у вигляді грошової компенсації за невикористані відпустки, якщо б усі працівники,
які не використали відпустки, звільнилися з 01.01.2017 р.):
120 к. дн. × 150,00 грн = 18 000,00 грн.
Резерв у вигляді нарахування ЄСВ:
18 000 × 22 % = 3960,00 грн.
Таким чином, станом на 31.12.2016 р. підприємству необхідно додатково нарахувати:
— забезпечення на оплату відпусток: 18 000,00 грн – 15 000,000 грн = 3000,00 грн;
— забезпечення на оплату ЄСВ з відпускних: 3960,00 грн – 3300,00 грн = 660,00 грн.
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Відповідно до ст. 11 Закону про відпустки
забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років
поспіль, а також ненадання їх протягом
робочого року особам віком до 18 років та
працівникам, які мають право на щорічні
додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим
характером праці.
Якщо створювати резерв відпусток щороку та коригувати його в кінці кожного року,
то сума коригування кожного з наступних
років буде не настільки великою, як це може
здатися на перший погляд.
Слід також ураховувати, що якщо підприємство не створювало резерву відпусток у
попередні роки, а вирішило його створити
в поточному, то, інвентаризуючи його, не
можна врахувати всі дні невикористаних відпусток за попередні роки, оскільки ці дні не
були враховані в сальдо резерву на початок
року. Інакше це призведе до невиправданого
завищення витрат за звітний період.

Чи можна нарахувати резерв
відпусток за попередні роки
Вважаємо, що резерв відпусток за попередні роки створити можна, але до витрат
періоду можна віднести лише ті витрати, які
відносяться до зароблених відпусток звітного
календарного року. Пояснимо.
Відповідно до п. 4 П(С)БО 6 «Виправлення
помилок і зміни у фінансових звітах» помилки, допущені під час складання фінансових
звітів у попередні роки, виправляються шляхом коригування сальдо нерозподіленого
прибутку на початок звітного року, якщо
такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
Відповідно до п. 4.3 Положення № 88
помилки в облікових регістрах за минулий
звітний період поточного року виправляються
способом «сторно». Внесенням цих даних
до облікового регістру в місяці, в якому ви-
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явлено помилку, ліквідується неправильний
запис та відображається правильна сума й
кореспонденція рахунків бухгалтерського
обліку. Довідка про виправлення помилок
має містити причину помилки, посилання
на документи та облікові регістри, в яких
допущено помилку. Вона підписується працівником, який склав довідку, а після її перевірки — головним бухгалтером.
Не створюючи резерву відпусток у попередні роки, підприємство не збільшувало
витрати, а тому отримувало більший прибуток. Більше того, як зазначалося, економічна
суть формування резерву відпусток полягає
в тому, щоб рівномірно розподілити витрати
на їх оплату протягом року між звітними
періодами для рівномірного формування собівартості товарів (робіт, послуг) та витрат.
Суми створених забезпечень визнаються
витратами (п. 13 П(С)БО 11) у момент їх
створення.
З другого боку, мета створення забезпечення — відобразити в балансі неминучі
витрати, яких підприємство внаслідок минулих подій може зазнати в майбутньому, щоб
власник як користувач фінансової звітності
орієнтувався в реальному стані підприємства.
У п. 14 П(С)БО 11 зазначено, що забезпечення
створюється в разі виникнення внаслідок
минулих подій зобов’язання, погашення якого
ймовірно призведе до зменшення ресурсів,
що втілюють у собі економічні вигоди, та його
оцінка може бути розрахунково визначена.
Тому в даному випадку вбачається можливим нарахувати резерв у два етапи: та
частина резерву, що відноситься до звітного
календарного року, відноситься на дебет вит
рат, куди віднесено витрати на оплату праці
відповідних працівників у кореспонденції
з рахунком 471. Невикористані відпустки
минулих років не відносяться до звітного
періоду, але є зобов’язанням, що призведе до
вибуття активів підприємства в майбутньому,
тому друга частина резерву нараховується
за Д-т 44 К-т 471.
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Це дасть змогу сформувати на початок
року, з огляду на кількість днів невикористаних відпусток за попередні періоди
за наслідками інвентаризації, майбутні
виплати в сумі, як у ході інвентаризації
резерву. У подальшому фактичні витрати
на оплату відпусток відображатимуться
класичною проводкою Д-т 471 К-т 661.
З урахуванням щомісячного поточного
формування резерву відпусток це також
дасть змогу розподілити витрати на опла-

ту відпусток рівномірно протягом року
на кшталт створення резерву відпусток.
Тільки в такий спосіб можна домогтися
відображення достовірної оцінки фінансового стану підприємства.
На дату річної звітності залишок забезпечення відпусток переглядається і за
необхідності коригується (збільшується
або зменшується) з урахуванням кількості
невідпрацьованих днів та середньомісячної зарплати за кожним працівником.

Додаток 3

Положення про облікову політику підприємства
(витяг)
<...>
Оплата відпусток
Підприємство гарантує своїм працівникам такі оплачувані відпустки:
— щорічна основна відпустка;
— щорічна додаткова відпустка;
— додаткова відпустка працівникам, що мають дітей;
— додаткова щорічна відпустка, які надається особам в окремих випадках, прямо
передбачених чинним законодавством.
Виплати за зазначеними відпустками підлягають накопиченню, визнаються
зобов’язанням через створення забезпечення (резерву відпусток).
Резерв відпусток створюється з метою рівномірного розподілу витрат на оплату відпусток протягом року, а також з метою запобігання заниженню зобов’язань
і витрат у фінансовій звітності компанії. Суми внесків до загальнодержавних фондів
соціального страхування включаються до складу резерву відпусток.
Резерв відпусток розраховується на підставі кількості днів невикористаної відпустки і середньої оплати праці працівників за формулою:
Р = ФЗП × ДВ ÷ КД,
де ФЗП — фактично нарахована заробітна плата у звітному місяці та внески до
соціальних фондів у частині нарахувань (без урахування суми відпускних);
ДВ — кількість днів відпустки, що накопичуються за звітний місяць одним працівником (два дні за один місяць, якщо інше не передбачено договором чи чинним
законодавством);
КД — кількість календарних днів у звітному місяці за вирахуванням державних
свят (1, 7 січня, 8 березня та ін.).
Відпустки, щодо яких нарахований резерв, підлягають нарахуванню за рахунок
такого резерву.
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Інвентаризація резерву
відпусток
Під час складання річної фінансової
звітності обов’язковою умовою є її достовірність, що прямо передбачено в п. 3 розділу ІІІ П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Одним з методів досягнення
достовірності є проведення інвентаризації
всіх активів і зобов’язань підприємства
наприкінці року, у т. ч. резерву відпусток.
Протягом року щомісяця в бухгалтерському обліку підприємство відображає
резерв на майбутні виплати за невідпрацьований час працівникам у складі поточних зобов’язань. На кожну дату балансу залишок забезпечення переглядається
й у разі потреби коригується (збільшується
або зменшується).
Для коректного визначення розміру резерву бухгалтеру підприємства насамперед
необхідно одержати від кадрової служби
довідку довільної форми з інформацією про
кількість днів невикористаної відпустки
на дату балансу по кожному співробітнику та про кількість відпрацьованих днів
за попередній рік. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю
не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується
з дня укладення трудового договору, тобто
за кожний відпрацьований місяць особа
заробляє два дні відпустки. Крім основної
щорічної відпустки необхідно враховувати
й додаткові відпустки, які не були використані. Підприємство має право встановити
основну й додаткову відпустки більшої
тривалості. Приклад розрахунку кількості
невикористаних днів відпустки та кількості
відпрацьованих днів за рік наведено в додатку 4 на с. 56.
Наступним етапом у розрахунках резерву є визначення суми оплати за кожний
день відпустки (додаток 5, с. 57). Для розрахунку застосовується той же алгоритм,
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що й для розрахунку звичайної відпустки.
Умовно кажучи, необхідно розрахувати
суму виплати за всі дні так, ніби працівники йдуть у відпустку з 1 числа наступного
місяця — розрахувати середню зарплату за
один день і визначити суму резерву шляхом
множення кількості днів на «ціну» одного
дня. Отриману суму порівнюємо із сумою
накопиченого резерву в бухгалтерському
обліку та за необхідності виконуємо або
донарахування резерву, або сторнування
раніше нарахованої суми.
Дуже важливим моментом є необхідність
розраховувати резерв у розрізі кожного підрозділу для коректного віднесення сум на
витрати в бухгалтерському обліку.
Якщо розмір створеного резерву не покриває суму відпускних у зв’язку, наприклад,
з масовим періодом відпусток у літній період, за умови, що співробітник бере відпустку за ще не відпрацьований час, необхідно
суму перевищення відносити на 39 рахунок
з наступним списанням на витрати рівномірними частинами до закінчення періоду, за
який надана відпустка. Якщо ж співробітник
бере відпустку за відпрацьований період,
але створений резерв не покриває суми
відпускних, то сума перевищення прямо
списується на витрати.
З 01.01.2015 р. набули чинності зміни до
ПКУ, які не передбачають коригування на
суму створеного резерву під час заповнення декларації про прибуток підприємства.
Однак на підставі п. 24 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, якщо у звітному році підприємство понесло витрати на оплату відпусток
працівникам та інші виплати, пов’язані
з оплатою праці, за рахунок резервів і забезпечень, сформованих до 01.01.2015 р.
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності,
у разі якщо такі витрати не були враховані
під час визначення об’єкта оподатковування
до 01.01.2015 р., то підприємство має право
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зменшити оподатковуваний результат на
суму таких витрат через рядок 4.2.12 додатка РІ декларації про прибуток.
Відображення цих витрат у декларації
по прибутку не тягне жодних додаткових

проводок у податковому обліку, крім зменшення раніше нарахованих відстрочених
податкових активів на суму резерву, що
належить до невикористаних днів відпустки
за період до 01.01.2015 р.

ПРИКЛАД 10

Відображення в обліку результатів інвентаризації резерву відпусток
У наказі про облікову політику підприємства визначено, що відсоток співвідношення
планованих сум відпускних до планованого фонду оплати праці становить 9,5 %. Протягом
2016 р. підприємство здійснювало нарахування резерву відпусток щомісяця в розмірі 9,5 %
до фактичного фонду оплати праці за поточний місяць і, відповідно, відносило виплату
відпусток за рахунок резерву.
Резерв до проведення інвентаризації становить:
— по виробничому персоналу — 18 695,00 грн;
— по адміністративному персоналу — 9329,00 грн;
— по комерційному персоналу — 6930,00 грн.
Після проведення інвентаризації розмір резерву підлягає коригуванню:
— по виробничому персоналу — 1884,35 грн до донарахування;
— по адміністративному персоналу — 778,04 грн до сторнування;
— по комерційному персоналу — 1023,88 грн до донарахування.
Також протягом звітного року працівник перебував у відпустці за відпрацьований
період до 01.01.2015 р. Відпускні за цей період склали 1250,00 грн. Необхідно зменшити
відстрочений податковий актив на суму податку на прибуток у розмірі 18 % від суми відпускних — 225 грн.
№
з/п

1
2
3
4

Зміст операції

Донараховано резерв відпусток по
виробничому персоналу
Сторновано резерв відпусток по
адміністративному персоналу
Донараховано резерв відпусток по
комерційному персоналу
Відкориговано відстрочені податкові активи
на суму відпускних за період до 01.01.2015 р.

Бухгалтерський облік
Д-т

К-т

Сума,
грн

231

471

1884,35

92

471

-778,04

93

471

1023,88

641

17

225,00

55

6
7

2

01

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
1

2

2
2

2
2

1
2

2
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2

2
2

2
2
2

Кількість днів основної відпустки за місяцями
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

2
2

2
2

2
2
2

12

3
3

4
4
4

Додаткова
відпустка

29
29

29

29
29
29

29
29

29

29
29
29

02

30
30

30

30
30
30

03

30
30

23
30

30
30
30

04

28
28

28
28

28
28
28

05

28
28

28
28

28
28
28

06

31
31

31
31

31
31
31

07

30
30

30
30

30
30
30

08

30
30

30
30

30
30
30

09

30
30

30
30

30
30
30

10

30
30

30
30

30
30
30

11

31
31

31
31

31
31
31

12

Кількість відпрацьованих календарних днів за місяцями
01

Спеціаліст відділу кадрів

Виробництво
Вікенко
Сидоров
Демчук
Адміністрація
Гуменюк
Гонтаренко
Комерційний відділ
Мазуренко
Павленко

Відділ, працівник

–5

Без збереження
зарплати

Розрахунок кількості відпрацьованих днів для розрахунку резерву відпусток

Виробництво
Вікенко
Сидоров
Демчук
Адміністрація
Гуменюк
Гонтаренко
Комерційний відділ
Мазуренко
Павленко

Відділ, працівник

356
356

261
356

356
356
356

Кількість
днів для
розрахунку

22
15

16
25

16
28
22

Усього днів
відпустки
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5

1
2
3

№
з/п

6
7

4
5

1
2
3

№
з/п

Розрахунок кількості невикористаних відпусток на 31.12.2016 р.
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44 173,07
71 708,70

78 407,83
52 577,22

Адміністрація
4
Гуменюк (інвалід)
5
Гонтаренко

Комерційний відділ
6
Мазуренко
7
Павленко
5440,82
4864,21

2345,41
4346,90

5347,29
2724,33
3641,83

72 967,01
47 713,01

41 827,66
67 361,80

89 447,89
94 329,59
86 924,57

37 084,19

2564,15
4730,46
7294,61
215,64
1040,70
8550,96
9329,00
-778,04

Усього резерв (кредитове сальдо рахунку 471)

22,00
15,00

16,00
25,00

4077,40
7419,18
5371,74
16 868,32
3711,03
20 579,35
18 695,00
1884,35

Резерв на
31.12.2016 р.

Всього
ЄСВ (22 %)
Загалом резерв
Нараховано резерву протягом 2016 р.
До донарахування/сторно

204,96
134,03

160,26
189,22

Всього
ЄСВ (8,41 %)
ЄСВ (22 %)
Загалом резерв
Нараховано резерву протягом 2016 р.
До донарахування/сторно

261
356

16,00
28,00
22,00

Всього
ЄСВ (22 %)
Загалом резерв
Нараховано резерву протягом 2016 р.
До донарахування/сторно

254,84
264,97
244,17

Кількість днів
невикористаної
відпустки

4509,20
2010,38
6519,58
1434,31
7953,88
6930,00
1023,88
356
356

351
356
356

Дохід, що
Дохід, що не
Відпрацьовано
Усього дохід враховується для враховується для
Середня
календарних
за 2016 р.
зарплата
розрахунку резерву розрахунку резерву
днів
відпускних
відпускних
94 795,18
97 053,92
90 566,40

Працівник

Підрозділ

Виробництво
1
Вікенко
2
Сидоров
3
Демчук

№
з/п

Резерв на виплати працівникам станом на 31.12.2016 р.
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МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Лист
Про застосування п. 10 Порядку № 100
У зв’язку з надходженням запитів щодо
реалізації норм п. 10 Порядку № 100 після
прийняття постанови КМУ «Про впорядкування
умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» від 07.02.2001 р. № 134 Міністерство
праці та соціальної політики України та Міністерство фінансів України роз’яснюють.
При обчисленні середньої заробітної плати
в разі підвищення місячних посадових окладів
(ставок заробітної плати) працівників окремих
галузей бюджетної сфери відповідно до вищеназваної постанови КМУ в розрахунковому
періоді (12 або 2 календарних місяці) виплати,
що включаються в розрахунок середньої заробітної плати, у тому числі премії, доплати,
надбавки (п. 3 розділу III Порядку № 100), за
проміжок часу до підвищення коригуються на
коефіцієнт підвищення місячного посадового
окладу (ставки заробітної плати), що визначається окремо для кожного працівника діленням
встановленого йому після 1 березня 2001 р.
місячного посадового окладу (ставки заробітної
плати) на посадовий оклад (ставку заробітної
плати), яку він мав до підвищення.
При цьому в разі проведення коригування
заробітної плати у вищенаведеному порядку
доплата до розміру мінімальної заробітної плати,
яка здійснювалася відповідно до ст. 3 Закону
України «Про оплату праці», не враховується
у складі виплат, що включаються в розрахунок
середньої заробітної плати, і не коригується
на коефіцієнт підвищення місячних посадових
окладів (ставок заробітної плати).
Приклад: працівникові підвищено розмір
місячного посадового окладу з 1 березня 2001 р.

у 1,59 рази (до 1 березня 2001 р. посадовий
оклад — 74 грн, з 1 березня 2001 р. — 118 грн).
Якщо цьому працівнику надається відпустка
в травні 2001 р., то в розрахунок середнього
заробітку включається заробітна плата з травня
2000 р. по квітень 2001 р. включно.
При цьому заробітна плата, що підлягає
коригуванню за травень 2000 р. – лютий 2001 р.
(заробітна плата за цей період без врахування
доплати до розміру мінімальної заробітної
плати) множиться на коефіцієнт 1,59. Заробітна плата за березень – квітень 2001 р. не
коригується. Відкоригована заробітна плата
за проміжок часу з травня 2000 р. по лютий
2001 р. підсумовується із заробітком за березень – квітень 2001 р. Далі за встановленим
у п. 7 розділу IV Порядком № 100 визначається
середньоденний заробіток.
Якщо підвищення місячних посадових окладів (ставок заробітної плати) відбулося
в період, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (час відпустки,
період працевлаштування після вивільнення
тощо), або надавалась допомога по тимчасовій
непрацездатності, то розмір виплат, що припадає на період після підвищення місячних
посадових окладів (ставок заробітної плата),
перераховується виходячи із середнього заробітку, скоригованого на коефіцієнт підвищення місячних посадових окладів (ставок
заробітної плати), що визначається окремо
для кожного працівника діленням встановленого йому після 1 березня 2001 р. місячного
посадового окладу (ставки заробітної плати)
на посадовий оклад (ставку заробітної плати),
який він мав до підвищення.
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Приклад: працівник знаходився у відпустці
з 18 лютого 2001 р. по 21 березня 2001 р.
У розрахунок середнього заробітку включається заробітна плата за період роботи
з лютого 2000 р. по січень 2001 р. включно, яка
в даного працівника склала 1284,8 грн, у тому
числі доплата до розміру мінімальної заробітної
плати — 308 грн.
Його середньоденний заробіток за календарний день, з якого були нараховані виплати
за час щорічної відпустки, становить 3,6 грн.
В установі з 1 березня 2001 р. були підвищені
місячні посадові оклади (ставки заробітної
плати) і його посадовий оклад було підвищено з
74 грн до 120 грн, тобто збільшено в 1,62 рази.
Міністерство праці та соціальної
політики України
21.05.2001 р. № 03-3/2286-018-2 
 іністерство фінансів України
М
25.05.2001 р. № 041-5/11-3198 

У наведеному прикладі працівникові необхідно перерахувати виплати, що припадають
на період з 1 по 21 березня 2001 р., тобто за
20 днів (8 березня у тривалість відпустки не
враховується і не оплачується) у сумі 72 грн
(3,6 × 20). Для цього спочатку визначають середньоденний заробіток працівника без врахування
доплат до розміру мінімальної заробітної плати:
(1284,8 грн – 308 грн) ÷ (366 – 10) = 2,74 грн.
Отриманий середньоденний заробіток множиться
на коефіцієнт 1,62 і на кількість календарних днів
відпустки після підвищення місячних посадових
окладів (2,74 × 1,62 × 20 = 88,8 грн). Сума доплат
працівникові після перерахунку становитиме
16,8 грн (88,8 – 72 = 16,8).

Заступник міністра М. О. Солдатенко
Заступник міністра В. М. Матвійчук

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 11.06.2007 р. № 371/13/155-07
Про коригування складових середньої зарплати в разі підвищення окладів
Обчислення середньої заробітної плати для
оплати часу щорічної відпустки провадиться
відповідно до п. 2 Порядку № 100, виходячи
з виплат за останні 12 календарних місяців
роботи, що передують місяцю надання відпустки.
Виплати, які включаються при обчисленні середньої заробітної плати для оплати
часу щорічної відпустки, передбачені п. 3 Порядку. Це основна заробітна плата; доплати
і надбавки (у тому числі й за ранг), премії, які
мають постійний характер; індексація тощо,
та виплати за час, протягом якого за праців-

ником зберігається середній заробіток (за час
попередньої щорічної відпустки, вимушеного
прогулу тощо) і допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
З метою недопущення зниження середньої
заробітної плати у зв’язку з підвищенням на
підприємстві, в установі, організації тарифних
ставок, окладів п. 10 Порядку № 100 перед
бачено проведення коригування заробітної
плати.
Так, названим вище пунктом визначено,
що у випадку підвищення тарифних ставок
і посадових окладів на підприємстві відповідно
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до актів законодавства, а також за рішеннями,
передбаченими колективними договорами
(угодами) в розрахунковому періоді та в періоді,
протягом якого за працівником зберігається
середній заробіток, заробітну плату, включаючи

премії та інші виплати (у тому числі доплату
за ранг), що враховуються під час обчислення
середньої заробітної плати, за проміжок часу
до підвищення коригують на коефіцієнт підвищення.

Начальник відділу 

Н. Синько

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13
Про застосування ст. 19 Закону України «Про відпустки»
(додаткові відпустки працівникам, які мають дітей)
Роз’яснення щодо застосування ст. 19 Закону України «Про відпустки» розроблено для
надання практичної та методичної допомоги
підприємствам, установам, організаціям.
З метою створення сприятливих умов для
догляду та виховання дітей ст. 1821 КЗпП та
ст. 19 Закону України «Про відпустки» передбачено надання працівникам, які мають дітей,
соціальної додаткової відпустки.
До набрання чинності Законом України
«Про відпустки» згідно з п. 3 постанови ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 січня 1981 р.
№ 235 жінці, яка мала двох і більше дітей віком
до 12 років, надавалася додаткова триденна
оплачувана відпустка, і загальна тривалість
відпустки працівницям, які користувалися зазначеною додатковою відпусткою, не повинна
була перевищувати 28 календарних днів.
З 1 січня 1997 р., тобто з дати набрання
чинності Законом України «Про відпустки»,
відповідно до частини першої ст. 19 зазначеного Закону жінці, яка працювала і мала двох
і більше дітей віком до 15 років або дитинуінваліда, на її бажання щорічно надавалася
додаткова оплачувана відпустка тривалістю
5 календарних днів без урахування вихідних,
що не включалася до загальної тривалості
щорічної відпустки.

Зазначена норма поширювалась на жінку,
яка всиновила дитину, батька, який виховував
дитину без матері (в т. ч. у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі),
а також осіб, які взяли під опіку дитину.
Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України стосовно
відпусток» від 6 лютого 2003 р. № 490-IV (набрав
чинності з 1 березня 2003 р.) ст. 19 викладена
в новій редакції:
«Жінці, яка працює і має двох або більше
дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або
яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі),
а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка
тривалістю 7 календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).
За наявності декількох підстав для надання
цієї відпустки її загальна тривалість не може
перевищувати 14 календарних днів».
У подальшому з 18 листопада 2004 р. Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України стосовно відпусток»
перелік осіб, які мають право на зазначену
додаткову відпустку, доповнено категорією
«одинока мати».
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Зазначену хронологію змін у законодавстві
щодо надання додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, слід ураховувати в разі їх
надання за минулі роки або виплати грошової
компенсації за них при звільненні, для визначення кількості днів такої відпустки та переліку
категорій працівників, які мали на неї право.
Порядок надання додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей
Додаткові відпустки працівникам, які мають
дітей, надаються понад тривалість щорічної
відпустки, передбаченої ст. 6, 7 і 8 Закону «Про
відпустки», а також понад тривалість щорічних
відпусток, установлених іншими законами та
нормативно-правовими актами, і переносяться
на інший період або продовжуються в порядку,
визначеному ст. 11 цього Закону.
Оскільки зазначена відпустка є соціальною
відпусткою і не належить до виду щорічних,
то вона може надаватися в будь-який час
протягом календарного року, незалежно від
відпрацьованого часу і дати народження дитини — до чи після.
Якщо працівник, який має право на соціальну відпустку, з якихось причин не скористався
цим правом у році досягнення дитиною певного
віку або ж за кілька попередніх років, він має
право використати цю відпустку, і в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути
виплачена компенсація за всі невикористані
дні відпусток, як це передбачено ст. 24 Закону
України «Про відпустки».
Законодавством не передбачено строку
давності, після якого втрачається право на
додаткову соціальну відпустку працівників,
які мають дітей.
Наприклад, якщо одинока мати, яка сама
виховує дитину, не користувалася зазначеною
соціальною відпусткою, вона має на неї право
починаючи з 2004 р. — тривалістю 7 календарних днів за кожен рік до виповнення дитиною
повноліття.
Визначення віку дітей для права
на отримання додаткової соціальної
відпустки
Право на додаткову соціальну відпустку
залежить від віку дитини. Статтею 19 Закону
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України «Про відпустки» визначено вік дітей
тільки для такої категорії, як «жінка, яка працює
і має двох або більше дітей віком до 15 років».
Вік дитини-інваліда, всиновленої дитини, дитини
під опікою, дитини одинокої матері (батька) цим
Законом не встановлено, тому слід керуватися
загальними нормами законодавства.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону
дитинства» та ст. 2 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» дитина — це
особа віком до 18 років (повноліття), якщо
згідно із законом, застосовуваним до неї, вона
не набуває прав повнолітньої раніше.
Тому жінка, яка працює і має дитину-інваліда;
всиновлену дитину; одинока мати, яка виховує
дитину без батька; батько, який виховує дитину
без матері, мають право на цю відпустку до
досягнення дитиною повноліття.
Згідно з п. 2 ст. 243 Сімейного кодексу
України опіка встановлюється над дитиною,
яка не досягла 14 років, а піклування — над
дитиною віком від 14 до 18 років.
Отже, особа, яка взяла дитину під опіку,
має право на додаткову соціальну відпустку
до досягнення дитиною 14 років, а особа, яка
в установленому порядку визнана піклувальником, — з досягнення дитиною віку 14 років і до
виповнення їй 18 років, оскільки ст. 1861 КЗпП
України гарантії, встановлені ст. 1821 цього
Кодексу, поширено також на піклувальників.
Умови та порядок надання додаткової
соціальної відпустки одинокій матері
Поняття одинокої матері визначено в постанові Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами трудових спорів» від
6 листопада 1992 р. № 9 (із змінами). Згідно
з п. 9 цієї постанови одинокою матір’ю слід
вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі та
у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про
батька зроблено в установленому порядку за
вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує
та утримує дитину сама.
За цим визначенням для визнання «іншої
жінки» одинокою потрібно дві ознаки: вона
сама і виховує, і утримує дитину.
Після набрання чинності Законом України
«Про відпустки» таке визначення одинокої
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матері для реалізації норм цього Закону не
має застосовуватись, оскільки в п. 5 частини 12
ст. 10 цього Закону визначено поняття одинокої
матері як такої, яка виховує дитину без батька.
Отже, участь батька або інших осіб в утриманні
дитини не позбавляє матері статусу одинокої
(Ротань В., Зуб. І, Стичинський Б., Науковопрактичний коментар до законодавства України
про працю: 6-те вид., доп. і перероб. — К.:
А. С. К., 2006).
Це означає, що для встановлення права на
додаткову відпустку має застосовуватись таке
визначення одинокої матері: жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження
дитини якої відсутній запис про батька дитини
або запис про батька зроблено в установленому
порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка
виховує дитину без батька (в тому числі розлучена жінка, яка сама виховує дитину, якщо
батько не проживає разом з дитиною та відсутні
інші докази його участі у вихованні дитини,
і за цих самих умов жінка, яка вийшла заміж,
але її дитина новим чоловіком не всиновлена).
Для отримання додаткової соціальної відпустки жінка, яка не перебуває у шлюбі та
у свідоцтві про народження дитини якої відсутній
запис про батька дитини або запис про батька
зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, має подати: копію свідоцтва про
народження дитини та довідку органів запису
актів громадянського стану про підстави внесення до книги записів народжень відомостей
про батька дитини; жінка, яка є вдовою, — копію свідоцтва про народження дитини та копії
свідоцтва про укладення шлюбу та свідоцтва
про смерть чоловіка.
Законодавством не передбачено, які саме
документи має подати жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі розлучена жінка,
і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим
чоловіком не всиновлена).
Питання виховання батьками дитини визначено Сімейним кодексом України.
Згідно зі ст. 157 цього Кодексу питання виховання дитини вирішується батьками спільно.
Той з батьків, хто проживає окремо від дитини,
зобов’язаний брати участь у її вихованні та має
право на особисте спілкування з нею. Батьки
мають право укласти договір щодо здійснення
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батьківських прав та виконання обов’язків тим
із них, хто проживає окремо від дитини.
Як передбачено ст. 158 Сімейного кодексу
України, за заявою матері, батька дитини орган
опіки та піклування визначає способи участі у
вихованні дитини та спілкування з нею того
з батьків, хто проживає окремо від неї. Рішення
про це орган опіки та піклування ухвалює на
підставі вивчення умов життя батьків, їх ставлення до дитини, інших обставин, що мають
істотне значення.
У разі ухилення батька від виконання своїх
обов’язків з виховання дитини мати має право
звернутися до суду з позовом про позбавлення
його батьківських прав.
З урахуванням зазначеного для підтвердження факту, що батько не бере участі у вихованні
дитини, можуть бути пред’явлені, наприклад,
довідка із ЖЕКу про реєстрацію особи за місцем проживання, ухвала суду або постанова
слідчого про розшук відповідача у справі за
позовом про стягнення аліментів, рішення
суду про позбавлення відповідача батьківських
прав, рішення органів опіки та піклування або
суду про відсутність участі батька у вихованні
дитини тощо.
Пред’явлення лише довідки із ЖЕКу про те,
що дитина проживає разом з матір’ю, не дає
достатніх підстав стверджувати, що батько не
бере участі у її вихованні.
Для отримання додаткової соціальної відпустки розлучена жінка, яка дійсно виховує
сама дитину (без батька), має подати такі
документи: копію свідоцтва про народження
дитини; для підтвердження того, що жінка
є розлученою, — копію свідоцтва про розірвання
шлюбу та документ, який підтверджував би те,
що батько не бере участі у вихованні дитини.
Жінка, яка вдруге вийшла заміж, але її дитина від першого шлюбу новим чоловіком не
всиновлена, для отримання такої відпустки має
пред’явити документ, який підтверджував би те,
що батько дитини не бере участі у її вихованні,
та довідку органу реєстрації актів цивільного
стану про те, що дитина новим чоловіком не
всиновлена.
Якщо вдова чи розлучена жінка, яка виховує
дитину без батька (в разі позбавлення його
батьківських прав), вступила в новий шлюб
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з іншим чоловіком і її дитина від першого
шлюбу ним не всиновлена, вона має право
на додаткову соціальну відпустку як одинока
мати.
Жінка, яка має дітей від особи, з якою
вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне
господарство, разом проживає і виховує дітей,
права на одержання додаткової соціальної
відпустки як одинока мати не має.
Якщо працівницею не буде доведено факт,
що вона дійсно виховує дитину сама, без участі батька, роботодавець може відмовити їй
у наданні такої відпустки.
Зазначені умови та порядок надання додаткової соціальної відпустки застосовуються
і до батька, який виховує дитину без матері
(одинокий батько).
Одиноким батьком слід вважати чоловіка,
який не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про
народження дитини записаний як її батько,
вдівця, розлученого чоловіка, що виховує
дитину без матері.
Визначення підстав для надання
додаткової соціальної відпустки
працівникам, які мають дітей
Згідно з частиною другою ст. 19 Закону
України «Про відпустки» за наявності кількох
підстав для надання додаткової соціальної
відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів.
У зв’язку з тим, що ст. 19 Закону України
«Про відпустки» чітко не визначено сукупність
кількох підстав для набуття права на додаткову соціальну відпустку тривалістю понад сім
календарних днів, то з урахуванням правової
експертизи цього питання, проведеної Мінпраці
Заступник міністра
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разом з Мін’юстом та Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради
України, кожну підставу, визначену частиною
першою цієї статті, є правомірним вважати
окремою підставою, а саме:
• жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років;
• жінка, яка має дитину-інваліда;
• жінка, яка всиновила дитину;
• одинока мати;
• батько, який виховує дитину без матері
(в тому числі в разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі);
• особа, яка взяла дитину під опіку.
Так, одинока мати, в якої дитина є інвалідом, має право на таку відпустку за двома
підставами (14 календарних днів): «жінка,
яка має дитину-інваліда» та «одинока мати».
Якщо одинока мати виховує здорову дитину
(мається на увазі не дитину-інваліда), соціальна
відпустка надається за однією підставою (сім
календарних днів).
Якщо одинока мати виховує двох дітей віком до 15 років, така відпустка надається за
двома підставами: «жінка, яка має двох дітей
віком до 15 років» та «одинока мати».
Жінка, яка має всиновлену дитину, і водночас є одинокою матір’ю (вдовою), користується
правом на таку відпустку за двома підставами
(14 календарних днів): «жінка, яка всиновила
дитину» та «одинока мати».
Якщо одинока мати виховує двох дітей віком
16 і 17 років, вона має право на цю відпустку за
однією підставою (тривалістю сім календарних
днів). Для надання працівниці такої відпустки
тривалістю 14 календарних днів не виконується
підстава «жінка, яка має двох або більше дітей
віком до 15 років».
В. Онищук
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 20.10.2011 р. № 307/13/133-11
Про виплату компенсації за «дитячу» відпустку
та її надання під час відпустки для догляду
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про
відпустки» жінці, яка працює і має двох або
більше дітей віком до 15 років, або дитинуінваліда, або яка усиновила дитину, одинокій
матері, батьку, який виховує дитину без матері
(в тому числі в разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі), а також особі,
яка взяла дитину під опіку, чи одному з прийомних батьків надається щорічно додаткова
оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих
днів (ст. 73 КЗпП).
За наявності декількох підстав для надання
цієї відпустки її загальна тривалість не може
перевищувати 17 календарних днів.
Статтею 24 Закону «Про відпустки» передбачено, що в разі звільнення працівника
йому виплачується грошова компенсація за
всі не використані ним дні щорічної відпустки,
а також додаткової відпустки працівникам, які
мають дітей.
Оскільки додаткова відпустка працівникам,
які мають дітей, є соціальною відпусткою і не
належить до виду щорічних відпусток, то вона
надається повною тривалістю у будь-який час
протягом календарного року, незалежно від
відпрацьованого часу і дати народження дитини — до чи після.
Отже, враховуючи вищезазначене, в наведеному в листі випадку при звільненні
за попереднім місцем роботи <...> мала
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бути виплачена грошова компенсація за всі
невикористані дні додаткової соціальної відпустки.
Що стосується права на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, у період
перебування працівника у відпустках у зв’язку
з вагітністю та пологами та для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
(на підставі медичного висновку — до 6 років),
то, як випливає із норми ст. 19 Закону України
«Про відпустки», для отримання такої відпустки
жінці недостатньо мати двох дітей віком до
15 років чи бути одинокою матір’ю і т. д., вона
ще повинна працювати (виконувати свої трудові обов’язки).
Оскільки відпустка у зв’язку з вагітністю та
пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (на підставі медичного
висновку — до 6 років) та додаткова відпустка
працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону
України «Про відпустки»), належать до виду
соціальних відпусток, встановлених ст. 4 Закону
України «Про відпустки», то жінка, перебуваючи
у соціальних відпустках у зв’язку з вагітністю
та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, не має права на
соціальну додаткову відпустку, передбачену
ст. 19 Закону України «Про відпустки».
Право на отримання вищезазначеної відпустки в працівниці настає після фактичного
її виходу на роботу.
О. Товстенко

