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Доплати та надбавки:
загальні положення
Ніхто не ставить під сумнів той факт, що
працівники ефективніше працюють тоді,
коли зацікавлені в результатах своєї пра
ці. Тож матеріальне стимулювання праці
відіграє важливу роль у розвитку кожного
підприємства. Основні види матеріального
стимулювання працівників — це доплати та
надбавки до тарифних ставок (посадових
окладів) і премії.
Для правомірного застосування в оплаті
праці надбавок, доплат і премій слід розу
міти їх функціональне призначення, міру
правової захищеності, місце в структурі
фонду заробітної плати, порядок законо
давчого забезпечення та документального
оформлення.
Економічні складові заробітної плати —
це тарифні та нетарифні виплати.
Тарифні виплати — це заробітна плата
у вигляді тарифних ставок, місячних окладів
робітників, посадових окладів службовців
(керівників, професіоналів, фахівців, техніч
них службовців). Розміри тарифних виплат
визначаються колективним договором,
штатним розписом і встановлюються на
казами по підприємству.
Нетарифні виплати — це заробітна плата
у вигляді надбавок, доплат, премій (ви
нагород). Розміри надбавок, доплат і премій визначаються колективним договором і встановлюються наказами по під
приємству.
Шляхом регулювання співвідношення
цих складових приймаються управлінські
рішення щодо використання їх оптимізуючих
і стимулюючих можливостей. Тому далі
зупинимося докладніше на питаннях вста
новлення та виплати доплат і надбавок.

Законодавчі норми
Законодавчі норми щодо організації сис
теми матеріального стимулювання праці,
зокрема встановлення доплат, надбавок
і премій на підприємствах, в установах
і організаціях, визначені ст. 15 Закону про
оплату праці та ст. 97 КЗпП.
У цих законодавчих актах передбача
ється, що умови запровадження та роз
міри надбавок, доплат, премій, винагород
та інших заохочувальних, компенсаційних
і гарантійних виплат встановлюються під
приємствами, установами, організаціями
самостійно в колективному договорі з до
триманням норм і гарантій, передбачених
законодавством, генеральним і галузевими
(регіональними) угодами. Якщо колектив
ний договір на підприємстві не укладено,
роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної проф
спілкової організації (профспілковим пред
ставником), що представляє інтереси більшості працівників, а в разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представ
ництво органом. З урахуванням цих вимог
працівникам встановлюються конкретні
розміри надбавок, доплат, премій.
Організація доплат, надбавок і премій
працівникам установ і організацій, що фінан
суються з бюджету, регулюється ст. 98 КЗпП,
відповідно до якої оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються
з бюджету, здійснюється на підставі законів
та інших нормативно-правових актів України, генерального, галузевих, регіональних
угод, колективних договорів у межах бюджет
них асигнувань і позабюджетних доходів1.
1 Організація доплат, надбавок і премій працівникам
бюджетної сфери у збірнику не розглядається. (Прим. ред.)
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Однією із рекомендаційних розробок,
у якій систематизовано визначення основних
термінів у сфері матеріального стимулювання
та наведено форми й методи організації ма
теріального стимулювання праці на підпри
ємствах і в організаціях України, є Методичні
рекомендації № 23. Але базовими норма
тивними актами, які визначають систему
матеріального стимулювання, залишаються
КЗпП та Закон про оплату праці.

Функціональні визначення
Функціональні визначення надбавок,
доплат і премій базуються на тому, що вони
належать до нетарифних (надтарифних)
виплат.
Надбавки до тарифних ставок (окладів,
посадових окладів) — це виплати понад
оплату за виконання посадових обов’язків
у робочий час, що враховують особисті
досягнення в праці та у кваліфікаційному
вдосконаленні. Надбавки можуть бути лише
персональними.
Доплати до тарифних ставок (окладів,
посадових окладів) — це виплати понад
оплату за виконання посадових обов’язків у
робочий час, що враховують додаткову робо
ту, а також умови та режими праці. Доплати
можуть бути персональними (за виконання
працівником додаткових робіт, що виходять
за межі його прямих обов’язків) і встановле
ними для певного кола працівників залежно
від загальних умов і режимів роботи.
До цих доплат не належать виплати
в разі збереження середньої заробітної плати
та за певні умови праці (наприклад, оплата
в подвійному розмірі за роботу у вихідний
день за ст. 72 КЗпП, у святкові та неробочі
дні за ст. 107 КЗпП, за надурочні роботи за
ст. 106 КЗпП).
Таким чином, надбавки та доплати в орга
нізації оплати праці виконують як компен
саційну, так і стимулюючу функцію.
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Премії — це виплати понад тарифну та
нетарифну (надбавки та доплати) частину
заробітної плати, що стимулюють матеріаль
ну зацікавленість працівників у результатах
їх праці та роботи підприємства (установи,
організації) в цілому. На відміну від надба
вок і доплат, премії враховують кінцевий
результат трудового процесу, а не характер
цього процесу та не особисті й кваліфікаційні
досягнення виконавця.

Міра правової захищеності
виплат
Тарифні та нетарифні виплати мають різну
міру правової захищеності від дій роботодавця.
Встановлені тарифні виплати та доплати за
суміщення професій роботодавець має право
в односторонньому порядку змінювати лише
в одному випадку, передбаченому КЗпП, а
саме: у порядку зміни істотних умов праці
(частина третя ст. 32), коли, зокрема, змен
шується розмір оплати праці, скасовується
доплата за суміщення професій.
Інших випадків зменшення роботодав
цем в односторонньому порядку окремим
працівникам тарифних виплат, а також
скасування доплат за суміщення професій
законодавством не передбачено та не може
бути передбачено колективним договором.
Зменшення тарифних ставок робітни
кам в разі зниження кваліфікації на один
розряд за грубе порушення технологічної
дисципліни та інші серйозні порушення, що
спричиняють погіршення якості продукції,
зменшення посадових окладів службовцям за результатами атестації, в т. ч. змен
шення в межах затверджених в установле
ному порядку мінімальних розмірів окладів
за відповідною посадою, з 01.01.2017 р. не
передбачено.
Роботодавець має право скасовувати,
зменшувати надбавки, персональні допла
ти (окрім доплат за суміщення професій)
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і премії та припиняти їх виплату на умо
вах, передбачених колективним договором
(в разі погіршення роботи, нестачі коштів).
Отже, правова захищеність тарифних
виплат вища, ніж надбавок, персональних
доплат (окрім доплат за суміщення про
фесій) і премій. З урахуванням цього може
визначатися оптимальна частка нетарифних
виплат у структурі заробітної плати.
Значна частина надбавок, персональ
них доплат і премій у структурі заробітної
плати збільшує можливості роботодавця
оперативно впливати, в т. ч. у разі фінан
сових ускладнень, на зниження розміру
заробітної плати працівників (ці виплати є
частиною заробітної плати, регульованою
роботодавцями).

Надбавки, доплати та премії
як нормативні складові
в структурі заробітної плати
Надбавки, доплати та премії як норма
тивні складові в структурі заробітної плати
визначені Інструкцією № 5. Цією Інструкцією
у складі фонду додаткової заробітної плати
передбачені:
• надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмі
рах, визначених чинним законодавством
(пп. 2.2.1 Інструкції № 5);
• премії та винагороди, в т. ч. за вислугу
років, що мають систематичний характер,
незалежно від джерел фінансування, крім
сум, вказаних у пп. 2.3.2 (пп. 2.2.2 Інструк
ції № 52).
За пп. 2.2.1 Інструкції № 5 до надбавок
та доплат в розмірах, передбачених чинним
законодавством, включені такі, що нада
ються за:
• суміщення професій (посад);
• розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу робіт;
2 Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на
рік або мають одноразовий характер.
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• виконання обов’язків тимчасово від
сутнього працівника;
• роботу у важких та шкідливих й особ
ливо важких та особливо шкідливих умовах
праці;
• інтенсивність праці;
• роботу в нічний час;
• керівництво бригадою;
• високу професійну майстерність;
• класність водіям (машиністам) тран
спортних засобів;
• високі досягнення у праці, в т. ч. дер
жавним службовцям;
• виконання особливо важливої роботи
на певний термін;
• знання та застосування в роботі іно
земної мови;
• допуск до державної таємниці;
• дипломатичні ранги, персональні зван
ня посадових осіб, ранги державних служ
бовців, кваліфікаційні класи суддів;
• науковий ступінь;
• нормативний час пересування в шахті
(копальні) від ствола до місця роботи та
назад працівників, постійно зайнятих на
підземних роботах;
• роботу на територіях радіоактивного
забруднення;
• інші надбавки та доплати, передбачені
чинним законодавством.
У пп. 2.3.2 Інструкції № 5 до інших за
охочувальних та компенсаційних виплат
включені винагороди та заохочення, що
виплачуються один раз на рік або мають
одноразовий характер. Зокрема:
• винагороди за підсумками роботи за
рік, щорічні винагороди за вислугу років
(стаж роботи);
• премії, що виплачуються у встановле
ному порядку за спеціальними системами
преміювання, виплачені відповідно до рі
шень уряду;
• премії за сприяння винахідництву
та раціоналізації, створення, освоєння та
впровадження нової техніки та технології,
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уведення в дію в строк і достроково вироб
ничих потужностей та об’єктів будівництва,
своєчасну поставку продукції на експорт та
інші;
• премії за виконання важливих та особ
ливо важливих завдань;
• одноразові заохочення, не пов’язані
з конкретними результатами праці (напри
клад, до ювілейних та пам’ятних дат, як
у грошовій, так і натуральній формі);
• грошова винагорода державним служ
бовцям за сумлінну безперервну працю
в органах державної влади, зразкове вико
нання трудових обов’язків;
• вартість безкоштовно наданих праців
никам акцій;
• кошти, спрямовані на викуп майна
працівниками з моменту їх персоніфікації,
а також суми вартості майна, яке розпо
діляється між членами колективу в разі
ліквідації (реорганізації, перепрофілювання) підприємства (крім випадків розподілу майна між засновниками підпри
ємства).
Розподіл виплат із заробітної плати у скла
ді фонду оплати праці враховується під час
включення цих виплат до складу витрат
платника податку.

Документальне оформлення
Норми колективного договору (або ор
ганізаційного наказу про затвердження
положень щодо оплати праці) не є нормами
прямої дії.
У локальних положеннях про встановлення надбавок, доплат і премій передбачається,
що ці виплати встановлюються наказами по
підприємству.
Тому видання наказів про встановлення
надбавок, доплат і премій, а в деяких випад
ках і про їх виплату — неодмінний елемент
управлінської діяльності підприємства.
Наказ — правовий акт, що видається
керівником підприємства для вирішення
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основних завдань, поставлених перед під
приємством.
Типові форми наказів щодо встановлення
надбавок, доплат і премій не затверджува
лися. Вони не належать до типових форм
первинної облікової документації за статис
тикою праці, що затверджуються Державним
комітетом статистики України.
Накази мають розроблюватися з дотри
манням чинного законодавства та локальних
нормативних актів (у цьому випадку — колек
тивного договору). Доцільно користуватися
методичними виданнями щодо організації на
підприємстві діловодства та документообігу.
Хоча в таких виданнях не наводяться схеми
наказів з організації праці та заробітної пла
ти, для них можна застосовувати загальні
рекомендації щодо їх розроблення.
Уточнимо основні методичні положення,
що склалися на практиці, щодо видання
наказів, які стосуються встановлення та
виплат надбавок, доплат і премій. Ці накази
є ініціативними (видаються для оператив
ного впливу на внутрішні процеси підпри
ємства), на відміну від наказів з виконання
розпоряджень керівних органів.
У практиці діловодства накази щодо вста
новлення всіх видів надбавок, доплат, що
враховують умови та режими роботи, а також
премій є наказами з основної діяльності.
Тексти таких наказів складаються з двох
частин — констатуючої та розпорядчої.
Констатуюча частина може містити такі
елементи, як вступ (вказується причина ви
дання наказу), доказ (зазначаються основні
необхідні факти) і висновок (викладається
мета видання наказу). Ці елементи конста
туючої частини застосовуються в різних по
єднаннях і послідовності. Розпорядча частина
складається з пунктів, в яких вказується дія,
термін виконання та відповідальність за ви
конання наказу.
Встановлення доплат за виконання до
даткових робіт (суміщення професій, вико
нання додаткового обсягу робіт, робота за
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відсутнього працівника) і таких, що змінюють
умови трудового договору, оформлюється
наказами з особового складу.
Основні вимоги до складання наказів
з урахуванням правил документування такі:
• відповідність змісту чинному законо
давству;
• максимальна стислість, достовірність
і повнота інформації;
• точність формулювань, що унеможлив
лює подвійне тлумачення тексту.
Накази видаються на підставі необхідних
інформаційних документів: заяв, доповідних
записок, а за необхідності й аналітичних
матеріалів. Практика проведення індексації
заробітної плати потребує наявності в на
казах спеціальних пов’язаних з індексацією
визначень.

Доплати та надбавки
у виробничій сфері
Особливості законодавчого
та договірного регулювання
та їх реалізація
Чинне законодавство, яким передбачено
надбавки та доплати, включає законодав
ство України та нормативні акти СРСР,
що не суперечать Конституції та законам
України.
Законодавством України, а саме КЗпП,
регулюються такі доплати:
• за роботу у важких і шкідливих умовах
праці (ст. 100 КЗпП);
• за суміщення професій (посад) або
виконання обов’язків тимчасово відсутніх
працівників (ст. 105 КЗпП);
• за роботу в нічний час (ст. 108 КЗпП).
Зауважимо, що у ст. 108 КЗпП прямо не
вказано, що плата за роботу в нічний час
є доплатою. Це оплата праці в підвищеному
розмірі, однак в Інструкції зі статистики
зарплати вона наводиться в розділі доплат
та надбавок (пп. 2.2.1).
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Доплати за суміщення професій (посад),
розширення зони обслуговування або збіль
шення обсягу виконуваних робіт в частині
визначення понять і переліку керівних праців
ників підприємств, яким ці доплати не можуть
встановлюватися, регулюються Постановою
№ 1145, яка продовжує діяти на території
України відповідно до постанови Верховної
Ради України «Про порядок тимчасової дії на
території України деяких актів законодавства
Союзу РСР» від 12.09.1991 р. № 1545-ХІІ.
До інших надбавок і доплат, передба
чених законодавством України, належать,
наприклад: доплата інспектору з кадрів за
ведення на підприємстві військового обліку
(Порядок № 921; див. с. 37), доплата фахів
цям за керівництво виробничим навчанням
і виробничою практикою учнів професійнотехнічних навчальних закладів (Порядок
№ 992; див. с. 35), за роз’їзний характер робіт
(Постанова № 490; див. с. 27, 31).
Доплати, передбачені законодавством (як
обов’язок, а не як право роботодавця прова
дити виплати), відповідно до ст. 12 Закону
про оплату праці є мінімальними державними гарантіями, які не можуть знижуватися
угодами, колективними або трудовими до
говорами. До цих доплат можуть належати
такі, які встановлюються із зазначенням
нижніх меж їх розмірів або без градації. На
приклад, за ст. 108 КЗпП доплата за роботу
в нічний час передбачається в розмірі не
нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за
кожну годину роботи.
За нормами генеральної та галузевої угод
у колективних договорах передбачається
встановлення більшості найбільш застосо
вуваних надбавок і доплат:
• надбавок за високі досягнення в праці,
виконання особливо важливої роботи на
певний термін, класність водіям, машиністам
транспортних засобів, високу професійну
майстерність;
• персональних доплат (за суміщення
професій або посад, розширення зони об
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слуговування або збільшення обсягу робіт,
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника, керівництво бригадою);
• доплат для певного кола працівників
(за роботу з важкими і шкідливими умовами
праці, з ненормованим робочим днем водіям
легкових автомобілів, вечірній, нічний час).
Генеральною угодою про регулювання
основних принципів і норм реалізації со
ціально-економічної політики і трудових
відносин в Україні на 2016–2017 рр., ухва
леною 23.08.2016 р. (далі — Генеральна
угода), передбачені основні види надбавок
та доплат.
Перелік надбавок та доплат до тарифних
ставок (посадових окладів) як зобов’язання
роботодавця щодо встановлення виплат
з оплати праці та порядок їх надання оформ
люються в колективному договорі підприєм
ства у вигляді окремих додатків до нього —
положень про надбавки та доплати.
У додатках 1–2 (с. 11) наводяться при
клади додатків до колективного договору
щодо доплат та надбавок, розроблених від
повідно до норм чинного законодавства
з урахуванням Галузевої угоди. У примітках
до них визначено порядок встановлення та
скасування цих виплат.
Так, на виробничому рівні реалізують
ся нормативні положення і проводиться
перший етап комплексу управлінських дій
з організації надбавок і доплат.
Другий етап комплексу управлінських
дій з організації надбавок і доплат — їх вста
новлення певним групам працівників і кон
кретним виконавцям та виплата.

Загальний порядок встановлення
та виплати надбавок і доплат
Шляхом встановлення надбавок і пер
сональних доплат реалізується право під
приємства на підвищення заробітної плати
окремим працівникам, якщо можливості її
підвищення за рахунок тарифних виплат
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(окладів і тарифних ставок) у межах між
кваліфікаційних співвідношень в оплаті
праці вже вичерпані.
За рахунок встановлення доплат певному
колу працівників з урахуванням загальних для
них умов і режимів роботи (неперсональних
доплат) виконується обов’язок підприємства,
передбачений нормами законодавства.
У додатках 3–5 (с. 14) наводяться прикла
ди наказів про встановлення та виплату низки
широко застосовуваних на підприємствах
надбавок і доплат, що передбачені генераль
ною та галузевими угодами та не потребують
спеціального розгляду у зв’язку з особливос
тями їх встановлення. Ці накази ґрунтуються
на передбачених положенням і виконаних
на підприємстві умовах встановлення над
бавок і доплат. У них вказується початок
і розмір виплати, а також дається визначення, пов’язане з індексацією заробітної плати.
У пропонованих прикладах за максимально
можливої стислості наказу забезпечується
необхідна повнота інформації.

Встановлення надбавок і доплат,
що потребують спеціального
розгляду
Доплати за суміщення професій
Базовими спеціальними нормативними
актами щодо суміщення професій є Постанова
№ 1145 та Інструкція № 53. Суміщення про
фесій (посад) — це виконання працівником
поряд зі своєю основною роботою, обумов
леною трудовим договором, додаткової
роботи за іншою професією, посадою (у межах робочого часу за основною роботою).
Суміщення професій (посад) і виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника
без звільнення від своєї основної роботи до
пускаються на одному й тому ж підприємстві,
в установі, організації за погодженням з
працівником протягом встановленої законо
давством тривалості робочого дня (робочої
зміни), якщо це економічно доцільно та не
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веде до погіршення якості продукції, вико
нуваних робіт, обслуговування населення.
Детальніше про суміщення професій
(посад) та його відмінність від сумісництва
йдеться у статті на с. 45.
 оплати за роботу у вечірній
Д
і нічний час
В організації оплати праці склалися три
види доплат за роботу у вечірній і нічний час
з такими особливостями їх застосування:
• за нічні години роботи (застосовуються
разом з доплатами за вечірні години роботи
або без них);
• за вечірні години роботи (застосовуються
лише з доплатами за нічні години роботи);
• за роботу у вечірню та нічну зміни
(застосовуються лише в такому поєднанні).
Встановлення доплат за роботу у вечірній
і нічний час у сучасних умовах господарю
вання залежно від виду доплат регулюється
низкою спеціальних законодавчих і дого
вірних норм.
Законодавчі норми щодо встановлення
цих доплат визначені ст. 54 і 108 КЗпП:
• відповідно до ст. 54 нічним вважається
час з 10-ї години вечора до шостої години
ранку;
• відповідно до ст. 108 робота в нічний
час (ст. 54) оплачується в підвищеному
розмірі, що встановлюється генеральною,
галузевою (регіональною) угодою та ко
лективним договором, але не нижче 20 %
тарифної ставки (окладу) за кожну годину
роботи в нічний час.
З наведених норм зрозуміло, що законо
давчо регулюються лише доплати за роботу
в нічний час.
Договірні норми щодо встановлення
доплат за роботу у вечірній і нічний час
визначаються Генеральною та галузевою
(регіональними) угодами. У Генеральній
угоді передбачені:
• доплати за роботу у вечірній час з 18-ї
до 22-ї години (за багатозмінного режиму

ДОПЛАТИ ТА НАДБАВКИ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

роботи) у розмірі 20 % годинної тарифної
ставки (окладу, посадового окладу) за кожну
годину роботи в такий час;
• доплати за роботу в нічний час у розмірі 35 % годинної тарифної ставки (по
садового окладу) за кожну годину роботи
в цей час.
Ці ж види доплат, в основному, з вищи
ми розмірами передбачаються в галузевих
(регіональних) угодах.
Розглянемо випадок, коли на багатогалу
зевому підприємстві можуть застосовуватися
всі три види доплат за таку роботу. У цих
умовах вибір оптимальних видів доплат
за роботу у вечірній і нічний час для вста
новлення працівникам виробництв і служб
підприємства з багатозмінним режимом
роботи провадиться на основі порівняль
ного аналітичного розрахунку розмірів до
плат. Для вибору виду доплат враховуються
кошти на оплату праці та необхідні дані
з організації праці.
У додатку 6 на с. 16 наводиться порів
няльний розрахунок по підприємству роз
мірів доплат за видами за роботу у вечірній
і нічний час у розрізі виробництв з багато
змінним режимом роботи.
Виходячи з цього розрахунку, для порів
няння розміру доплат у кількості додаткових
годинних тарифних ставок на добу (гр. 5,
7, 9 таблиці) на підприємстві працівникам
встановлюються такі доплати за роботу
у вечірній і нічний час:
• працівникам виробничої дільниці
хлібопекарського виробництва доплату
за роботу у вечірні (з 18-ї до 22-ї) і нічні
(з 22-ї до 6-ї) години в розмірі відповідно 20 %
і 75 % годинної тарифної ставки (посадового
окладу) за кожну годину роботи в цей час
(6,8 додаткових годинних тарифних ставок
на добу);
• працівникам виробничих дільниць
борошномельного виробництва та хлібо
приймальної діяльності доплати за роботу
у вечірню та нічну зміни в розмірі відповід-
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но 20 % і 40 % годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за кожну годину робо
ти в цих змінах (4,8 додаткових годинних
тарифних ставок на добу).
 адбавка за класність водіям
Н
автотранспортних засобів
Надбавки за класність водіям автотран
спортних засобів, як і всі надбавки, не ре
гулюються законодавством. Перед тим як
призначити надбавку за класність водієві,
необхідно присвоїти клас. Про те, як це
зробити, йдеться у статті на с. 20.

 касування та мінімізація
С
доплат і надбавок
З урахуванням керованості виплатами
доплат і надбавок причини їх скасування
та мінімізації такі:
• ініціатива працівника (з доплат за су
міщення професій та з інших подібних форм
організації праці, пов’язаних з виконанням
працівником додаткових обов’язків);
• ініціатива роботодавця (з усіх інших
доплат і надбавок, включаючи доплати за
суміщення професій тощо).
З урахуванням правової захищеності
виплат від дій роботодавця ці причини такі:
• з повною залежністю від роботодав
ця — зміна істотних умов праці (наприклад,
скасування суміщення професій), нестача
коштів на оплату праці (наприклад, за над
бавкою за високі досягнення у праці);
• з частковою залежністю від роботодавця як однією зі сторін договірного проце
су — зміна колективного договору в частині
доплат і надбавок;
• закінчення встановленого терміну виплат (наприклад, щодо доплати за виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника).
Одна й та ж доплата або надбавка може
бути скасована або мінімізована з ураху
ванням декількох чинників. Доплата за
розширення зони обслуговування може
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бути скасована у зв’язку із закінченням
встановленого терміну виплати, зміною ко
лективного договору (виключенням з нього
цього виду доплат), зміною істотних умов
праці (збільшенням фактичної чисельності
працівників до нормативної).
В узагальненому вигляді причинами
скасування та мінімізації доплат є зміни
організації та умов праці, причинами скасу
вання та мінімізації надбавок — погіршення
якості роботи та нестача коштів.
Доцільно виділити таку виплату, як до
плата за роботу в нічний час. Ця доплата
відповідно до ст. 108 КЗпП не скасовується
та не встановлюється нижче за мінімальні
розміри: 20 % тарифної ставки (окладу) за
кожну годину роботи в нічний час.
Розміри інших доплат і надбавок зако
нодавством не визначені (вони встанов
люються згідно з договірними нормами).
Щодо порядку скасування та мінімізації
доплат і надбавок, то чинні законодавчі
норми, що регулюють зміни умов оплати
праці в бік погіршення, визначені ст. 32 і 103
КЗпП, а також ст. 29 Закону про оплату праці.
І якщо частина третя ст. 32 КЗпП стосується,
зокрема, суміщення професій, то ст. 103 КЗпП
і ст. 29 Закону про оплату праці стосуються
всіх виплат, які складають заробітну плату,
включаючи і доплати, і надбавки.
Відповідно до вказаних законодавчих
норм про скасування, припинення або змен
шення розміру виплат доплат і надбавок
працівник має бути повідомлений за два
місяці. Якщо про зміну умов оплати праці
в бік погіршення працівник не був своєчасно повідомлений, то до закінчення двомі
сячного терміну після повідомлення чинні
попередні умови оплати праці.
У додатках 7 і 8 (с. 18) наводяться приклади
розпорядчих документів щодо скасування вста
новлених на невизначений термін надбавок у
зв’язку з нестачею коштів на оплату праці: про
повідомлення працівників щодо скасування
надбавок і про скасування надбавок.
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Додаток 1
Приклад додатка до колективного договору щодо надбавок
Додаток № 9
до Колективного договору на 2017 р.
Публічного акціонерного товариства
«Запорізький елеватор»
Положення про встановлення надбавок до посадових окладів
і тарифних ставок

№
з/п

1

1

2

3

Найменування
надбавки

Коло працівників, яким
встановлюються
надбавки

Критерії, умови та порядок
встановлення надбавок

2

3

4

За високі Керівники,
досягнен- фахівці, проня у праці фесіонали,
технічні
службовці

Розмір надбавки
за рахунок
собівартості продукції та витрат
обігу (у відсотках
до посадового
окладу, тарифної
ставки)
5

Значний професійний досвід,
До 50
високі результати в праці, ініціативність, своєчасне та якісне
виконання функціональних
обов’язків, присвоєння вищої
кваліфікаційної категорії на посадах, для яких передбачена
категорійність за Довідником
кваліфікаційних характеристик
працівників, стаж роботи на підприємстві або в галузі не менше
п’яти років, успішне виконання
проблемного завдання за попередній рік
За виКерівники,
Зазначення в наказі по підприДо 50
конання
фахівці, про- ємству особливо важливої роособливо фесіонали, боти, строку виконання, порядку
важливої технічні
виплат надбавки (в ході викороботи
службовці
нання роботи або після
на певний
її виконання, за поданням
термін викерівника підрозділу)
конання
За клас- Водії автоI клас
25
ність
транспорт10
них засобів II клас
(автомобілів,
за відпрацьований в якості водія
автобусів)
час
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№
з/п

Найменування
надбавки

1

2

Коло працівників, яким
встановлюються
надбавки
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Критерії, умови та порядок
встановлення надбавок

3

Трактористимашиністи
сільськогосподарського
виробництва
Машиністи
і помічники
машиністів
тепловоза

4

За високу Робітникипрофесій- розрядники
ну майстерність

5

За відзнаку
МінАПК
України
«Знак
пошани»

4

Розмір надбавки
за рахунок
собівартості продукції та витрат
обігу (у відсотках
до посадового
окладу, тарифної
ставки)
5

I клас

20

II клас

Машиністу тепловоза I класу

10
(заробітку
на механізованих
роботах)
15

Машиністу тепловоза II класу

10

Машиністу тепловоза III класу

5

Помічнику машиніста тепловоза, 5
який має право управління ним
Стаж роботи на підприємстві або III розряду — 12
в галузі не менше трьох років,
IV розряду — 16
підвищення кваліфікації на навчальних курсах, систематичне
V розряду — 20
протягом двох років виконання
норм виробітку або нормованих
VI розряду — 24
завдань, висока якість робіт,
суворе дотримання технологічної, виробничої та трудової дисципліни, оволодіння суміжними
професіями. Робітникам, яким
виплачуються місячні оклади,
надбавка не встановлюється
Посвідчення до відзнаки

До 15

Примітка: Усі надбавки встановлюються наказом по підприємству за поданням керівника структурного підрозділу, нараховуються на посадовий оклад або тарифну ставку
з урахуванням фактично відпрацьованого за місяць робочого часу та скасовуються наказом по підприємству в установленому законом порядку в разі погіршення роботи після
попередження та через брак коштів.

Головний економіст

Голуб

Т. П. Голуб
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Додаток 2
Приклад додатка до колективного договору щодо доплат
Додаток № 10
до Колективного договору на 2017 р.
ПАТ «Запорізький елеватор»
Положення про встановлення доплат до тарифних ставок
і посадових окладів
№
з/п
1

Найменування
доплат
2

Коло працівників, яким встановлюються доплати, розміри
доплат за рахунок собівартості продукції та витрат обігу
3

1

За суміщення
професій (посад)

2

За розширення
зони
обслуговування
або збільшення
обсягу робіт
За виконання
обов’язків тимчасово відсутнього
працівника
За роботу
у важких
і шкідливих
умовах праці

Фахівці, професіонали, технічні службовці, робітники.
Доплати одному працівнику максимальними розмірами не
обмежуються й визначаються наявністю одержаної економії
за тарифними ставками (окладами) з урахуванням обсягів
додатково виконуваних робіт

3

4

5
6

7

8

За роботу
з ненормованим
робочим днем
За керівництво
бригадою

За роботу
у вечірній час —
з 18 до 22 години
(за багатозмінного режиму
роботи)
За роботу
в нічний час —
з 22 до 6 години

Фахівці, професіонали, технічні службовці, робітники —
до 100 % тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника
з урахуванням обсягів додатково виконуваних робіт
На основі атестації робочих місць і оцінки умов праці,
у відсотках до тарифної ставки: 4% — слюсаріремонтники, електромонтери з ремонту та обслуговування
електрообладнання, машиністи (кочегари) котельні,
машиністи зернових вантажно-розвантажувальних машин,
комірник на складі нафтопродуктів; 8% — апаратник
оброблення зерна, апаратник борошномельного
виробництва
Водії автотранспортних засобів (легкові автомобілі) — 25 %
місячної тарифної ставки
Бригадири, не звільнені від основної роботи, відсотків
місячної тарифної ставки (посадового окладу):
— з чисельністю бригади до 10 осіб — до 15
— з чисельністю бригади понад 10 осіб — до 25
— з чисельністю бригади понад 25 осіб — до 40
Керівники, фахівці, професіонали, технічні службовці,
робітники — 20 % годинної тарифної ставки (окладу,
посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

Керівники, фахівці, професіонали, технічні службовці,
робітники — 35 % годинної тарифної ставки (посадового
окладу) за кожну годину роботи в цей час
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№
з/п
1

9

Найменування
доплат
2

За інтенсивність
праці у період
масового
приймання
зернових
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Коло працівників, яким встановлюються доплати, розміри
доплат за рахунок собівартості продукції та витрат обігу
3

Керівники, фахівці, професіонали та технічні службовці, які
безпосередньо зайняті на цих роботах, але не більше двох
місяців на рік — до 50 % посадового окладу залежно від
часу зайнятості в сезон заготівель

Примітка: Усі доплати встановлюються наказом по підприємству, нараховуються на
посадовий оклад або тарифну ставку з урахуванням фактично відпрацьованого за місяць
робочого часу, нарахування доплат припиняється в разі зміни режиму роботи, доплати
скасовуються наказом по підприємству у встановленому законом порядку.

Головний економіст

Голуб

Т. П. Голуб

Приклади наказів про встановлення доплат і надбавок,
що не потребують спеціального розгляду
Додаток 3
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
НАКАЗ
17.05.2017

м. Запоріжжя

№ 40-ОД

Про встановлення надбавки за високу
професійну майстерність
Андрєєв П. В., слюсар-ремонтник 4-го розряду, відповідає умовам щодо встановлення надбавки за високу професійну майстерність: має стаж роботи на підприємстві
більше 10 років, у 2016 р. підвищив кваліфікацію на галузевих навчальних курсах,
систематично виконує нормовані завдання з високою якістю робіт, чітко дотримується
технологічної, виробничої та трудової дисципліни. З урахуванням вищевикладеного
відповідно до п. 4 Положення про встановлення надбавок (додаток № 9 до Колективного договору на 2017 р.)
ВСТАНОВИТИ:
Андрєєву П. В., слюсарю-ремонтнику 4-го розряду, з 01.06.2017 р. щомісячну надбавку за високу професійну майстерність у розмірі 16 % тарифної ставки.
Підстава: доповідна записка головного механіка Гуртового П. П. від 16.05.2017 р.
Голова правління

Козак

Д. І. Козак
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Додаток 4
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
НАКАЗ
17.05.2017

м. Запоріжжя

№ 41-ОД

Про встановлення доплати за ненормований робочий день
водію легкового автомобіля
Відповідно до п. 5 Положення про встановлення доплат (додаток № 10 до Колективного договору на 2017 р.)
ВСТАНОВИТИ:
Славіну П. Ф., водію автотранспортних засобів І класу (легковий автомобіль),
з 01.06.2017 р. щомісячну доплату за роботу з ненормованим робочим днем.
Підстава: доповідна записка головного механіка Гуртового П. П. від 16.05.2017 р.
Голова правління

Козак

Д. І. Козак
Додаток 5

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
НАКАЗ
17.05.2017

м. Запоріжжя

№ 42-ОД

Про встановлення надбавки за керівництво бригадою
Відповідно до п. 6 Положення про встановлення доплат (додаток № 10 до Колективного договору на 2017 р.)
ВСТАНОВИТИ:
Івку Р. І., слюсарю-ремонтнику п’ятого розряду, бригадиру виробничої бригади
робітників-ремонтників чисельністю 10 осіб, з 01.06.2017 р. щомісячну доплату за
керівництво бригадою в розмірі 15 % тарифної ставки.
Підстава: доповідна записка головного механіка Гуртового П. П. від 16.05.2017 р.
Голова правління

Козак

Д. І. Козак
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1.1.3. За добу
(ряд. 1.1.1 + ряд. 1.1.2)
2. За роботу у вечірні
(з 18:00 до 22:00) і нічні
(з 22:00 до 6:00) години
роботи
2.1. У разі тризмінної
восьмигодинної роботи:
2.1.1. За другу зміну

1.1.2. За третю зміну

1. За нічні години
роботи (з 22:00 до 6:00)
1.1. У разі тризмінної
восьмигодинної
роботи:
1.1.1. За другу зміну

1

Види доплат,
режими роботи

8

20; 75

×

75

75

0,8 + 1,5 =
= 2,3

6

4,5

1,5

20; 40

×

40

40

0,8 + 0,8 =
= 1,6

3,2

2,4

0,8

20; 40

×

40

40

0,8 + 0,8 =
= 1,6

3,2

2,4

0,8

ДОПЛАТИ ТА НАДБАВКИ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

з 16:00 4 вечірніх,
до 24:00 2 нічних

×

6

2

3

2

з 16:00
до 24:00
з 0:00
до 8:00

Години
роботи
з доплатами

Відрізок
доби,
години

Розмір доплат
по хлібопекарському по борошномельному по хлібоприймальній
виробництву
виробництву
діяльності
у відсот- в кількості у відсот- в кількості у відсот- в кількості
ках до годинних та- ках до
годинних
ках до
годинних
годин- рифних ста- годинної тарифних
годинтарифних
ної тавок (гр. 3 ×
тарифставок
ної таставок
рифної × гр. 4 ÷ 100)
ної
(гр. 3 ×
рифної
(гр. 3 ×
ставки
ставки × гр. 6 ÷ 100) ставки × гр. 8 ÷ 100)
4
5
6
7
8
9

Порівняльний розрахунок по підприємству розмірів доплат за видами
за роботу у вечірній і нічний час
відповідно до Колективного договору на 2017 р. у розрізі виробництв
з багатозмінним режимом роботи

Додаток 6
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1

3.2.3. За добу
(ряд. 3.2.1 + ряд. 3.2.2)

3.2.2. За нічну зміну

3.1.3. За добу
(ряд. 3.1.1 + ряд. 3.1.2)
3.2. У разі двозмінної
12-годинної роботи:
3.2.1. За вечірню зміну

3.1.2. За нічну зміну

2.2.3. За добу
(ряд. 2.2.1 + ряд. 2.2.2)
3. За роботу у вечірню
та нічну зміни
3.1. У разі тризмінної
восьмигодинної роботи:
3.1.1. За вечірню зміну

2.2.2. За другу зміну

2.1.3. За добу
(ряд. 2.1.1 + ряд. 2.1.2)
2.2. У разі двозмінної
12-годинної роботи:
2.2.1. За першу зміну

2.1.2. За третю зміну

2

4 вечірніх,
8 нічних

6 нічних

3

×

з 8:00
до 20:00
з 20:00
до 8:00

×

з 16:00
до 24:00
з 0:00
до 8:00

12

12

—

16

8

8

з 8:00
2 вечірніх
до 20:00
з 20:00 2 вечірніх,
до 8:00 8 нічних
4 вечірніх,
×
8 нічних

×

з 0:00
до 8:00

—

—

—

×

40

20

—

—

—

×

75

4

—

—

—

4,8

3,2

1,6

—

—

—

6,8

4,5

5

—

—

—

×

40

20

—

—

—

×

40

6

—

—

—

4,8

3,2

1,6

—

—

—

4

2,4

7

×

40

—

×

40

20

×

20; 40

20

×

40

8

4,8

4,8

—

4,8

3,2

1,6

4

0,4 + 3,2 =
= 3,6

0,4

4

2,4

9
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Додаток 7
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
НАКАЗ
18.01.2017

м. Запоріжжя

№ 18-ОД

Про повідомлення працівників підприємства
про скасування надбавок через нестачу коштів
У зв’язку з підвищенням з 01.01.2017 р. законодавчо встановленої мінімальної
заробітної плати та необхідністю відповідного підвищення працівникам підприємства
тарифних ставок і посадових окладів наказом по підприємству від 17.01.2017 р.
№ 17-ОД затверджено заходи щодо вишукування на це коштів. Серед заходів
через нестачу коштів за іншими джерелами для забезпечення мінімального підвищення тарифних ставок і посадових окладів заплановано скасування надбавок
працівникам підприємства за високі досягнення в праці та високу професійну
майстерність. З урахуванням вищевикладеного та відповідно до чинного законодавства (ст. 103 КЗпП)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити список працівників, яким через нестачу коштів не раніше ніж через
два місяці після повідомлення скасовуються надбавки за високі досягнення в праці
та високу професійну майстерність — додаток до наказу.
2. Доручити старшому інспектору з кадрів Сидоренко В. К. у триденний термін
повідомити під підпис працівників підприємства про скасування доплат не раніше ніж
через два місяці після повідомлення.
Підстава: доповідна записка головного економіста Голуб Т. П. від 18.01.2017 р.
Голова правління

Козак

Візи
З наказом ознайомлені
До справи № ________
(посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)
(дата)

Д. І. Козак
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Додаток до наказу
по ПАТ «Запорізький елеватор»
від 18.01.2017 р. № 67-ОД
Список працівників, яким через нестачу коштів не раніше ніж через
два місяці після повідомлення скасовуються надбавки за високі досягнення
у праці та високу професійну майстерність
№
з/п

Прізвище,
ініціали
працівника

1

Свєтлова В. В. Головний бухгалтер

2

Зінченко С. С.
і т. д.

Головний економіст

Найменування
надбавок, що
скасовуються

Посада (професія)

Апаратник
борошномельного
виробництва
…

Повідомлені про
скасування

підпис

дата

Надбавка за високі
досягнення в праці
Надбавка
за високу професійну
майстерність

Голуб

Т. П. Голуб
Додаток 8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
НАКАЗ
30.03.2017

м. Запоріжжя

№ 26-ОД

Про скасування надбавок за високі досягнення в праці
та високу професійну майстерність через нестачу коштів
У зв’язку із закінченням двомісячного терміну повідомлення відповідно до наказу
по підприємству від 18.01.2017 р. № 18-ОД
НАКАЗУЮ:
1. Скасувати з 01.04.2017 р. через нестачу коштів надбавки за високі досягнення
в праці та високу професійну майстерність працівникам підприємства:
1.1. Свєтловій В. В., головному бухгалтеру, за високі досягнення в праці.
…
1.5. Зінченку С. С., апаратнику борошномельного виробництва, за високу професійну майстерність.
…
2. Відновити надбавки після подолання фінансових труднощів.
Підстави: 1. Колективний договір на 2017 р. у частині надбавок.
2. Доповідна записка головного економіста Голуб Т. П. від 29.03.2017 р.
Голова правління

Козак

Д. І. Козак
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Надбавка за класність
водіям
Жодне підприємство не обходиться без
автотранспорту. Тому актуальними є питання присвоєння кваліфікації (класності) та
встановлення надбавки за класність водіям
автотранспортних засобів.

Нормативне регулювання
присвоєння класності
Перш ніж виплачувати надбавки за класність водіям автотранспортних засобів, слід
організувати на підприємстві процедуру
присвоєння класності як кваліфікаційної
категорії працівника.
Критерії та загальний порядок присвоєння класності водіям автотранспортних
засобів регулюються нормативними актами
таким чином.
1. Міністерство транспорту та зв’язку
України наказом від 14.02.2006 р. № 136
затвердило Випуск 69 «Автомобільний
транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі —
Випуск 69), згідно з положеннями якого
водіям за категоріями автотранспортних
засобів визначено завдання та обов’язки,
рівень технологічних знань і кваліфікаційні
вимоги, що становлять кваліфікаційні характеристики водіїв. Кваліфікаційні характеристики професії водія автотранспортних
засобів за категоріями B, C1, C, D1, D, BE,
C1E, CE, D1E, DE в поточній редакції затверджені наказом Мінінфраструктури
України від 06.07.2012 р. № 374.
У примітках до зазначених кваліфікаційних характеристик передбачено, що в процесі
роботи суб’єкт господарювання може присвоювати водію кваліфікацію ІІ або І класу.
Для присвоєння ІІ класу у свідоцтві водія має

бути дозвіл на керування транспортними
засобами категорій B, BE, C, CE або DE (D),
а також безперервний стаж роботи водієм
ІІІ класу в цього суб’єкта господарювання
не менше трьох років.
Для присвоєння І класу має бути дозвіл на
керування транспортними засобами категорій B, BE, C, CE, D, DE, а також безперервний
стаж роботи водієм ІІ класу в цього суб’єкта
господарювання не менше двох років.
2. Критерії присвоєння водієві ІІІ класу
не врегульовані вітчизняними нормативними актами, тому для їх визначення можна
звернутися до Кваліфікаційного довідника
професій робітників, яким установлюються
місячні оклади, затвердженого постановою
Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20.02.1984 р.
№ 58/3-102.
У цьому документі наведено характеристику робіт водія ІІІ класу: управління
одиночними легковими та вантажними автомобілями всіх типів і марок, віднесеними
до однієї з категорій транспортних засобів
В або С, а також перелік знань і навичок,
якими повинен володіти водій.
3. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р.
№ 336 затверджено Випуск 1 «Професії працівників, загальні для всіх видів економічної
діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — Випуск 1 ДКХП). Пунктом 10 розділу ІІ Випуску 1 ДКХП передбачено, що:
• кваліфікаційні розряди підвищуються
насамперед робітникам, які успішно виконують професійні завдання й обов’язки,
норми праці та вимоги робочих інструкцій
і пройшли професійне навчання;
• присвоюють і підвищують кваліфікаційні розряди комісії під час атестації.
Зазначене положення Випуску 1 ДКХП поширюється на присвоєння класності водіям.
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Чинними нормативно-правовими актами не
передбачено збереження класності водіїв,
присвоєної роботодавцем на попередньому
місці роботи. Ухвалення рішення з цього
питання є компетенцією підприємства —
нового роботодавця.

Встановлення надбавки
за класність
Встановлення надбавки за класність водіям автотранспортних засобів регулюються
генеральною та галузевими (регіональними)
угодами, локальними актами роботодавця.
Договірні норми визначають розміри та
загальний порядок нарахування надбавки.
Так, Сторони Генеральної угоди про
регулювання основних принципів і норм
реалізації соціально-економічної політики
і трудових відносин в Україні на 2016–
2017 рр. (чинна до прийняття нової) домовилися, зокрема, встановити перелік
і розміри доплат і надбавок до тарифних
ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ та організацій,
що мають міжгалузевий характер (крім
бюджетної сфери), для встановлення в галузевих, регіональних угодах і колективних
договорах згідно з додатком 3.
У ньому передбачені надбавки за класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів у таких розмірах встановленої
тарифної ставки за відпрацьований водієм
час:
• водіям ІІ класу — 10 %;
• водіям І класу — 25 %.
Такі ж надбавки (і, як правило, в таких
же розмірах) передбачаються в галузевих
(регіональних) угодах.
Норми актів трудового права та договірні
норми щодо надбавок за класність водіям
автотранспортних засобів на підприємстві
реалізуються відповідно до частини другої
ст. 97 КЗпП: умови запровадження та розміри
надбавок встановлюються в колективному
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договорі. А якщо колективний договір не
укладено — погоджуються з уповноваженим
на представництво трудовим колективом органом, у т. ч. з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим
представником).
Зобов’язання роботодавця щодо встановлення надбавок за класність водіям у колективному договорі підприємства визначається
в Положенні про встановлення надбавок до
посадових окладів і тарифних ставок (додатку до колективного договору). Розробляючи
це Положення, підприємства, що перебувають у сфері дії сторін генеральної або
галузевої (регіональної) угоди, керуються
нормами цих угод. Якщо підприємство перебуває поза сферою дії сторін, які підписали
ці угоди, то норми угод можуть використовуватися підприємством як орієнтовні. Таке
підприємство може й не використовувати
норми позавиробничих угод — і ці норми для
нього, в т. ч. щодо встановлення надбавок за
класність водіям, можуть стати обов’язком
з боку адміністрації тільки за наявності зобов’язання в колективному договорі.
Отже, чинне законодавство дає право
госпрозрахунковим підприємствам, які не
підпадають під сферу дії Генеральної та галузевих угод, самостійно вирішувати питання
встановлення надбавок за класність водіям і їх
розміру, з огляду на їх фінансові можливості.

Порядок визначення суми
надбавки
Як було зазначено вище, розміри надбавок за класність водіям визначаються
у відсотках до встановленої тарифної ставки
за відпрацьований водієм час. У численних
роз’ясненнях Мінпраці однозначно визначається, що відпрацьований водієм час — це
час безпосереднього керування транспортним засобом.
Відповідно до розділу ІІ Положення № 340
у робочий час водія, крім змінного періоду
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керування, включається підготовчо-заключний період, час простою, час проведення
медичних оглядів водія, час проведення
робіт з усунення технічних несправностей
транспортного засобу на маршруті (у рейсі),
час охорони транспортного засобу, половина
часу в разі роботи двох водіїв у рейсах міжміського сполучення, інший передбачений
законодавством час.
Змінний період керування — це і є час
безпосереднього керування транспортним
засобом. А всі інші перераховані вище елементи робочого часу можуть не братися до
уваги для нарахування надбавки за класність
водія. Єдиним документом обліку робочого
часу, в якому відображається змінний період
керування, є щомісячна відомість обліку
робочого часу та відпочинку водіїв. Форма
цієї відомості наведена в додатку 2 до Положення № 340.
Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії (ст. 7 Закону
№ 3356). Тому якщо в положеннях колективного договору про розрахунок надбавки
вказано тільки відсоток тарифної ставки,

Журнал ЗАРАБОТНА ПЛАТА

але не визначено, що вона розраховується
«за відпрацьований водієм час», то надбавку
за класність потрібно нараховувати за весь
період робочого часу, оплачуваний за тарифною ставкою, включаючи час медогляду,
підготовчий період тощо.

Документальне оформлення
Організаційний пакет документів щодо
встановлення та застосування на підприємстві надбавок за класність водіям автотранспортних засобів включає (додатки 1–6):
• положення про встановлення надбавок
до посадових окладів і тарифних ставок (додаток до колективного договору), в якому
передбачена надбавка за класність водіям;
• рішення кваліфікаційної комісії підприємства щодо визначення кваліфікації
водіїв автотранспортних засобів;
• наказ по підприємству про присвоєння
водіям класності та встановлення надбавок;
• щомісячні накази по підприємству
про затвердження розрахунків надбавок за
класність водіям автотранспортних засобів.

Додаток 1
Приклад визначення в колективному договорі зобов’язань Сторони
роботодавця щодо надбавок за класність водіям автотранспортних засобів

<…>

Колективний договір
Публічного акціонерного товариства «Запорізький елеватор»
на 2017 р.
(витяг)
Розділ II. Зобов’язання Сторони роботодавця

<…>
5. Щодо оплати праці та технічного нормування.
<…>
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5.7.1. Встановлювати (з урахуванням особистих досягнень у праці та кваліфікаційного вдосконалення, економічної доцільності та наявності коштів) надбавки до
тарифних ставок (посадових окладів) згідно з Положенням про встановлення надбавок
до тарифних ставок і посадових окладів — додаток № 10 до Колективного договору.
<…>
Колективний договір підписали:
Сторона роботодавця:

Сторона працівників:

Голова правління
Козак Д. І. Козак
М. П.

Голова профспілкового комітету
Славіна Н. І. Славіна
М. П.

Додаток № 10
до Колективного договору на 2017 р.
Положення про встановлення надбавок
до посадових окладів і тарифних ставок

№
з/п

Найменування
надбавки

1

2

…
3

…

Коло
працівників,
яким
встановлюються
надбавки
3

…
За
Водії автокласність транспортних
засобів
(автомобілів,
автобусів)

Критерії, умови та
порядок встановлення
надбавок

Розмір надбавки
за рахунок собівартості
продукції та витрат обігу
(у відсотках до посадового
окладу, тарифної ставки)

4

5

…

…
25
10

І клас
ІІ клас
за відпрацьований водієм
час (час безпосереднього
керування транспортним
засобом — змінний період
керування)
Варіант:
І клас
ІІ клас (за весь період
роботи — безпосередньо
водієм і за час ремонту)

25
10

Примітки:
1. Водії автотранспортних засобів приймаються на роботу з кваліфікацією ІІІ класу
без урахування кваліфікації, яка була присвоєна на попередньому місці роботи, з подальшим підтвердженням або підвищенням класності за рішенням кваліфікаційної
комісії підприємства.
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Варіант:
1. Водії автотранспортних засобів приймаються на роботу з тим класом кваліфікації,
який був присвоєній на попередньому місці роботи, без подальшого підтвердження
класу.
2. Усі надбавки встановлюються наказом по підприємству за поданням керівника
структурного підрозділу та скасовуються наказом по підприємству в установленому
законом порядку в разі погіршення роботи після попередження та через брак коштів.
Головний економіст

Голуб

Т. П. Голуб

Додаток 2
Приклади документів щодо присвоєння на підприємстві класності
водіям автотранспортних засобів

Голові кваліфікаційної комісії
ПАТ «Запорізький елеватор»
Астахову Ю. А.
водія автотранспортних
засобів ІІ класу
Петрикіна А. І.
Заява
Після закінчення навчально-виробничих курсів я маю водійське посвідчення
з відмітками, що дають право керувати транспортними засобами категорій B, BE,
C, CE, D, DE.
З огляду на ці дозвільні позначки, а також трирічний безперервний стаж роботи
на підприємстві водієм ІІ класу, прошу визначити мою кваліфікацію на рівні І класу.
15.02.2017

Петрикін

А. І. Петрикін

Клопочу про визначення на рівні І класу кваліфікації водія автотранспортних засобів Петрикіна А. І., який за останні три роки не мав порушень правил дорожнього
руху, що призвели до дорожньо-транспортних пригод або позбавлення водійських
прав, а також порушень протягом останнього року правил технічної експлуатації,
техніки безпеки та робочої інструкції.
Головний механік
15.02.2017

Гуртовий

П. П. Гуртовий
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Додаток 3
ПРОТОКОЛ
17.02.2017 № 3
м. Запоріжжя
Засідання Кваліфікаційної комісії
Кваліфікаційна комісія у складі голови Волкова В. Г., заступника головного
інженера і членів комісії (Кравця Г. П., старшого майстра виробничої дільниці хлібоприймальної діяльності, Василенка І. І., інженера з охорони праці, Славіної Н. І.,
голови профкому) розглянула за клопотанням головного механіка Гуртового П. П.
заяву водія автотранспортних засобів ІІ класу Петрикіна А. І. про визначення його
кваліфікації на рівні І класу.
Рішення комісії:
1. За рівнем теоретичних знань і практичних навичок, із правом керування транспортними засобами категорій B, BE, C, CE, D, DE, з урахуванням виконання необхідних
нормативних вимог водій автотранспортних засобів Петрикін А. І. за кваліфікацією
відповідає І класу.
2. Рекомендувати адміністрації підприємства присвоїти Петрикіну А. І. І клас кваліфікації з установленням надбавки.
Голова комісії

Волков

В. Г. Волков
Додаток 4

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
НАКАЗ
20.02.2017

м. Запоріжжя

№ 15-П

Про присвоєння І класу кваліфікації
Петрикіну А. І.
ПРИСВОЇТИ:
Петрикіну Анатолію Івановичу, водію автотранспортних засобів, І клас кваліфікації
зі встановленням щомісячної надбавки за класність за відпрацьований водієм час
у розмірі 25 % тарифної ставки з 01.03.2017 р.
Підстави: 1. Рішення кваліфікаційної комісії (протокол від 17.02.2017 № 3).
2. Колективний договір на 2017 р. у частині надбавок до тарифних ставок
і окладів.
Голова правління

Козак

Візи
З наказом ознайомлені
До справи № ________
(посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)
(дата)

Д. І. Козак
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Додаток 5
Зразок запису в трудовій книжці
про присвоєння класності водію автотранспортних засобів

5

21

02

2017 Присвоєно І (перший) клас кваліфікації
М. П.

Наказ від
20.02.2017 р.
№ 15-П

Додаток 6
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
НАКАЗ
04.04.2017

м. Запоріжжя

№ 34-ОД

Про затвердження розрахунку
та виплату надбавок за класність
водіям автотранспортних засобів
Відповідно до Положення про встановлення надбавок до посадових окладів і тарифних ставок (додаток № 10 до Колективного договору на 2017 р.) і з урахуванням
фактичного часу безпосереднього керування водіями транспортними засобами
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розрахунок надбавок за класність водіям автотранспортних засобів
за березень 2017 р. — додаток до наказу.
1.1. Бухгалтерії підприємства виплатити надбавки за класність одночасно з виплатою заробітної плати за березень 2017 р.
Підстава: доповідна записка головного економіста Голуб Т. П. від 03.04.2017 із проектом наказу.
Голова правління

Козак

Візи
З наказом ознайомлені
До справи № ________
(посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)
(дата)

Д. І. Козак
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Додаток до наказу
по ПАТ «Запорізький елеватор»
від 04.04.2017 р. № 34-ОД
Розрахунок надбавок за класність водіям автотранспортних засобів
за березень 2017 р.

ЗатверЗакріплені джена
Водії авто№
за водіями годинтранспортних
з/п
транспорт- на тазасобів
ні засоби рифна
ставка,
грн

1

2

3

Самоскид
МАЗ-511,
1 Петрикін А. І. вантажопідйомність 7 т
… і т. д. інші
…

Фактичний
змінний
Устачас керуновТарифна
вання за
лений
частина
Відомістю
розмір
зарплати за
обліку
надзмінний час
робочого
бавки
керування
часу та
у відсо(гр. 4 × гр. 5),
відпочинку
тках тагрн
водіїв за
рифної
березень
ставки
2017 р., год.

Розрахункова
сума надбавки
за березень 2017 р.
(гр. 6 × гр. 7 ÷ 100),
грн

4

5

6

7

8

18,56

160

2969,60

25

742,40

…

…

…

…

…

Головний економіст

Надбавки за роботу
вахтовим методом
Необхідність у вахтовому методі організації робіт виникає, якщо працівники
виконують роботи поза своїм постійним
місцем проживання, і їх щоденне повернення до місця проживання не може бути
забезпечене, а також якщо працівникам, для
того щоб дістатися до місця роботи й назад,
потрібно щодня витрачати більше трьох
годин. Головна перевага вахтового методу
організації робіт полягає в тому, що він дає

Голуб

Т. П. Голуб

змогу досягти необхідного результату роботи
в оптимальний термін і значно підвищує
мобільність персоналу.

Нормативне обґрунтування
вахтового методу роботи
Вахтовий метод організації робіт досить повно регулюється чинним законодавством:
• щодо встановлення — частиною третьою ст. 32 КЗпП. Вахтовий метод передбачає
направлення на роботу в іншу місцевість,
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тобто зміну істотних умов праці. Ця норма
застосовується в тому випадку, якщо під час
укладення трудового договору (у наказі про
прийняття на роботу) вахтова робота не
передбачалася;
• щодо застосування:
статтею 61 КЗпП та Методичними рекомендаціями № 138;
Основними положеннями № 794;
Постановою № 490.
Вахтовий метод найчастіше застосовується
на будівельно-монтажних підприємствах,
хоча відомі випадки застосування вахтового
методу і в охоронних фірмах.

Ключові нормативні положення
вахтового методу роботи
Як передбачено п. 1.4 Основних положень № 794, рішення щодо запровадження
вахтового методу організації робіт приймається керівником підприємства за погодженням із профспілковим комітетом на
підставі техніко-економічних розрахунків
з урахуванням ефективності його застосування порівняно з іншими методами
ведення робіт.
Положення, загальноприйняті для організації вахтового методу роботи за підсумованого обліку робочого часу, такі:
• робота регулюється графіками, які
розробляються таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не
перевищувала нормального числа робочих
годин, установлених законодавством;
• обліковий період (місяць, квартал,
рік) охоплює робочий час та години роботи
у вихідні (святкові) дні, години відпочинку;
• робочий час, відпрацьований понад
норму тривалості робочого часу за обліко
вий період, вважається надурочним і оплачується згідно зі ст. 106 КЗпП;
• робота понад норму робочого часу,
передбачена графіком в окремі дні, тижні,
місяці облікового періоду, за дотримання
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норми робочого часу за обліковий період,
не є надурочною;
• до вахтової роботи не можуть залучатися вагітні жінки, жінки, які мають дітей
віком до трьох років (ст. 176 КЗпП), та особи
молодше 18 років (ст. 192 КЗпП);
• 12-годинна максимальна тривалість
зміни та 12-годинна мінімальна тривалість
щоденного (міжзмінного) відпочинку.
Особливості застосування основних положень вахтової роботи, формування вахтових
бригад, обліку робочого часу, передбачені
Основними положеннями № 794, беруться
до уваги на підприємстві під час розробки
локальних режимів праці та відпочинку.

Особливості оплати праці
Оплата праці за роботу в надурочний
час за підсумованого обліку робочого часу
виконується за загальними нормами ст. 106
КЗпП. Дні міжвахтового відпочинку оплачуватися не можуть, оскільки заробітна плата
виплачується за виконану роботу (ст. 94
КЗпП). За дні вахтової роботи працівникові
нараховується заробітна плата, що враховує
фактичну тривалість робочого часу або відрядний виробіток. Відповідно до ст. 106
КЗпП компенсація надурочних робіт шляхом
надання відгулу не допускається.
Компенсація за роботу вахтовим методом регулюється на підприємстві договірними нормами.
Так, п. 1 Постанови № 490 передбачено,
що підприємства, установи, організації самостійно встановлюють надбавки (польове
забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для
виконання монтажних, налагоджувальних,
ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має
роз’їзний (пересувний) характер у розмірах,
передбачених колективним договором або
за погодженням із замовником. Граничні
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розміри надбавок (польове забезпечення)
працівників за день не можуть перевищувати
граничні норми витрат, установлені КМУ
для відряджень у межах України.
Пунктом 3 Постанови № 490 визначено,
що витрати на проїзд до місця відрядження
й назад, а також на наймання житлового
приміщення зазначеним працівникам відшкодовуються в порядку, встановленому
КМУ для відряджень у межах України.
На даний час сума добових для відряджень у межах України, затверджена КМУ,
становить 60 грн (постанова КМУ «Про суми
та склад витрат на відрядження державних
службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами,
установами та організаціями, які повністю
або частково утримуються (фінансуються) за
рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р.
№ 98). Тому на підприємстві правомірно
буде встановити в колективному договорі
(додаток 7) надбавки за кожний день роботи

вахтовим методом у розмірі, що не перевищує зазначеної суми1.
Розрахунки надбавок за роботу вахтовим методом доцільно затверджувати щомісяця спеціальним наказом (додаток 8) або відповідним пунктом наказу про
затвердження розрахунків заробітної
плати та компенсації за вахтового методу
роботи.
У наведеному розрахунку у дні, за які виплачується надбавка, включені дні доставки
працівників на вахту (31 березня). Дні відправлення працівників з вахти (15 квітня)
не враховуються, оскільки вони збігаються
з останнім днем вахти.
1 Кабмін установлює добові тільки для організацій,
установ і підприємств, що фінансуються з бюджету. Для
інших підприємств розмір добових не визначено. Податковим кодексом встановлено тільки розмір добових, який
не обкладається податком на доходи фізичних осіб. Див.
також статтю на с. 31. (Прим. ред.)

Додаток 7
Приклад колективного договору із зобов’язанням сторони роботодавця
щодо розміру надбавок за роботу вахтовим методом
Колективний договір
Товариства з обмеженою відповідальністю «Промбуд»
на 2017 рік
(витяг)
<…>
5.8. Компенсації та гарантійні виплати.
<…>
5.8.14. Виплачувати працівникам надбавку за роботу вахтовим методом у розмірі
60 грн за кожний день вахтової роботи та дні в дорозі до місця вахти й назад.
<…>
Колективний договір підписали:
Сторона роботодавця:
Генеральний директор
Володін
Д. І. Володін

Сторона працівників:
Голова профспілкового комітету
Печерський
Н. І. Печерський
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Додаток 8
Приклад наказу по підприємству про затвердження
розрахунку надбавок за роботу вахтовим методом
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМБУД»
НАКАЗ
05.05.2017

м. Запоріжжя

№ 45-ОД

Про затвердження розрахунку надбавок
за роботу вахтовим методом
Відповідно до Положення про оплату праці та компенсації за вахтового методу
організації робіт, затвердженого наказом по підприємству від 20.01.2017 р. № 15-ОД,
ЗАТВЕРДИТИ:
Працівникам підприємства розрахунок надбавок за дні в дорозі та роботу вахтовим
методом у березні – квітні 2017 р. — додаток до наказу.
Підстава: доповідна записка економіста з праці Смирнової В. П. від 04.05.2017 р.
з проектом наказу.
Генеральний директор

Володін

Д. І. Володін
Додаток до наказу
по ТОВ «Промбуд»
від 05.05.2017 р. № 45-ОД

Розрахунок надбавок працівникам підприємства
за дні в дорозі та роботу вахтовим методом
у березні – квітні 2017 р.
(якщо розмір надбавки становить 60 грн за кожний день вахтової роботи)

№
з/п

Прізвище,
ініціали

1

2

1

Гринь В. І.

2

Федоров В. П.

Посада,
професія

Дні в дорозі
до місця
вахти

3

4

Виконавець
робіт
Електрозварювальник ручного
зварювання

Відпра- Усього
цьоваднів
но на
з надвахті,
бавкаднів
ми
5
6

Сума надбавок, грн
(гр. 6 × 60 грн)
7

1 (31.03)

15

16

960,00

1 (31.03)

15

16

960,00

і т. д.

Економіст з праці

Смирнова

В. П. Смирнова
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Надбавки за роз’їзний
характер роботи
Якщо працівники працюють за межами
свого постійного місця роботи та проживання, така робота може бути оформлена
двома способами: або як відрядження, або
як роз’їзний характер роботи. У першому
випадку працівнику відшкодовуються витрати на відрядження як зазвичай, у другому — виплачується надбавка.

Які роботи мають роз’їзний
(пересувний) характер
В Інструкції про відрядження визначено,
що службовим відрядженням вважається
поїздка працівника за розпорядженням
керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю
або частково утримується (фінансується)
за рахунок бюджетних коштів, на певний
строк до іншого населеного пункту для
виконання службового доручення поза
місцем його постійної роботи (за наявності
документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю
підприємства).
У випадках, коли філії, дільниці та інші
підрозділи підприємства розташовані
в іншій місцевості, місцем постійної роботи
вважається той підрозділ, робота в якому
обумовлена трудовим договором (конт
рактом). Службові поїздки працівників,
постійна робота яких проходить у дорозі
або має роз’їзний (пересувний) характер,
не вважаються відрядженнями, якщо інше
не передбачено законодавством, колективним договором, трудовим договором
(контрактом) між працівником і роботодавцем.
Загальновідомо, що на основі Інструкції
про відрядження небюджетні підприємства,
установи та організації мають право розробити власні інструкції (положення) про
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відрядження, в яких також мають дати визначення, які поїздки вони вважають відрядженням, а які службові поїздки працівників,
постійна робота яких проходить у дорозі
або має роз’їзний (пересувний) характер,
не вважаються відрядженнями.
Наприклад, підприємство розташоване
в м. Києві та має філію в м. Вишгороді. Якщо
воно приймає на роботу працівника у філію,
то його поїздки у службових справах з філії
до головного офісу можна вважати відрядженням, а отже, йому слід видавати аванс
на відрядження для компенсації вартості
проїзду, виплачувати добові тощо. Якщо
ж працівнику доводитиметься дуже часто
курсувати між м. Києвом і м. Вишгородом,
то підприємство може визнати його роботу такою, що має роз’їзний (пересувний)
характер. У цьому випадку можна дещо
«зекономити».
У такому разі до уваги слід взяти норми
Постанови № 490, з п. 1 якої випливає, що
до робіт, що проходять у дорозі або мають
роз’їзний (пересувний) характер, належить
робота:
• осіб, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних
і будівельних робіт;
• яка виконується вахтовим методом
(див. с. 27);
• інших працівників, робота яких постійно проходить у дорозі або має роз’їзний
(пересувний) характер.
Підприємству, на якому застосовуються роботи з роз’їзним характером, слід
у колективному договорі зафіксувати, чи
є такі поїздки працівників службовим відрядженням, чи їх робота має роз’їзний (пересувний) характер. Разом із внесенням такої
інформації до колективного договору її потрібно дублювати і під час укладення трудового договору з працівником. Адже порядок
і розмір відшкодування витрат у службових
поїздках працівників залежать від положень
колективного договору. Якщо підприємство
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не має колективного договору, цей перелік можна вказати в положенні про оплату
праці, правилах внутрішнього трудового
розпорядку тощо.
Наприклад, у розпорядчому документі
щодо відряджень можна зробити застереження, що «робота водіїв вантажних автомобілів з доставки продукції з птахофабрики
у с. Пташине до обласного центру (м. Львова)
не вважається відрядженням».

Оплата робіт з роз’їзним
(пересувним) характером
Якщо службові поїздки (робота) працівників матимуть роз’їзний (пересувний)
характер, вони оплачуватимуться відповідно до Постанови № 490. Для працівників
з роз’їзним характером робіт замість добових підприємство встановлює надбавки
(польове забезпечення) до тарифних ставок
і посадових окладів. Такі виплати передбачені ст. 12 Закону про оплату праці, а порядок
їх виплати регулюється Постановою № 490.
Встановлено, що граничні розміри надбавок (польового забезпечення) працівникам
за день не можуть перевищувати граничних норм витрат, установлених КМУ для
відряджень у межах України.
Також працівникам, які працюють на умовах роз’їзного характеру праці, оплачуються:
• витрати на проїзд до місця виконання
посадових обов’язків і назад;
• витрати на проживання в місці виконання посадових обов’язків (витрати на
оренду житла тощо).

Розмір надбавки за роз’їзний
(пересувний) характер роботи
Як відомо, КМУ встановлює норми добових витрат тільки для відряджень працівників органів державної влади, підприємств,
установ та організацій, що повністю або
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частково утримуються (фінансуються) за
рахунок бюджетних коштів. І для відряджень по Україні граничний розмір добових
становить 60 грн. Для небюджетних підприємств розмір добових не встановлено,
тобто кожне підприємство визначає його
самостійно. Податковий кодекс України у
пп. 170.9.1 регулює не граничний розмір
добових, який можна виплачувати працівникові, а граничний розмір добових, який
не оподатковується ПДФО.
Так, неоподатковуваний розмір добових за пп. 170.9.1 ПКУ для відряджень
становить:
• по Україні — не більш як 0,1 розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного)
року, в розрахунку за кожний календарний день такого відрядження (320,00 грн
у 2017 р.);
• за кордон — не вище 80 євро за кожний
календарний день такого відрядження за офіційним курсом гривні до євро, установленим
НБУ, в розрахунку за кожний такий день.
Жодні офіційні роз’яснення з приводу
того, яким же має бути максимальний розмір надбавки — 60 грн на день як для відряджень по Україні, як визначено КМУ, чи
в розмірах, що самостійно встановлюються
підприємством, — відсутні. З одного боку,
в Постанові № 490 є прив’язка до добових,
установлених КМУ, але з другого — КМУ
не встановлює розміру добових. Тому вважаємо, що небюджетні підприємства мають
право визначати розмір надбавки самостійно.
Отже, наступним пунктом розпорядчого
акта про встановлення надбавки має бути
норма щодо її розміру. Наприклад: «Водіям
вантажних автомобілів, робота яких з доставки продукції не вважається відрядженням,
встановлюється надбавка за роз’їзний (пересувний) характер роботи в розмірі 200,00 грн
за кожний день, задіяний у перевезеннях».
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Оподаткування надбавки
за роз’їзний характер робіт
Відповідно до п. 10 Переліку № 1170
ЄСВ не нараховується на суми надбавок
(польового забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що
направляються для виконання монтажних,
налагоджувальних, ремонтних і будівельних
робіт, і працівників, робота яких виконується
вахтовим методом, постійно проводиться
в дорозі або має роз’їзний (пересувний)
характер, у визначених законодавством
розмірах.
Згідно з п. 3.16 Інструкції зі статистики
зарплати надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом,
постійно проводиться в дорозі або має
роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, визначених чинним законодавством, не
належать до фонду оплати праці, що також
підтверджує, що ЄСВ з цих сум не справляється.
Відповідно до норм п. 170.9 ПКУ від оподаткування ПДФО звільняються лише добові
витрати у відрядженні, що не перевищують
встановленого розміру. Надбавка замінює
добові, але добовими не є, а тому оподатковується ПДФО і військовим збором.

Доплати за роботу у вечірній
і нічний час
Доплата за роботу в нічний час належить до державних норм з оплати праці
й обов’язкова для застосування підприємствами, установами, організаціями усіх
форм власності та господарювання. Розглянемо деякі аспекти застосування такого
виду доплат.
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Розмір доплати за вечірні
та нічні години
КЗпП не містить визначення терміна «вечірній час» і жодних вимог щодо його додаткової оплати. Відсутні також норми щодо
оплати у вечірній час і в Законі про оплату
праці. Разом з тим доплата за працю у вечірні
години передбачена Генеральною угодою.
Зокрема, у додатку 3 до Генеральної
угоди вказано, що вечірній час — це час
з 18 до 22 години, а розмір доплати за роботу
в цей період має становити 20 % годинної
тарифної ставки (окладу, посадового окладу)
за кожну годину роботи в такий час. Отже,
підприємства, які перебувають у сфері дії
Генеральної угоди, мають виплачувати доплату за роботу у вечірній час. Також таку
доплату мають проводити підприємства,
на які поширюються дія регіональних або
галузевих угод, якщо в них є ця норма.
Якщо підприємство не брало участі в укладанні та підписанні вказаних угод, то норму
про оплату за роботу у вечірній час можна
запровадити в колективному чи трудовому
договорі або в положенні про оплату праці.
На підставі ст. 54 КЗпП робочий час із
22:00 до 6:00 вважається нічним. Робота
в нічний час оплачується в підвищеному
розмірі, але не нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину в нічний час
(ст. 108 КЗпП). Вищі розміри оплати за роботу в нічний час можуть бути передбачені
галузевими та регіональними угодами або
встановлені в колективному договорі (ст. 97
КЗпП). Якщо підприємство (установа, організація), на якому працює працівник, перебуває у сфері дії Генеральної угоди, доплата
за роботу в нічний час має бути не нижчою за
35 % годинної тарифної ставки (посадового
окладу) за кожну годину роботи в цей час.
Також на розмір доплати за роботу в
нічні години впливає професія працівника.
Тому слід брати до уваги відомчі нормативні
акти. Наприклад, п. 3.2 Умов оплати праці
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працівників закладів охорони здоров’я та
установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та
соціальної політики України, Міністерства
охорони здоров’я України від 05.10.2005 р.
№ 308/519, визначено, що працівникам,
зайнятим наданням екстреної, швидкої та
невідкладної медичної допомоги, провадиться доплата в розмірі 50 % годинної тарифної
ставки (посадового окладу) за кожну годину
роботи в нічний час.

Порядок нарахування доплат
Підставою для нарахування доплат за
роботу у вечірній і нічний час є дані табеля обліку використання робочого часу
ф. № П-5. У табелі обліку робочого часу

вечірні години роботи позначають «ВЧ»,
«03»; нічні — «РН», «04».
Погодинні тарифні ставки для визначення додаткової оплати праці за роботу
в нічний час розраховуються:
• працівникам, праця яких оплачується за
денною тарифною ставкою, шляхом ділення
денної ставки на тривалість робочого дня
(в годинах), яка встановлена законодавством
для відповідної категорії працівників;
• працівникам, праця яких оплачується
за місячними ставками (окладами), шляхом
ділення місячної ставки (окладу) на кількість
робочих годин згідно з календарем.
Сума доплати за нічні години роботи
визначається множенням кількості відпрацьованих годин у нічний час на погодинну
ставку оплати та на коефіцієнт доплати.

ПРИКЛАД 1

Розрахунок доплати за роботу в нічний час у разі оплати праці
за годинною тарифною ставкою
На підприємстві колективним договором установлена доплата за роботу в нічний час
у розмірі 35 % годинної тарифної ставки. Робітниця працює позмінно, її третя зміна припадає на нічний час — із 22:00 до 6:00. Годинна тарифна ставка становить 20,00 грн/год.
Доплата за роботу в нічний час становить:
20,00 грн/год. × 8 год. × 135 % = 216,00 грн.

ПРИКЛАД 2

Розрахунок доплати за роботу в нічний час у разі оплати праці
за місячним окладом
Місячний оклад продавця магазину становить 3800,00 грн. Магазин працює цілодобово. Тривалість зміни продавця — 12 годин (з 19:00 до 7:00). Колективним договором
встановлено доплату за роботу в нічний час — 30 %.
Отже, в цьому випадку продавцеві за роботу в нічний час необхідно доплатити за
вісім годин:
— оплата за 1 год. = 3800,00 грн ÷ 176 год. = 21,59 грн/год;
— доплата за 1 год. роботи в нічний час = 21,59 грн × 30 % = 6,48 грн, а за 8 год. —
51,84 грн.
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Доплата за керівництво практикою
Проходження практики учнями професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) і
студентами вищих навчальних закладів (ВНЗ)
передбачено ст. 29 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 р.
№ 103/98-ВР і ст. 51 Закону України «Про
вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII
відповідно. На виконання вказаних законів
розроблено два підзаконних акти:
• для учнів ПТНЗ — Порядок надання
робочих місць для проходження учнями,
слухачами професійно-технічних навчальних
закладів виробничого навчання та виробничої
практики, затверджений постановою КМУ від
07.06.1999 р. № 992 (далі — Порядок № 992);
• для студентів ВНЗ — Положення про
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене
наказом Міністерства освіти України від
08.04.1993 р. № 93 (далі — Положення № 93).
Ці нормативні документи встановлюють
порядок та особливості проходження практики учнями ПТНЗ і студентами ВНЗ, а також
регулюють питання оплати праці керівників
практики на підприємстві.

Оплата за керівництво практикою
студентів ВНЗ
Керівництво практикою студентів ВНЗ
працівникам підприємства може оплачуватися за кошти навчального закладу, якщо
це передбачено умовами договору між підприємством і навчальним закладом, або за
кошти підприємства. Найчастіше оплата за
керівництво практикою студентів передбачена договором між ВНЗ та підприємством і здійснюється навчальним закладом.
У такому випадку в договорі визначається
й форма оплати праці керівників практики від підприємства. Зокрема, вона може
проводитися двома способами: через банк
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підприємства — працівник отримуватиме
оплату за керівництво разом із зарплатою
на підприємстві або ж навчальний заклад
укладає з працівником підприємства (керівником практики) трудову угоду за формою,
наданою в додатку 2 до Положення № 93, і
працівник отримує кошти за таким трудовим
договором.
Незалежно від того, хто оплачує працю
керівника практики та інших працівників,
залучених до її проведення, їх праця оплачується погодинно за ставкою, визначеною
в трудовій угоді або кошторисі до договору
між підприємством і навчальним закладом
про проведення практики.
Пунктом 5.3 Положення № 93 передбачено, що безпосереднім керівникам практики
від підприємства навчальний заклад оплачує
їх працю на умовах погодинної оплати із
розрахунку 0,5 години на одного студента
за тиждень (згідно з наказом Міністерства
освіти України від 20.12.1994 р. № 351).
Лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття, консультації та екскурсії
(загальною тривалістю не більше шести
годин на тиждень на групу студентів), що
проводяться на підприємстві кваліфікованими спеціалістами його структурних підрозділів, які не керують практикою студентів,
оплачуються за фактично виконані години
за нормами погодинної оплати згідно з чинним законодавством України за рахунок
коштів ВНЗ.

Оплата за керівництво практикою
учнів ПТНЗ
На відміну від практики студентів ВНЗ,
керівництво практикою учнів ПТНЗ оплачує
підприємство, а не навчальний заклад.
Так, п. 19 Порядку № 992 встановлено,
що робота керівників виробничого навчання та виробничої практики, призначених з
кола інженерно-технічних працівників та
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кваліфікованих робітників, може оплачуватися підприємством за рахунок коштів,
передбачених на підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації кадрів, додатково на термін виробничого навчання та
виробничої практики щомісяця в таких
розмірах:
• 5 % суми основної заробітної плати,

яку вони отримують за основним місцем
роботи, за наявності 1–2 учнів;
• 10 % — за наявності 3–4 учнів;
• 20 % — за наявності 5–7 учнів;
• 30 % — за наявності 8–10 учнів.
Конкретний розмір доплати встановлюється в наказі про практику учнів ПТНЗ
(додаток).

Приклад наказу про проходження практики учнями ПТНЗ

Додаток

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗОЛОТА РИБКА»
НАКАЗ
23.02.2017

м. Луцьк

№ 35-К

Про проходження практики учнями ПТНЗ
На підставі договору про проведення практики учнями Нововолинського ПТНЗ
№ 18 від 01.02.2017 р. № 15.
НАКАЗУЮ:
1. Для проходження виробничої практики в період з 01 по 31 березня 2017 р.
прийняти таких учнів ІІІ курсу за напрямом підготовки «Громадське харчування» за
професією «Кухар» Нововолинського ПТНЗ № 18:
— Гончара Василя Олександровича;
— Бондаренка Миколу Івановича;
— Берегову Ніну Миколаївну.
2. Керівником практики від підприємства призначити головного технолога їдальні
№ 1 Ковальчука Семена Петровича та встановити йому доплату за керівництво практикою на час її проходження в розмірі 10 % суми основної заробітної плати.
4. Забезпечити необхідні умови для виконання практикантами програми практики:
— головному інженеру Антоновичу Л. В. — забезпечити створення робочих місць;
— інженеру з охорони праці Антонюку В. Л. — провести інструктаж з охорони праці;
— завідувачу складу Прищепі О. Д. — видати спецодяг за нормами, встановленими
для штатних працівників підприємства;
— технологу їдальні № 1 Любченко І. В. — провести практичні заняття згідно з
вимогами програми практики.
Директор

Рибаков

В. П. Рибаков
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ПРИКЛАД 1

Розрахунок доплати керівнику практики учнів ПТНЗ
Згідно з договором між підприємством і ПТНЗ на підприємство для проходження
практики направлено трьох учнів. Керівником практики призначено головного інженера, оклад якого становить 6000,00 грн. Тривалість практики — з 01.03.2017 р. по
31.03.2017 р. Наказом по підприємству керівнику практики встановлено щомісячну
доплату в розмірі 10 % суми основної заробітної плати.
Сума доплати головному інженеру за керівництво практикою учнів ПТНЗ становить:
6000,00 грн  10 % = 600,00 грн.
Загальна сума зарплати головного інженера в березні 2017 р. дорівнює:
6000,00 грн + 600,00 грн = 6600,00 грн.

ПРИКЛАД 2

Розрахунок доплати керівнику практики учнів ПТНЗ
Згідно з договором між підприємством і ПТНЗ на підприємство для проходження
практики направлено трьох учнів. Керівником практики призначено головного інженера, оклад якого становить 6000,00 грн. Тривалість практики — з 20.03.2017 р. по
30.04.2017 р. Наказом по підприємству керівнику практики встановлено щомісячну
доплату в розмірі 10 % суми основної заробітної плати.
Сума доплати головному інженеру за керівництво практикою учнів ПТНЗ становить:
за березень: 6000,00 грн ÷ 22 р. дн. × 10 р. дн. × 10 % = 272,73 грн;
за квітень: 6000,00 грн × 10 % = 600,00 грн.

Доплата за ведення військового
обліку
Основні доплати й надбавки (за суміщення професій, високу професійну майстерність
тощо) установлюються в процесі договірного регулювання заробітної плати — у ході
укладення генеральної угоди, галузевих
(міжгалузевих) угод, територіальних угод,
колективних договорів. Доплата за ведення
військового обліку військовозобов’язаних
і призовників на відміну від основних доплат
установлюється згідно із законодавчими
нормами.

Загальні правила військового обліку
встановлюються такими нормативними
актами:
• законами України: «Про військовий
обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р.
№ 2232-XII (ст. 33), «Про оборону України»
від 06.12.1991 р. № 1932-XII (ст. 10–16), «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від
21.10.1993 р. № 3543-XII (ст. 15–18);
• Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військово
зобов’язаних, затвердженим постановою
КМУ від 07.12.2016 р. № 921 (далі — Порядок
№ 921).
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Згідно з Порядком № 921 для ведення
військового обліку та бронювання кадрів
на підприємствах незалежно від форм
власності й підпорядкування, зважаючи на
відповідні норми навантаження на одного
працівника, формується військово-обліковий персонал. За наявності на підприємстві
менше 500 військовозобов’язаних і призовників обов’язки щодо ведення військового
обліку військовозобов’язаних і призовників
та бронювання військовозобов’язаних покладають за його згодою на працівника
кадрової служби підприємства. Цьому
працівнику встановлюється доплата в
розмірі до 50 % посадового окладу, крім
держслужбовців.
Зауважимо, що затверджений наказом
Міністерства праці та соціальної політики
України від 29.04.2004 р. № 336 Випуск 1
(розділ I) Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників у кваліфікаційних характеристиках не передбачає
ведення військового обліку. Конкретний
розмір доплати встановлюється за погодженням із працівником під час прийняття на
роботу і згодом та залежить від чисельності
персоналу, що підлягає військовому обліку
(облікового контингенту).
Наприклад, на підприємстві 50 військо
возобов’язаних і призовників. У такому
випадку працівникові, на якого покладено
обов’язки щодо ведення військового обліку,
доплата може бути встановлена в розмірі 5 %
(і вище) посадового окладу. У разі чисельності військовозобов’язаних і призовників менше 50 осіб установлювати розмір доплати
менш ніж 5 % недоцільно.
За функціональною ознакою доплата за
ведення військового обліку може бути віднесена до різновиду доплат за суміщення професії. Тому доплата за ведення військового
обліку військовозобов’язаних і призовників
не може встановлюватися керівникам підприємства, зокрема, начальнику відділу
кадрів, начальнику відділу підготовки кадрів
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на державних підприємствах. Це випливає
з п. 15 Постанови № 1145.
Розмір доплати може бути зменшено не
раніше ніж через два місяці після повідомлення працівника (ст. 103 КЗпП).
Скасування доплати за ведення військового обліку проводиться в таких випадках:
• за ініціативою адміністрації в разі
припинення виконання цієї роботи у зв’язку
з відсутністю облікового контингенту (повідомлення про майбутнє скасування доплати
за нормою ст. 103 КЗпП не вимагається,
оскільки наявність облікового контингенту
є умовою встановлення цієї доплати);
• за ініціативою адміністрації в разі продовження виконання цієї роботи та запровадження норм праці працівників кадрової
служби, якщо штатна та фактична чисельність
працівників перевищує нормативну чисельність або дорівнює їй (нормативна чисельність коригується на поправочний коефіцієнт обсягу робіт по військовозобов’язаних;
доплата скасовується за нормами частини
третьої ст. 32 КЗпП у порядку зміни істотних
умов праці у зв’язку зі змінами в організації
виробництва й праці);
• за ініціативою працівника в разі передавання цієї роботи іншому виконавцеві
(наприклад, на прохання про припинення
виконання роботи у зв’язку з погіршенням
стану здоров’я тощо; при цьому доплата
скасовується з дати, запропонованої працівником).
Умови та порядок установлення доплати
за ведення військового обліку та зміни її
розміру, як і інших доплат, передбачаються в
колективному договорі підприємства (с. 39).
Приклади наказів з персоналу, пов’язаних
з доплатою за ведення військового обліку
на підприємстві, наведені в таблиці (с. 40).
Приклади охоплюють оформлення всіх
управлінських дій щодо цієї доплати: від
встановлення до скасування.
Скасування доплати можливе в трьох
розглянутих вище випадках.
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Додаток 9
Приклад встановлення в колективному договорі зобов’язань
роботодавця щодо доплати за ведення військового обліку
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
ПАТ «Запорізький елеватор»
на 2017 р.
(витяг)
<…>
Розділ II. Зобов’язання Сторони роботодавця
<…>
5. Щодо оплати праці та технічного нормування.
<…>
5.7.2. Встановлювати (з урахуванням законодавчої необхідності, режиму та умов
праці, економічної доцільності та наявності коштів) доплати до тарифних ставок (посадових окладів) згідно з Положенням про встановлення доплат до тарифних ставок
і посадових окладів — додаток № 9 до Колективного договору.
<…>
Колективний договір підписали:
Сторона роботодавця:
Голова правління
Козак
Д. І. Козак

Сторона працівників:
Голова профспілкового комітету
Славіна
Н. І. Славіна

Додаток № 9 до Колективного договору на 2017 р.
ПАТ «Запорізький елеватор»
Положення про встановлення доплат
до тарифних ставок і посадових окладів
(витяг)
№
з/п

Найменування доплат

Коло працівників, яким установлюються доплати,
розміри доплат

<…>
10

За ведення обліку
військовозобов’язаних
і призовників

Інженер з підготовки кадрів, інспектор з кадрів —
до 50 % посадового окладу, але не менше 5 %

Примітка: Усі доплати встановлюються наказом по підприємству, змінюються за
розміром чи скасовуються наказом по підприємству у встановленому законом порядку.
Головний економіст

Голуб

Т. П. Голуб
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Приклади наказів з персоналу, пов’язаних здоплатою
за ведення військового обліку на підприємстві
№
з/п
1

1

2

3

4

5

Найменування
наказу
2

Приблизне формулювання
розпорядчої частини наказу
3

Про прийняття Прийняти:
на роботу
Сидоренко Валентину Кирилівну
з 17.01.2017 р. старшим
інспектором з кадрів з місячним
посадовим окладом 3200,00 грн
із виконанням у разі наявності
облікового контингенту обов’язків
щодо ведення військового
обліку з доплатою в розмірі 40 %
посадового окладу
Про доручення Доручити:
Сидоренко Валентині Кирилівні,
ведення
старшому інспектору з кадрів, з
військового
06.02.2017 р. за її згодою ведення
обліку
за наявності облікового
контингенту військового обліку
з доплатою в розмірі 40 %
посадового окладу
Підвищити доплату:
Про
Сидоренко Валентині Кирилівні,
підвищення
старшому інспектору з кадрів,
доплати
з 06.03.2017 р. за ведення
за ведення
військового обліку з 40 % до
військового
50 % посадового окладу у зв’язку
обліку
зі збільшенням чисельності
облікового контингенту
Про зниження Знизити доплату:
Сидоренко Валентині Кирилівні,
доплати
старшому інспектору з кадрів,
за ведення
з 06.06.2017 р. за ведення
військового
військового обліку з 50 % до
обліку
30 % посадового окладу у зв’язку
зі зменшенням чисельності
облікового контингенту
Скасувати доплату:
Про
Сидоренко Валентині Кирилівні,
скасування
старшому інспектору з кадрів,
доплати
з 10.07.2017 р. за ведення
за ведення
військового обліку
військового
у зв’язку з відсутністю облікового
обліку
контингенту

Підстава
4

Заява Сидоренко В. К.
про прийняття на роботу
старшим інспектором з
кадрів зі згодою на ведення
військового обліку
з доплатою в розмірі 40 %
посадового окладу

Заява Сидоренко В. К.
про згоду на ведення
військового обліку

Доповідна записка
посадової особи
із пропозицією про
підвищення доплати за
ведення військового обліку
Сидоренко В. К. у зв’язку
зі збільшенням чисельності
облікового контингенту
Доповідна записка
посадової особи про
сплив двомісячного
строку повідомлення
Сидоренко В. К.
про погіршення умов
оплати праці
Доповідна записка
посадової особи про
відсутність на підприємстві
облікового контингенту
та про пропозицію щодо
скасування доплати
Сидоренко В. К. за ведення
військового обліку
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№
з/п
1

6

РЕКЛАМА

7

Найменування
наказу
2

Про
скасування
доплати
за ведення
військового
обліку

Про
скасування
доплати за
ведення
військового
обліку

Приблизне формулювання
розпорядчої частини наказу
3

Скасувати доплату:
Сидоренко Валентині Кирилівні,
старшому інспектору з кадрів,
з 10.07.2017 р. за ведення
військового обліку у зв’язку
з установленням під час
запровадження норм праці
нормативної чисельності
працівників кадрової служби, що
дорівнює штатній та фактичній
чисельності, у порядку змін
істотних умов праці у зв’язку
зі змінами в організації
виробництва та праці
(частина третя ст. 32 КЗпП)
Скасувати доплату:
Сидоренко Валентині Кирилівні,
старшому інспектору з кадрів,
з 10.07.2017 р. за ведення
військового обліку у зв’язку з її
відмовою від цієї роботи через
стан здоров’я

Підстава
4

1. Заява Сидоренко В. К.
від 05.05.2017 р. про
згоду продовжити роботу
в нових умовах після
спливу двомісячного
строку попередження про
скасування доплати
за ведення військового
обліку.
2. Доповідна записка
посадової особи
про сплив двомісячного
строку попередження
Сидоренко В. К.
про скасування доплати
Заява Сидоренко В. К.
про відмову з 10.07.2017 р.
від ведення військового
обліку через стан здоров’я

41

42

СУМІЩЕННЯ ТА СУМІСНИЦТВО

Журнал ЗАРАБОТНА ПЛАТА

СУМІЩЕННЯ ТА СУМІСНИЦТВО

Суміщення та доплата:
як застосовувати
Постанову № 1145
На жаль, законодавство України не пов
ністю регулює таке питання, як суміщення
професій (посад), тому за необхідності вико
ристовуються нормативні акти СPCP, зокрема Постанова № 1145 (с. 56). На виконання
норм Постанови № 1145 розроблена Ін
струкція № 53 (с. 62), яка деталізує її норми,
зокрема щодо порядку та умов:
• суміщення професій (посад);
• розширення зон обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт;
• виконання разом зі своєю основною
роботою обов’язків тимчасово відсутніх
працівників.
Розглянемо, в яких випадках має вона
застосовуватися.
Поняття «суміщення» міститься в КЗпП, у
Постанові № 1145 та в Генеральній угоді про
регулювання основних принципів і норм
реалізації соціально-економічної політики і
трудових відносин в Україні на 2016–2017 рр.
від 23.08.2016 р. (далі — Генеральна угода).
У той же час КЗпП не дає визначення термі
на «суміщення професій (посад)». Лише зі
змісту ст. 105 «Оплата праці при суміщенні
професій (посад) і виконанні обов’язків
тимчасово відсутнього працівника» КЗпП
і Постанови № 1145 можна зробити висновок, що суміщення — це виконання праців
ником на тому ж підприємстві, в установі,
організації разом зі своєю основною робо
тою, обумовленою трудовим договором,
додаткової роботи за іншою професією
(посадою) або обов’язків тимчасово від
сутнього працівника без звільнення від
своєї основної роботи. Генеральна угода
істотно доповнює нормативну базу щодо
суміщення професій нормами про залеж

ність розміру доплат від економії фонду
заробітної плати.
За своєю суттю суміщення означає ін
тенсифікацію праці (виконання додаткових
трудових обов’язків через підвищення сту
пеня напруженості праці протягом певного
часу) за незмінної тривалості робочого часу.
На більшості підприємств за суміщення
професій (посад), розширення зони об
слуговування (обсягу робіт) і виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника
передбачені доплати. Такі вимоги вказані
у ст. 105 КЗпП. Водночас Постанова № 1145
містить норми, за яких доплачувати не по
трібно. Тому й важливо визначити, в яких
випадках слід керуватися положеннями
Постанови № 1145.

Чинність Постанови № 1145
Постанова № 1145 діє в частині, що не
суперечить чинному законодавству, тобто
є доповненням до законодавства України, що
регулює сферу суміщення професій (посад).
Кожний наступний прийнятий норматив
ний акт, який регулює питання суміщення,
в тій чи іншій частині скасовує Постанову
№ 1145. Усі інші норми цього документа,
що залишились чинними, є імперативними
й обов’язковими. Отже, на сьогодні Поста
нова № 1145 діє на території України, але
з певними особливостями.
Так, правило щодо погодження наказу
про введення суміщення та інших подібних
форм організації праці з виборним органом
первинної профспілкової організації, закрі
плене в п. 1 Постанови № 1145, втратило
чинність, оскільки відповідно до частини
першої ст. 21 КЗпП це питання має вирі
шуватися сторонами трудового договору.
Правила про обмеження суміщення та
порядку його запровадження, встановлені
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Постановою № 1145, втратили чинність,
оскільки частина перша ст. 21 КЗпП зали
шає на розсуд сторін трудового договору
вирішення питання про те, яку роботу ви
конуватиме працівник, і не містить жодних
винятків щодо домовленості сторін про
суміщення професій.
Не діють положення п. 6–12 Постанови
№ 1145 у частині розміру доплат за суміщення
професій, у т. ч. у бюджетних організаціях,
оскільки ст. 105 КЗпП відносить до компе
тенції сторін колективного договору визна
чення розміру доплат за суміщення професій
(посад), виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника. Також питання
доплат за суміщення передбачено в додатку
№ 3 Генеральної угоди. Для бюджетних ор
ганізацій законодавством України можуть
бути встановлені обмеження розмірів доплат:
вони запроваджуються на підставі чинного
законодавства окремими нормативними
актами. Одним з таких нормативних актів
є постанова КМУ «Про економію державних
коштів та недопущення втрат бюджету» від
01.03.2014 р. № 65.
Резюмуючи, доходимо висновку, що По
станова № 1145 продовжує діяти в частині
тих пунктів, які містять загальні норми та
принципи роботи працівників за суміщенням: визначення понять «суміщення про
фесій (посад)», «розширення зони обслуго
вування», «виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника».

Сфера дії Постанови № 1145
Враховуючи норми ст. 3 КЗпП, можна
дійти висновку, що Постанова № 1145 ре
гулює питання суміщення працівників усіх
підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності (а не тільки державних
чи приватних), виду діяльності та галузевої
належності, а також осіб, які працюють за
трудовим договором із фізичними особа
ми. Правило щодо поширення дії Постано-
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ви № 1145 на працівників усіх підприємств,
незалежно від форм власності та галузевої
приналежності, діє за умови відсутності ін
шого нормативного акта, який би регулював
питання суміщення й оплати за суміщення
для певної категорії працівників.
Також слід зазначити, що доручати пра
цівникові роботу за суміщуваною професією
(посадою) слід з урахуванням, зокрема,
частини третьої ст. 22 КЗпП, якою перед
бачено, що законодавством можуть уста
новлюватися вимоги щодо рівня освіти,
стану здоров’я працівника, та ст. 251 КЗпП,
якою встановлено обмеження щодо спільної
роботи родичів на підприємстві, в установі,
організації.
Підприємства госпрозрахункової сфери
самостійно вирішують питання покладення
на працівників підприємства, в т. ч. керів
ників усіх рівнів та їх заступників, виконан
ня разом з основною роботою додаткових
обов’язків тимчасово відсутнього працівника
та встановлення розміру доплати. Водночас
зазначене не поширюється на керівників
підприємств, заснованих на державній, кому
нальній власності, оскільки умови та розміри
їх оплати праці визначаються в контракті
з дотриманням положень Постанови № 859.
Відповідно до частини другої ст. 8 Закону
про оплату праці умови щодо розміру оплати
праці в установах та організаціях, які фінан
суються з бюджету, визначає КМУ. У зв’язку
з цим питання доплати за суміщення профе
сій (посад) у таких установах і організаціях
регулюється окремими нормативно-право
вими актами.

Оплата за суміщення
Норми ст. 1 Закону про оплату праці
передбачають, що заробітна плата — це
винагорода, яку за трудовим договором
роботодавець виплачує працівникові за ви
конану ним роботу. Винагорода за виконану
роботу згідно зі встановленими нормами
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праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) є основною заробіт
ною платою.
Аналіз чинного законодавства дає змогу
зробити висновок, що роботодавець не об
межений якоюсь сумою під час визначення
розміру доплат за суміщення професій (по
сад). У частині першій ст. 21 КЗпП йдеться
про те, що виконувана робота визначається
угодою між працівником і роботодавцем.
Розміри доплат за суміщення професій (по
сад) або виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника за частиною другою
ст. 105 КЗпП установлюються на умовах, пе
редбачених у колективному договорі. Якщо
колективний договір на підприємстві, в уста
нові, організації не укладено, роботодавець
зобов’язаний погодити питання доплат із
профспілковим органом, який представляє
інтереси більшості працівників, а якщо його
немає — з іншим органом, уповноваженим
на представництво трудовим колективом
(ст. 97 КЗпП).
Судова практика з цього питання свід
чить, що якщо розміри доплат за виконання
працівником, окрім своєї основної роботи,
додаткової за іншою професією чи посадою
(суміщення професій (посад) або обов’язків
тимчасово відсутнього працівника без звіль
нення від основної роботи) не були визна
чені в колективному договорі чи погоджені
інакше, якщо його не укладено, розмір до
плати за таку роботу визначається судом
з урахуванням її складності, характеру, об
сягу, а також ступеня використання робочого
часу та тарифної ставки працівника (п. 15
постанови Пленуму ВСУ від 24.12.1999 р.
№ 13).
Однак ст. 94 КЗпП визначено, що розмір
заробітної плати залежить від складності й
умов виконуваної роботи, професійно-ділових
якостей працівника, результатів його праці
та господарської діяльності підприємства та
максимальним розміром не обмежується.
Тому підприємство встановлює розмір до
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плат за суміщення без обмежень на власний
розсуд.
Закон № 108 не передбачає державно
го регулювання оплати за праці, в т. ч. за
суміщення. Водночас акцент у ст. 8 цього
Закону на державне регулювання умов і роз
мірів оплати праці керівників підприємств,
заснованих на державній або комунальній
власності, працівників підприємств, установ
і організацій, що фінансуються чи дотуються
з бюджетів, слід розуміти як можливість
державного регулювання оплати за суміщен
ня цієї категорії працівників. Правила, що
стосуються оплати за суміщення працівни
кам установ, які фінансуються з бюджетів,
включаються до нормативно-правових актів
про умови оплати їхньої праці.
У цілому розмір оплати за суміщення,
яку працівник одержує на основі локаль
ного нормативного акта (наказу тощо),
визначається на розсуд роботодавця та за
суб’єктивним правом.
Тому коли в ст. 15 Закону про опла
ту праці йдеться про повноваження під
приємств регулювати умови оплати праці,
в т. ч. відносини щодо оплати за суміщення,
з дотриманням підприємствами обов’язку
виконувати норми та гарантії, встановлені
законодавчо, на підприємства не покладаєть
ся обов’язок додержуватися державних норм
і гарантій про оплату за суміщення, оскільки
законодавство не допускає державного ре
гулювання преміювання на підприємствах,
які перебувають на госпрозрахунку. Держава
регулює розмір оплати за суміщення тільки
в установах, що фінансуються з бюджету.
Фонд оплати праці підприємство формує
самостійно. Лише установи й організації, що
фінансуються з бюджету, зобов’язані діяти
в межах затвердженого для них кошторису.
Крім того, підприємства на господарському
розрахунку, які отримують дотації з бюджету,
зобов’язані додержуватися встановлених
для них обмежень (ст. 16 Закону про оплату
праці).
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Сумісництво та суміщення:
встановлення та скасування
За суміщення професій (посад) передба
чена доплата, а за сумісництва оплата праці
проводиться відповідно до умов трудового
договору. Суміщення та суміщення — це дві
різні форми організації праці, однак їх часто
плутають. У разі встановлення суміщення чи
прийняття на роботу за сумісництвом слід
враховувати всі аспекти цих процесів і чітко
розрізняти згадані поняття.

Особливості роботи
за сумісництвом
Сумісництво — це виконання працівни
ком, крім своєї основної, іншої регулярної
оплачуваної роботи на умовах трудового
договору у вільний від основної роботи час
на тому ж або іншому підприємстві. На прак
тиці визначають два види сумісництва —
внутрішнє та зовнішнє. Якщо укладено ще
один трудовий договір на тому ж підпри
ємстві — це внутрішнє сумісництво, якщо
на іншому — зовнішнє.
Вислів «у вільний від основної роботи час»
слід розуміти так, що роботу за сумісництвом
працівник може виконувати як під час, так
і у вільний від основної роботи час, оскільки
є бажання і час працювати додатково, понад
норму робочого часу за основним місцем
роботи. Цією ознакою (виконання роботи
в час, вільний від виконання обов’язків за
основним трудовим договором) сумісництво
відрізняється від суміщення професій (посад),
на що свого часу звернуло увагу Мінпраці
в листі від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06.
Особа, що приймається на роботу за суміс
ництвом, має подати на підприємство заяву
про прийняття на роботу за сумісництвом
та інші документи, які зазвичай подають під
час прийняття на роботу (паспорт, документ
про освіту тощо). Також під час прийняття на
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роботу за сумісництвом з метою перевірки
відповідності працівника роботі може бути
встановлено випробування.
Пред’явлення трудової книжки робото
давцю за місцем роботи за сумісництвом
законодавством не передбачено. Вона збе
рігається за основним місцем роботи праців
ника. Запис про роботу за сумісництвом, за
бажанням працівника, виконується за місцем
основної роботи на підставі довідки з роботи
за сумісництвом або витягів із наказів про
роботу за сумісництвом, якщо основне місце
роботи та робота за сумісництвом — це одне
підприємство.
Відповідно до Постанови № 245 і Поло
ження № 43 обмеження на роботу за суміс
ництвом установлені для державних служ
бовців і працівників державних підприємств.
Тривалість їх роботи за сумісництвом не
може перевищувати чотирьох годин на день
і повного робочого дня у вихідний, а загальна
тривалість роботи за сумісництвом протя
гом місяця не має перевищувати половини
місячної норми робочого часу.
Окрім цього, не мають права працювати
за сумісництвом (за винятком наукової, ви
кладацької, медичної, творчої діяльності,
яка визначена Переліком таких робіт і за
тверджена додатком до Положення № 43),
керівники державних підприємств, їх за
ступники; керівники структурних підроз
ділів (цехів, відділів, лабораторій тощо)
та їх заступники. Ці обмеження також по
ширюються на осіб, яким не виповнилося
18 років, і вагітних жінок.
Робота за сумісництвом на підприємствах
інших форм власності не регламентується
жодними нормативно-правовими актами,
на них працювати за сумісництвом можна
понад визначену п. 2 Постанови № 245 норму
робочого часу. Але обмеження на роботу за
сумісництвом на таких підприємствах можуть бути введені колективним або трудовим
договором.
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Робочий час за основним місцем роботи та
за сумісництвом обліковується окремо. І за
внутрішнього, і за зовнішнього сумісництва
працівнику присвоюються окремі табельні
номери. Крім того, в табелі обліку робочого
часу внутрішнього сумісника обліковують
двома рядками та за різними посадами,
оскільки з підприємством він укладає два
різних трудових договори. За кожною по
садою визначено окремий порядок оплати
праці, тривалість робочого часу та відпустки.
Робота сумісника оплачується на підставі
ст. 1021 КЗпП — працівник отримує заро
бітну плату за фактично виконану роботу,
що також має бути зазначено в наказі про
прийняття його на роботу за сумісництвом.
Право на відпустки мають особи, які
перебувають у трудових відносинах з під
приємством. Працівник, якого прийнято на
роботу за сумісництвом, має таке ж право на
відпустку тривалістю не менш як 24 кален
дарних дні за відпрацьований робочий рік
з оплатою відповідно до законодавства як
і працівник, який працює за основним місцем
роботи, оскільки робота за сумісництвом не
тягне за собою жодних обмежень трудових
прав працівників. Також сумісники мають
право на інші види відпусток, в т. ч. додаткові.
Звільнення з роботи за сумісництвом про
вадиться в загальному порядку за тими ж під
ставами, які передбачені КЗпП і для основних
працівників, та оформлюється наказом про
звільнення. Під час звільнення виплачується
грошова компенсація за всі невикористані
дні щорічної відпустки, а також додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей, якщо
вони не були використані в період роботи.

Особливості суміщення професій
(посад)
Суміщення професій (посад) — це вико
нання працівником разом зі своєю основною
роботою, обумовленою трудовим договором,
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додаткової роботи за іншою професією (по
садою) протягом робочого часу за осно
вною посадою. На відміну від сумісництва,
суміщення може бути встановлене лише на
одному підприємстві, в межах уже укладеного
трудового договору.
Наприклад, якщо на підприємстві є дві
посади водіїв, одна з яких вакантна, то
в такому випадку встановлення суміщення
неможливе, оскільки суміщення професій
(посад) може бути встановлено лише за умо
ви виконання додаткової роботи за іншою
професією, наприклад, кранівника.
Постановою № 1145 визначено, що су
міщення професій (посад) допускається за
згодою працівника протягом установленої
законодавством тривалості робочого дня.
Отже, суміщення професій (посад) допус
кається в тих випадках, коли працівник має
достатньо досвіду та певну кваліфікацію для
якісного виконання як основної, так і сумі
щуваної роботи без збільшення тривалості
робочого часу. А за сумісництва, нагадаємо,
робота виконується в неробочий час (але не
слід плутати з надурочною роботою).
Відповідно до ст. 62 КЗпП надурочними
вважаються роботи понад встановлену три
валість робочого дня (ст. 52, 53 і 61 КЗпП).
Стаття 52 КЗпП визначає тривалість ро
бочого тижня (п’ятиденний і шестиденний
робочий тиждень) та тривалість щоденної
роботи за шестиденного робочого тижня.
Вона не може перевищувати 7 годин за тиж
невої норми 40 годин, 6 годин — за тижневої
норми 36 годин і 4 годин — за тижневої норми
24 години. Тривалість щоденної роботи за
п’ятиденного робочого тижня КЗпП не ви
значена, але, як правило, вона становить 8
годин за тижневої норми 40 годин.
Статтею 53 КЗпП встановлено, що напе
редодні святкових і неробочих днів (ст. 73)
тривалість роботи працівників, крім пра
цівників, зазначених у ст. 51 цього Кодексу
(яким встановлено скорочену тривалість
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робочого часу), скорочується на одну годину
як за п’ятиденного, так і за шестиденного
робочого тижня.
Стаття 61 КЗпП передбачає умови за
стосування підсумованого обліку робочого
часу. Тривалість робочого часу за обліковий
період не повинна перевищувати нормаль
ного числа робочих годин, але зміни мають
бути визначеної тривалості.
Роботодавець може застосовувати наду
рочні роботи лише у виняткових випадках,
визначених ст. 62 КЗпП. Якщо працівник
працюватиме понад встановлену тривалість
робочого дня з власної волі, така робота не
вважатиметься надурочною.
Оформлення суміщення
Встановлення суміщення професій
(посад) оформляється наказом. У ньому
в обов’язковому порядку вказують назву
професії (посади), за якою відбуватиметься
суміщення, та розмір доплати (додаток 1,
2, с. 48). Також може визначатися строк
(термін), якщо суміщення буде строковим.
Суміщення може бути встановлено як за по
годженням роботодавця з працівником, що
відображається в заяві останнього, так і на
підставі прийнятого роботодавцем рішення.
У такому разі працівник має бути повідомле
ний про зміни в організації виробництва та
праці згідно з частиною третьою ст. 32 КЗпП
не пізніше ніж за два місяці.
Припинення суміщення, що було вста
новлено на певний строк, відбувається без
видання окремого наказу. Тобто якщо в наказі про встановлення суміщення зазначено
термін (строк), на який працівникові доруча
ється додаткова робота, і цей термін настав
(строк сплинув), працівник повертається до
виконання своєї основної роботи. Якщо строк
не було встановлено, працівник має право
припинити суміщення з власної ініціативи,
надавши роботодавцю заяву.
Суміщення може бути скасовано з ініціа
тиви роботодавця (додаток 4, с. 49). У такому
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випадку за ст. 32 КЗпП працівника необхідно
попередити про скасування суміщення за
два місяці, про що має бути видано наказ
з основної діяльності, з яким працівника слід
ознайомити в установленому порядку. У разі
відмови від продовження роботи в нових
умовах (як у разі встановлення, так і в разі
скасування суміщення) працівник підлягає
звільненню за п. 6 ст. 36 КЗпП.
Запис про суміщення не вноситься до
трудової книжки та до особової картки
працівника, але копію наказу про вста
новлення суміщення можна додати до осо
бової справи. Суміщення жодним чином
не впливає на тривалість відпусток, тож
вони надаються тільки за посадою, яку
обіймає працівник.
Оплата праці за суміщення
За суміщення передбачена доплата. Від
повідно до ст. 105 КЗпП за роботу в порядку
суміщення розміри доплат працівникові
встановлюються на умовах, визначених
у колективному договорі. У наказі (колдого
ворі) має бути чітко зазначено, яким саме
є розмір доплати. Наприклад, доплату може
бути встановлено в розмірі 50 % окладу за
посадою, яку займає працівник, або ж за
посадою, яку він суміщає. Скажімо, якщо
бухгалтер суміщає посаду касира, то йому
можна доплачувати 50 % посадового окла
ду бухгалтера або 50 % посадового окладу
касира.
Так, наприклад, працівникам бюджетної
сфери на підставі п. 3 Постанови № 1298
доплату за суміщення в розмірі до 50 % по
садового окладу (тарифної ставки) встанов
люють за основною посадою (лист Мінпраці
від 25.09.2010 р. № 319/13/84-10). Тобто
якщо працівник обіймає посаду фахівця
з державних закупівель і суміщає посаду еко
номіста з праці, то доплата буде встановлена,
виходячи саме з посади фахівця з державних
закупівель (додаток 3, с. 48).
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Підприємствам, які перебувають у сфе
рі дії Генеральної чи галузевих угод, слід
враховувати їх норми, що стосуються вста
новлення таких надбавок і доплат. Доплата
провадиться винятково згідно з наказом,

оскільки інформація щодо суміщення не ві
дображається в табелі обліку робочого часу.
У питаннях суміщення в бюджетній сфері
слід керуватися нормами відомчих норма
тивних актів.

Додаток 1
Директору
ТОВ «Інтелект»
Марченку В.А.
Доповідна записка
27.06.2017 № 5
м. Київ
З огляду на перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Дмитренко О. П., касира, та з метою оптимізації чисельності працівників
бухгалтерії пропоную запровадити за посадою бухгалтера суміщення професії касира.
Головний бухгалтер

Кравець

Г. П. Кравець

Додаток 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТ»
НАКАЗ
29.06.2017

м. Львів

№ 57-К

Про встановлення суміщення посад
ВСТАНОВИТИ:
Кириченку Олегу Миколайовичу, який обіймає посаду бухгалтера, суміщення за
посадою касира з 03.07.2017 р. з доплатою в розмірі 50 % посадового окладу касира.
Підстави: 1. Штатний розпис на 2017 р.
2. Колективний договір, ст. 105 КЗпП.
3. Заява Кириченка О. М. від 29.06.2017.
Директор

Марченко

В. А. Марченко

З наказом ознайомлений

Кириченко

О. М. Кириченко
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Додаток 3
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАРАНТ»
НАКАЗ
13.01.2017

м. Херсон

№ 11-К

Про встановлення суміщення посад
ВСТАНОВИТИ:
Кравець Ользі Василівні, фахівцю з державних закупівель, суміщення за посадою
економіста з праці з 13.01.2017 р. із доплатою в розмірі 50 % посадового окладу
фахівця з державних закупівель.
Підстави: 1. Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298.
2. Штатний розпис на 2017 р.
3. Заява Кравець О. В. від 10.01.2017.
Директор

Клименко

З наказом ознайомлена

Кравець

Ю. В. Клименко
О. В. Кравець

Додаток 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТ»
НАКАЗ
29.09.2017

м. Львів

№ 13-К

Про скасування суміщення посад
СКАСУВАТИ:
Кириченку Олегу Миколайовичу, який обіймає посаду бухгалтера, встановлене
наказом від 29.06.2017 р. № 57-К суміщення за посадою касира 02.10.2017 р. у зв’язку
зі змінами в організації виробництва та праці.
Підстави: 1. Частина третя ст. 32 КЗпП.
2. Штатний розпис на 2017 р.
3. Згода Кириченка О. М.
Директор

Марченко

В. А. Марченко

З наказом ознайомлений

Кириченко

О. М. Кириченко
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Преміювання працівників
підприємства
Із темою виплати працівникам доплат
та надбавок нероздільно пов’язана тема їх
преміювання. Преміювання працівників
підприємства є одним із видів матеріального
стимулювання їх праці, причому найбільш
ефективним, оскільки забезпечує зацікавленість працівників у результатах праці.
Про це далі.

Загальні положення
Визначення терміна «премія» міститься
в Методичних рекомендаціях № 23. Премія — це основний вид додаткової, понад
основну заробітну плату, винагороди, яка
виплачується працівникам за результатами
їх трудової діяльності та виробництва в цілому за показниками та умовами оцінки цих
результатів, визначеними підприємством.
Схоже, але дещо ширше визначення
містять і Методичні рекомендації № 186:
премія — основний, найбільш ефективний
стимулюючий виробничу, підприємницьку,
торговельну або комерційну діяльність вид
додаткової, понад основну, заробітної плати,
яка виплачується за поліпшення основних
показників колективної та індивідуальної
праці працівників, а також кінцевих загальних результатів виробничої, підприємницької, торговельної або комерційної діяльності.

Види премій
Залежно від окремих критеріїв і показників премії можна поділити на декілька
видів. Так, премії поділяються:
• за періодичністю виплати:
систематичні — виплачуються щомісяця,
щокварталу, раз на півроку;

разові — виплачуються, як правило, раз
на рік за наявності у підприємства прибутку;
• за зв’язком із виробничою діяльністю:
виробничі — виплачуються за виконання виробничих показників або трудових
обов’язків;
невиробничі — не пов’язані з виробничими показниками та виплачуються, зокрема,
до ювілейних і пам’ятних дат;
• за формою виплати:
грошові — виплачуються у грошовій формі;
негрошові (матеріальні) — виплачуються
в негрошовій формі (путівки, подарункові
сертифікати, побутова техніка тощо);
• за способом нарахування:
індивідуальні — виплачуються конкретним працівникам;
колективні — виплачуються за колективну працю окремому структурному підрозділу підприємства (бригаді, дільниці, відділу
тощо);
• за методом нарахування:
абсолютні — виплачуються в певній визначеній колективним договором сумі;
відносні — виплачуються у відсотках від
тарифної ставки, окладу чи заробітної плати. Розмір відсотків установлюється колективним договором.
Окремі види премій належать до додаткової заробітної плати, а інші — до заохочувальних і компенсаційних виплат. Згідно зі
ст. 2 Закону про оплату праці премії, пов’язані
з виконанням виробничих завдань і функцій,
належать до додаткової заробітної плати.
Виплати у формі винагород за підсумками
роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та
інші грошові й матеріальні виплати, які не
передбачені актами чинного законодавства
або які провадяться понад установлені зазначеними актами норми, належать до інших
заохочувальних і компенсаційних виплат.
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Порядок виплати премій
Щоб виплачувати працівникам премії,
роботодавцю необхідно:
• визначити умови та розміри преміювання;
• визначити джерела виплати премій;
• встановити періодичність преміювання;
• визначити категорії персоналу, яким
виплачують премії;
• розробити та документально оформити
порядок виплати премій.
Документальне оформлення
Законодавством України підприємствам
надано право самостійно визначати умови
та розміри преміювання. Якщо на підприємстві є колективний договір, то всі питання,
пов’язані з преміюванням працівників, регулюються положенням про преміювання, яке
є складовою чинної на підприємстві системи
оплати праці. Як правило, положення про
преміювання є додатком до колективного
договору. Звертаємо увагу, що і колективний
договір, і положення про преміювання мають
бути погоджені із профспілковим комітетом.
Якщо на підприємстві немає колективного договору, питання преміювання працівників можна встановити:
• в окремому положенні про преміювання, затвердженому наказом керівника
підприємства;
• в одному з розділів чинного на підприємстві положення про оплату праці;
• у трудовому договорі або контракті
з працівником.
На великих підприємствах роботодавець
може надати право розробляти та затверджувати положення про преміювання працівників керівникам внутрішньовиробничих
підрозділів (цехів, відділів, служб тощо).
Слід ураховувати, що в умовах нестабільної роботи підприємств протягом року
можуть змінюватися деякі параметри пре-
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міальної системи. Тому це також має бути
передбачено в колективному договорі за
спільним рішенням сторін, які його уклали.
Як правило, положення про преміювання
містить три основних розділи:
• загальні положення;
• порядок преміювання;
• прикінцеві положення.
У розділі І встановлюються: термін дії
положення про преміювання, цілі преміювання, показники системи преміювання та
джерела преміювання.
У розділі ІІ визначається коло осіб, на
яких поширюється преміювання, порядок
нарахування, розміри та строки виплати
премій, порядок позбавлення премій.
У розділі ІІІ прописують порядок внесення змін до положення про преміювання та
вирішення спірних питань.
Звертаємо увагу підприємств, які ще не
мають положення про преміювання, що для
розробки цього внутрішнього документа
не потрібно вигадувати нічого нового та
складного. Достатньо звернутися до таких
нормативних документів, як:
• Закон про оплату праці;
• Інструкція зі статистики зарплати;
• Методичні рекомендації № 23;
• Методичні рекомендації № 186;
• Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від
особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджені
наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 31.03.1999 р. № 44.
У цих документах ви знайдете все необхідне для розробки положення про преміювання.
 оказники преміювання для різних
П
галузей
Преміювання виконує функції забезпечення зацікавленості працівників у результатах праці. Тому для реалізації такого
стимулюючого впливу важливо визначитися
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з показниками преміювання. Зауважимо,
що в окремих галузях економіки показники
преміювання працівників мають свої особ
ливості.
Так, на автотранспорті працівникам можуть установлюватися премії за економію
пально-мастильних матеріалів, наднормативний пробіг шин, використання нормативної вантажопідйомності автомобілів,
наднормативний міжремонтний пробіг автомобілів (без капітального ремонту). На пасажирському автотранспорті можуть встановлюватися премії за понадпланову грошову виручку тощо.
У вугільній промисловості, крім преміювання за виконання змінних виробничих зав
дань, працівники можуть отримувати премії
за підвищення якості вугілля, показниками
якої є його сортність (марочність) тощо.
У сільському господарстві показниками
преміювання зазвичай є підвищені порівняно
з нормами надої молока, приріст тварин,
збереження молодняка різних тварин, забезпечення товарного виходу овочевої та
іншої продукції тощо.
У торгівлі працівникам найчастіше виплачують премії за виконання та перевиконання плану з продажу товарів та якісне
обслуговування покупців.
Таким чином, у кожній галузі можуть
застосовуватися свої специфічні показники
преміювання, які мають забезпечувати
зростання продуктивності виробництва
та плану реалізації товарів, продукції,
послуг.
 оказники стимулювання праці
П
за різними групами персоналу
Під час розробки положення про преміювання слід передбачати різні системи
економічного стимулювання за різними
групами персоналу.
Наприклад, для преміювання робітників основного виробництва показниками
стимулювання можуть бути підвищення
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якості продукції, зростання рівня здавання
продукції з першого пред’явлення, скорочення випадків повернення неякісної продукції після перевірки відділом технічного
контролю, відсутність претензій (рекламацій до продукції) від інших підрозділів підприємства або споживачів; зниження рівня
браку порівняно з попереднім періодом,
економія сировини, матеріалів, паливноенергетичних ресурсів, інструменту, запасних частин тощо.
Для робітників, зайнятих обслуговуванням виробництва, доцільно встановлювати
такі показники преміювання, як забезпечення безперебійної та ритмічної роботи
устаткування основних цехів, безперебійне
та ритмічне забезпечення робочих місць
матеріалами, сировиною, інструментом,
транспортними засобами, усіма видами
енергоносіїв, своєчасний ремонт і збільшення міжремонтних періодів експлуатації
устаткування, скорочення витрат на ремонт
та обслуговування устаткування.
Робітників-контролерів відділу технічного контролю доцільно преміювати за виконання планових заходів щодо поліпшення
якості та запобігання браку продукції (робіт,
послуг), відсутність пропусків продукції з
браком на наступні операції або за межі
певної дільниці (цеху, підприємства), відсутність рекламацій з боку споживачів,
зменшення кількості випадків повернення
продукції (вузлів, деталей) із наступних
операцій, дільниць, цехів тощо.
Керівників, спеціалістів і службовців
підприємства, як правило, преміюють за
основні результати виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства
в цілому. Додатковими умовами преміювання можуть бути функціональні показники оцінки діяльності кожного структурного підрозділу, в яких працюють спеціалісти та службовці, запровадження нових
технологій, винахідництво, креативність
у роботі тощо.
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Невиробничі премії
Розглянуті вище показники стимулювання
праці переважно застосовуються для нарахування та виплати виробничих премій.
Далі з’ясуємо підстави, за яких виплачуються
найпоширеніші невиробничі премії.
Премія за вислугу років (стаж роботи)
виплачується працівникам, які мають стаж
роботи на підприємстві від року. У цьому
випадку саме кількість відпрацьованих років
впливає на розмір такої премії: чим більший стаж роботи, тим вища премія. Також
на розмір премії впливає розмір прибутку,
отриманого підприємством за підсумками
роботи за попередній рік. Цю премію ще
називають «14-ю зарплатою».
Зазвичай розмір премії за вислугу років
установлюється у відсотках до посадового
окладу або середньої місячної зарплати.
Окремі підприємства виплачують таку премію кратно розміру посадового окладу.
Виплата премії за підсумками роботи
за рік, так званої 13-ї зарплати, залежить
від того, наскільки сумлінно працівник виконував свої професійні обов’язки протягом
попереднього звітного року. Звичайно, однієї
сумлінної праці для виплати такої премії
замало — важливі й фінансові показники
діяльності підприємства за попередній рік.
Тому саме виходячи з фінансового стану підприємства та виконання бюджету на фонд
оплати праці й визначається розмір премії
за підсумками роботи за рік. Він може бути
меншим або більшим заробітку працівника
за місяць.
Якщо підприємство за результатами роботи в попередньому році не отримало прибутку або він незначний, премія може не
виплачуватися або виплачуватися лише
окремим найкращим працівникам. Також
на випадок такої ситуації в положенні про
преміювання підприємство може передбачити інше джерело коштів для виплати цієї
премії, наприклад, нерозподілений прибуток
минулих років.
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Премія за виконання важливих і особ
ливо важливих завдань виплачується за
виконання окремих непередбачуваних зав
дань виробничого характеру. Наприклад,
підприємство отримало термінове державне
замовлення на виготовлення військової продукції. За оперативне виконання цього зав
дання залученим працівникам можна виплатити таку премію.
Премії до ювілейних і пам’ятних дат
належать до одноразових. Зазвичай їх виплачують з нагоди ювілею працівника або
підприємства (5, 10, 15 тощо років), до свят,
наприклад, жінкам — до 8 Березня, ветеранам — до Дня Перемоги тощо.
Зауважимо, що такі премії можуть виплачуватися як у грошовій, так і в матеріальній
формі — цінними подарунками.
До премій за спеціальними системами
та положеннями, розробленими на підприємстві, належать такі: за сприяння винахідництву та раціоналізації, за введення в дію у
встановлений термін нового обладнання чи
об’єктів будівництва, повернення та вторинне
використання тари й пакувальних матеріалів,
збір, зберігання й здавання брухту та відходів
чорних і кольорових металів, відпрацьованих
інструментів тощо. Такі премії виплачуються
незалежно від результатів фінансово-економічної діяльності. Підставою для преміювання за спеціальними системами та положеннями є дані бухгалтерської та статистичної
звітностей, а джерелом преміювання — зекономлені завдяки діям працівника кошти.
Премії за спеціальними системами можуть
нараховуватися щомісяця, щокварталу або
раз на рік — залежно від наявності підстав
і рішення керівництва підприємства.

Умови виплати премій
Для безпосереднього нарахування та виплати премії працівникам підприємства слід
оцінити їх працю та виконання визначених
положенням про преміювання показників.
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Доцільно поділити умови та показники
преміювання на основні та додаткові. Основ
ними слід вважати показники та умови,
досягнення яких має вирішальне значення
для виконання завдань, поставлених перед
колективом або окремим працівником. Додаткові показники та умови преміювання
мають стимулювати інші, менш значущі,
аспекти трудової діяльності. Це потрібно для
того, щоб у разі невиконання основних показників працівник мав право на отримання
премії (можливо, у зменшеному розмірі)
за додатковими. Також якщо працівник не
лише виконує, а й перевиконує основні або
додаткові показники, то розмір премії за
ними можна збільшити.
Якщо протягом періоду, за який виплачується премія, працівник виконав показники
і повністю відпрацював робочий час, премія
йому виплачується повністю в розмірі, встановленому положенням про преміювання
(приклад 1, с. 55). Однак якщо працівник
частину періоду, за який виплачується премія,
не працював, вона виплачується пропорційно відпрацьованому часу (приклад 2, с. 55).
Для виплати премій, що враховують якісні
аспекти праці, працю кожного працівника
можна оцінити, наприклад, за такими коефіцієнтами:
• коефіцієнт трудової винагороди (КТВ);
• коефіцієнт трудової ефективності (КТЕ);
• коефіцієнт трудової участі (КТУ) тощо.
За такими коефіцієнтами розподіляються
колективні премії. Працівнику, який отримав
вищу оцінку, виплачується премія в більшому
розмірі. Якщо працівник протягом періоду,
за який виплачуються премії, виконав декілька основних і додаткових показників
преміювання, він має право на отримання
сумарної премії за ними.

Позбавлення премії
Підставою для депреміювання зазвичай
є виробничі упущення працівника або по-
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рушення ним трудової дисципліни. Так,
працівника можуть позбавити премії за:
• порушення ним вимог виробничих,
технологічних або посадової інструкцій;
• невиконання або неналежне виконання
норм охорони праці;
• порушення встановленого правилами
внутрішнього трудового розпорядку режиму
роботи;
• запізнення на роботу;
• передчасне закінчення роботи;
• появу на роботі в нетверезому стані;
• прогул;
• невиконання або неналежне виконання
умов господарського договору;
• випуск неякісної (бракованої) продукції;
• повернення покупцем товарів неналежної якості;
• інші порушення, передбачені внутрішніми документами підприємства.
Щоб уникнути непорозумінь між роботодавцем і працівниками, всі можливі випадки
позбавлення премій слід передбачити в положенні про преміювання. Також потрібно
визначити, за які конкретно порушення
слід позбавляти премії повністю, а за які —
частково.
Зауважимо, якщо цього не зробити (не
задокументувати в положенні про преміювання), то в подальшому, навіть за скоєння
працівником одного з перелічених видів
трудового або дисциплінарного порушення,
роботодавцю доведеться все ж виплатити
йому премію за виконання показників преміювання. Але це стосується лише виробничої
премії, яка не є заохоченням, а належить до
додаткової заробітної плати. У той же час
ст. 151 КЗпП передбачено, що протягом
строку дії дисциплінарного стягнення на
працівника не поширюються заохочення.
Премії, зазначені у пп. 2.3.2 Інструкції зі статистики зарплати (зокрема, до ювілейної чи
пам’ятної дати), є заохоченням. Тому в разі
скоєння працівником трудового чи дисцип
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лінарного порушення роботодавець може
позбавити його премії на підставі вказаної
норми КЗпП. Зменшення працівнику розміру премії або позбавлення її взагалі має
бути документально оформлено. Зокрема,
керівник підприємства має видати наказ

на підставі доповідної записки керівника
структурного підрозділу, де працює працівник, якого позбавляють премії, або іншого
документа, що підтверджує факт скоєння
ним порушення.

ПРИКЛАД 1

Розрахунок премії за підсумками роботи за місяць
за умови відпрацювання норми робочого часу
Працівник підприємства згідно з положенням про преміювання за виконання плану
виручки від реалізації товарів за місяць має отримати премію в розмірі 30 % місячного
заробітку. Посадовий оклад працівника становить 4000,00 грн. Він відпрацював норму
робочого часу за місяць.
Розрахуємо премію працівника:
4000,00 грн × 30 % = 1200,00 грн.
Зарплата працівника за місяць дорівнює:
4000,00 грн + 1200,00 грн = 5200,00 грн.

ПРИКЛАД 2

Розрахунок премії за підсумками роботи за квартал
за умови відпрацювання неповної норми робочого часу
Згідно з положенням про преміювання працівникам підприємства виплачується квартальна премія за виконання плану валового прибутку в розмірі 10 % квартальної суми
заробітку. Посадовий оклад працівника становить 4000,00 грн. У двох місяцях кварталу
він відпрацював повну норму робочого часу, а в третьому місяці — 17 робочих днів із
21-го за нормою.
Розрахуємо заробіток працівника, виходячи з посадового окладу, за третій місяць
кварталу:
4000,00 грн ÷ 21 р. дн. × 17 р. дн. = 3238,10 грн.
Визначимо загальну суму заробітку працівника за квартал:
4000,00 грн + 4000,00 грн + 3238,10 грн = 11 238,10 грн.
Розрахуємо суму квартальної премії працівника:
11 238,10 грн × 10 % = 1123,81 грн.
Зарплата за останній місяць кварталу з урахуванням квартальної премії становить:
3238,10 грн + 1123,81 грн = 4361,91 грн.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

РАДА МІНІСТРІВ СРСР
ПОСТАНОВА
від 4 грудня 1981 р. № 1145
Про порядок і умови суміщення професій (посад)1
(витяг)
З метою посилення зацікавленості працівників у прискоренні зростання продуктивності
праці та виконанні встановленого обсягу робіт
з меншою чисельністю персоналу, а також
у зв’язку з виданням Зводу законів СРСР Рада
Міністрів СРСР ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Керівники підприємств, установ і організацій мають право дозволяти за погодженням
з комітетами профспілок робітникам, інженерно-технічним працівникам та іншим фахівцям,
службовцям і молодшому обслуговуючому
персоналу суміщення професій (посад), а також
виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників у порядку та на умовах, передбачених
цією постановою.
2. Установити, що суміщення професій
(посад), тобто виконання працівником разом
зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою
професією (посадою) та виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи допускаються на
тому самому підприємстві, в установі, організації
за згодою працівника протягом установленої законодавством тривалості робочого дня
(робочої зміни), якщо це економічно доцільно
й не призводить до погіршення якості продукції,
виконуваних робіт, обслуговування населення.
3. Суміщення професій (посад) дозволяється,
як правило, у межах тієї категорії персоналу, до
1 Додатково див. листи Міністерства праці та соціальної політики України від 06.05.2001 р. № 03-3/2091-018-2,
від 26.05.2003 р. № 18-349, від 02.12.2005 р. № 9942/0/1405/018-17, с. 59. (Прим. ред.)

якої належить цей працівник (робітники, інженерно-технічні працівники, службовці та інші).
Суміщення професій (посад) працівниками, що
належать до різних категорій персоналу у виробничих галузях народного господарства, а також
суміщення професій (посад) у всіх випадках
у невиробничих галузях народного господарства
допускаються за переліками професій і посад,
що затверджуються Радами Міністрів союзних
республік (або у встановлюваному ними порядку) і міністерствами й відомствами СРСР за
погодженням з відповідними профспілковими
органами, якщо інше не передбачено чинним
законодавством.
4. Угода про суміщення професій (посад)
може укладатися на певний строк або без зазначення строку.
5. Установити, що порядок та умови суміщення професій (посад), передбачені пунктами 1–4 цієї постанови, застосовуються також
у разі розширення зон обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт.
6. Під час виконання робіт з меншою чисельністю персоналу встановлюються доплати
в наступних розмірах:
а) за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення
обсягу виконуваних робіт:
робітникам і молодшому обслуговуючому
персоналу у виробничих галузях народного господарства, а також робітникам, зайнятим на вантажно-розвантажувальних роботах
у всіх галузях народного господарства, — до
50 % тарифної ставки (окладу) за основною
роботою;
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інженерно-технічним працівникам та іншим
фахівцям, а також службовцям виробничих галузей і всім категоріям працівників невиробничих
галузей народного господарства (за винятком
працівників, які займають посади, зазначені
в пункті 15 цієї постанови), — до 30 % тарифної
ставки (окладу) за основною роботою;
(абзац третій підпункту «а» пункту 6 втратив
чинність у частині працівників житлово-комунальних об’єднань, підприємств і організацій
(невиробничих підгалузей) відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 05.02.1988 р.
№ 153)
(абзац третій підпункту «а» пункту 6 втратив
чинність у частині граничного розміру доплат
середньому й молодшому медичному персоналу,
а також робітникам установ охорони здоров’я
та соціального забезпечення відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 31.05.1988 р.
№ 689)
(абзац третій підпункту «а» пункту 6 втратив
чинність у частині вихователів, обслуговуючого
персоналу, середнього медичного персоналу
та робітників будинків дитини, дитячих будинків
і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків відповідно до
постанови Ради Міністрів СРСР від 17.08.1989 р.
№ 657)
(підпункт «а» пункту 6 втратив чинність у частині підприємств, об’єднань і організацій, переведених на повний господарський розрахунок
та самофінансування відповідно до постанови
Ради Міністрів СРСР від 01.12.1987 р. № 1367)
б) за виконання робітниками-почасовиками та молодшим обслуговуючим персоналом
разом зі своєю основною роботою обов’язків
тимчасово відсутніх працівників із числа цих
же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки, відрядження та з інших причин) — до
50 % тарифної ставки (окладу) за основною
роботою. У виняткових випадках доплати за
виконання разом зі своєю основною роботою
обов’язків тимчасово відсутніх працівників можуть проводитися й іншим категоріям працівників, переліки яких затверджуються Державним
комітетом СРСР з праці та соціальних питань
спільно з ВЦРПС за поданням заінтересованих
міністерств і відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік.
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(підпункт «б» пункту 6 втратив чинність
у частині працівників житлово-комунальних
об’єднань, підприємств і організацій (невиробничих підгалузей) відповідно до постанови
Ради Міністрів СРСР від 05.02.1988 р. № 153)
7. Конкретні розміри доплат у межах, передбачених пунктом 6 цієї постанови, установлюються керівниками підприємств, установ і організацій за погодженням з комітетами профспілок
кожному працівнику диференційовано залежно
від складності, характеру, обсягу виконуваних
робіт, ступеня використання робочого часу.
8. Установлені для окремих категорій працівників раніше прийнятими рішеннями Уряду
СРСР більш високі розміри доплат за суміщення
професій (посад), а також інші умови та порядок застосування доплат за виконання цих
робіт зберігаються.
9. На встановлення доплат за суміщення
професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт
може бути використана вся економія фонду
заробітної плати, отримана від вивільнення
чисельності працівників порівняно з міжгалузевими й галузевими нормативами чисельності,
штатами, затвердженими на підставі типових
штатів, нормами обслуговування, нормами
виробітку (часу), а також нормативами (штатними нормативами) і нормами трудових витрат,
затвердженими вищою організацією, а на підприємствах, об’єктах і в цехах, що вводяться
в дію знову, — уся економія фонду заробітної
плати, отримана в результаті виконання робіт
з меншою чисельністю персоналу порівняно з
проектною (з урахуванням нормативних строків
освоєння потужностей).
У тих випадках, коли розробка типових
штатів з урахуванням галузевих особливостей
недоцільна, джерелом для встановлення доплат
за суміщення професій (посад), розширення
зон обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт може служити економія
фонду заробітної плати, отримана від вивільнення чисельності працівників проти штатного
розпису, затвердженого вищою організацією.
На підприємствах і в організаціях виробничих галузей народного господарства в разі
вивільнення чисельності працівників порівняно
з нормативами, напруженість яких нижче між-

57

58

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

галузевих або галузевих, а також порівняно
з фактичною чисельністю працівників на тих
роботах, де нормативи ще не встановлено, на
доплати може спрямовуватися до 70 % економії
фонду заробітної плати.
Економія фонду заробітної плати, отримана в цехах і на дільницях, у відділах і службах
у результаті вивільнення чисельності працівників,
може використовуватися на встановлення доплат, незалежно від витрати фонду заробітної
плати по підприємству, установі або організації
в цілому.
(пункт 9 втратив чинність у частині підприємств, об’єднань і організацій, переведених
на повний господарський розрахунок і самофінансування відповідно до постанови Ради
Міністрів СРСР від 01.12.1987 р. № 1367)
10. На встановлення доплат за виконання
обов’язків тимчасово відсутніх працівників може
бути використано не більше 50 % тарифної
ставки (окладу) відсутнього працівника, незалежно від числа осіб, між якими розподіляються
ці доплати.
(у часткову зміну пункту 10 дозволено керівникам підприємств зв’язку використовувати на
встановлення доплат за виконання обов’язків
тимчасово відсутніх листонош 100 % посадового
окладу відсутнього листоноші відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 12.11.1985 р.
№ 1077)
11. Доплати за виконання разом зі своєю
основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників проводяться працівникам,
зайнятим у виробничих галузях народного господарства, а також у торгівлі та громадському
харчуванні, матеріально-технічному постачанні,
збуті й заготовках, житлово-комунальному
господарстві, побутовому обслуговуванні населення та деяких інших невиробничих галузях
народного господарства, де вони встановлені
окремими рішеннями Уряду СРСР, за умови,
якщо на основну й додаткову роботи встановлені міжгалузеві, галузеві та інші технічно обґрунтовані норми трудових витрат (нормовані
завдання, норми обслуговування, норми часу,
нормативи чисельності, штатні нормативи)
або якщо ці роботи виконуються за посадами,
передбаченими у штатах, затверджених на
підставі типових штатів.
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12. Доплати за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або
збільшення встановленого обсягу робіт можуть
бути зменшені або повністю скасовані у разі
перегляду норм у встановленому порядку,
а також у разі погіршення якості роботи. Про
зменшення або скасування доплат працівник
має бути письмово попереджений не пізніше
ніж за місяць.
Якщо зазначені заходи здійснюються на
основі пропозицій працівників, що одержують
доплати, то ці доплати зберігаються протягом
6 місяців після введення нових нормативів
трудових витрат.
Доплати за суміщення професій (посад) не
встановлюються в тих випадках, коли суміщувана робота передбачена в нормах трудових вит
рат, обумовлена трудовим договором (входить
у коло обов’язків працівника) або доручається
працівникові у встановленому законодавством
порядку у зв’язку з недостатньою завантаженістю проти чинних норм трудових витрат за
основною роботою.
13. Міністерствам і відомствам СРСР, Радам
Міністрів союзних республік:
посилити роботу з поліпшення використання
резервів зростання продуктивності праці на
підвідомчих підприємствах та в організаціях
за рахунок більш широкого й ефективного
застосування прогресивних форм організації праці з меншою чисельністю персоналу
та добитися на цій основі суттєвої економії
трудових витрат;
забезпечити стабільність нормативів або
планових фондів заробітної плати, установлюваних підприємствам і організаціям у п’ятирічних
планах (з розподілом за роками).
14. Державному комітету СРСР з праці та
соціальних питань здійснювати систематичний
контроль за якістю затверджуваних міністерствами й відомствами норм і нормативів трудових витрат, а також за проведенням робіт із
широкого розповсюдження досвіду виконання
плану з меншою чисельністю персоналу.
15. Ця постанова не поширюється:
а) на керівників підприємств, установ і організацій, їх заступників і помічників; головних
фахівців; керівників структурних підрозділів,
відділів, цехів, служб та їх заступників;
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б) на наукових, інженерно-технічних працівників та інших фахівців і службовців науково-дослідних установ, за винятком інженерно-технічних працівників та інших фахівців і службовців,
зайнятих у дослідних (експериментальних)
виробництвах, цехах, майстернях, на дільницях
і установках, у геологічних, дослідницьких, по-

шуково-розвідувальних експедиціях і партіях
зазначених установ;
в) на інженерно-технічних працівників та
інших фахівців і службовців органів державного
та господарського управління.
<…>

Голова Ради Міністрів СРСР							
Керуючий справами Ради Міністрів СРСР					

М. Тихонов
М. Смиртюков

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 06.05.2001 р. № 03-3/2091-018-2
Щодо суміщення професій і посад, виконання обов’язків тимчасово відсутніх
працівників керівниками на госпрозрахункових підприємствах
Міністерство праці та соціальної політики
України <…> повідомляє таке.
Статтею 105 КЗпП України передбачено
виплату доплати за суміщення професій або
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника.
Розміри доплат за суміщення професій (посад) установлюються на умовах, передбачених
колективним договором згідно з нормами ст. 15
Закону України «Про оплату праці», ст. 97 КЗпП
України та Переліку доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників
об’єднань, підприємств і організацій, що мають
міжгалузевий характер, визначений у додатку
№ 2 до Генеральної угоди на 1999–2000 рр.,
чинність якої було продовжено на 2001 р.
Постановою Верховної Ради України «Про
порядок тимчасової дії на території України
деяких актів законодавства Союзу РСР» від
12.09.1991 р. № 1545-XII встановлено, що до
прийняття відповідних актів законодавства

Заступник Міністра 	

України на її території застосовуються акти
законодавства Союзу РСР з питань, не врегульованих законодавством України, за умови,
що вони не суперечать Конституції і законам
України.
На цій підставі положення постанови Ради
Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.1981 р.
№ 1145 та Інструкції Держкомпраці, Мінфіну
СРСР і ВЦРПС щодо застосування постанови
Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови
суміщення професій (посад)» від 04.12.1981 р.
№ 1145 продовжують діяти щодо визначення
суміщення професій (посад), розширення зони
обслуговування і збільшення обсягу виконуваних робіт, виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника, а також переліку керівних працівників підприємств, яким доплати
не можуть проводитись.
Нині Мінпраці веде роботу щодо нормативного врегулювання зазначених в листі проблем.

М. Солдатенко
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МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 26.05.2003 р. № 18-349
Щодо суміщення професій і посад та застосування Постанови № 1145
<…> Законодавчого визначення суміщення
професій, розширення зони обслуговування
та виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в Україні не існує, щодо цього
необхідно керуватись положеннями постанови
Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови
суміщення професій (посад)» та Інструкцією
Держкомпраці, Мінфіну СРСР і ВЦРПС щодо
застосування постанови Ради Міністрів СРСР
«Про порядок і умови суміщення професій
(посад)» від 04.12.1981 р. № 1145.
Перелічені нормативні акти продовжують
діяти на території України відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про порядок
тимчасової дії на території України деяких актів
законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 р.
№ 1545-XII, якою встановлено, що до прийняття відповідних актів законодавства України
Заступник начальника управління —
начальник відділу 			

на території республіки застосовуються акти
законодавства Союзу РСР з питань, не врегульованих законодавством України, за умови,
що вони не суперечать Конституції і законам
України.
На цій підставі постанова про порядок суміщення професій (посад) та Інструкція з її
застосування продовжують діяти в частині тих
пунктів, які містять загальні норми і принципи
цієї форми роботи працівників: визначення
суміщення професій (посад), розширення зони
обслуговування і збільшення обсягу робіт,
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника, а також перелік керівних працівників підприємств, яким зазначені доплати не
можуть провадитись.
<…>

Л. І. Колеснікова-Гузевата

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 02.12.2005 р. № 9942/0/14-05/018-17
Щодо розміру доплати за виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника та можливих обмежень
Міністерство праці та соціальної політики
України <…> повідомляє.
<…> Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основних
трудових обов’язків передбачає заміну іншого
працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою,
відпусткою, відрядженням і з інших причин
і за яким відповідно до чинного законодавства
зберігається місце роботи (посада).

Згідно зі ст. 105 Кодексу законів про працю
України працівникам, які виконують на тому
ж підприємстві (установі, організації) разом
зі своєю основною роботою, обумовленою
трудовим договором, обов’язки тимчасово
відсутнього працівника, провадиться доплата.
Конкретні розміри доплат встановлюються
госпрозрахунковими підприємствами самостійно в колективному договорі з дотриманням
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норм і гарантій, передбачених законодавством,
генеральною та галузевими угодами (ст. 15
Закону України «Про оплату праці»).
У додатку до Генеральної угоди між КМУ,
всеукраїнськими об’єднаннями організацій
роботодавців і підприємств та всеукраїнськими
профспілками на 2004–2005 роки доплату за
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника встановлено у розмірі до 100 % тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.
Отже, доплата за виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника може встановлюватися і в розмірі 100 % тарифної ставки
(окладу) відсутнього працівника. Безпосередній розмір доплати встановлюється в наказі
по підприємству про доручення працівникові
виконувати обов’язки тимчасово відсутнього
працівника.
Що стосується обмежень щодо виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника,
то нормативні акти колишнього Радянського
Союзу, що обмежували права підприємств
з питань суміщення професій і посад, виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розширення обсягу робіт тощо, втратили
чинність.
Отже, госпрозрахункові підприємства самостійно вирішують питання покладення на
керівників усіх рівнів та їх заступників виконання разом з основною роботою додаткових
обов’язків по виконанню обов’язків тимчасово
відсутнього працівника та встановлення розміру доплати.
При цьому звертаємо увагу, що вищезазначене не поширюється на керівників (директорів,
голів правління тощо) підприємств, заснованих
на державній, комунальній власності, оскільки
умови та розміри їх оплати праці визначаються

Заступник міністра	
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в контракті з дотриманням положень постанови
КМУ «Про умови та розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній,
комунальній власності, та об’єднань державних
підприємств» від 19.05.1999 р. № 859.
Крім того, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам,
керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам
не встановлюється доплата за виконання
обов’язків тимчасово відсутніх працівників.
Для інших працівників установ, закладів та
окремих галузей бюджетної сфери постановою
КМУ «Про оплату праці працівників на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 встановлені
доплати за виконання обов’язків тимчасово
відсутніх працівників — у розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки) працівника,
який виконує обов’язки тимчасово відсутнього
працівника.
Положення постанови Ради Міністрів СРСР
«Про порядок і умови суміщення професій
(посад)» від 04.12.1981 р. № 1145 та Інструкції
Держкомпраці, Мінфіну СРСР і ВЦРПС стосовно
застосування цієї постанови продовжують діяти
в частині щодо визначення поняття суміщення
професій (посад), розширення зони обслуговування і збільшення обсягу робіт, виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника,
а також зазначення на необхідність видання
наказу про доручення працівнику додаткових
обов’язків у порядку суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, збільшення обсягу робіт та виконання обов’язків
відсутнього працівника.

Н. Іванова
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СРСР З ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ СРСР
СЕКРЕТАРІАТ ВСЕСОЮЗНОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
ІНСТРУКЦІЯ
щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145
«Про порядок і умови суміщення професій (посад)»
від 14 травня 1982 р. № 53-ВЛ
Ця Інструкція розроблена відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р.
№ 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)». Цей порядок і умови визначені
з метою посилення зацікавленості працівників
у прискоренні зростання продуктивності праці та виконанні встановленого обсягу робіт
з меншою чисельністю персоналу, а також
у зв’язку з виданням Зводу законів СРСР.
1. У постанові Ради Міністрів СРСР від
4 грудня 1981 р. № 1145 передбачені порядок
та умови:
а) суміщення професій (посад);
б) розширення зон обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт;
в) виконання разом зі своєю основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників.
Усі ці види робіт допускаються на тому
самому підприємстві, в установі, організації
за згодою працівника протягом установленої законодавством тривалості робочого дня
(робочої зміни), якщо це економічно доцільно
й не призводить до погіршення якості продукції,
виконуваних робіт, обслуговування населення.
Під суміщенням професій (посад) мається
на увазі виконання працівником разом зі своєю
основною роботою, обумовленою трудовим
договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою).
Під розширенням зон обслуговування та
збільшенням обсягу виконуваних робіт мається
на увазі виконання разом зі своєю основною
роботою, обумовленою трудовим договором,
додаткового обсягу робіт за однією й тією ж
професією або посадою.
Під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї

основної роботи слід розуміти заміну працівника,
відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою,
відрядженням та з інших причин, коли відповідно
до чинного законодавства за ним зберігається
робоче місце (посада).
Порядок та умови суміщення професій (посад) застосовуються також у разі розширення
зон обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
У разі суміщення посад працівників апарату
управління необхідно виходити з лімітів чисельності цієї категорії персоналу та граничних
асигнувань на їх утримання, затверджених
підприємству вищою організацією.
Доплати за суміщення посад працівників
апарату управління встановлюються лише в тих
випадках, якщо на відповідний період, на який
планується суміщення посад цих працівників,
у фонді заробітної плати працівників апарату
управління, передбаченому в штатному розписі, затвердженому у встановленому порядку,
є економія у зв’язку з наявністю вакантних
посад.
2. У виробничих і невиробничих галузях
народного господарства порядок та умови
суміщення професій (посад) відрізняються.
Порядок та умови суміщення професій
(посад), визначені постановою Ради Міністрів
СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 для виробничих галузей народного господарства,
застосовуються для працівників підприємств
і організацій промисловості, сільського господарства, водного й лісового господарства, Держкомсільгосптехніки СРСР, транспорту (включаючи міський електричний транспорт), зв’язку,
будівництва, геологорозвідки, лісовпорядкування, гідрометеорологічної служби, а також
елеваторів хлібоприймальних пунктів і баз.
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Порядок та умови суміщення професій
(посад), визначені постановою Ради Міністрів
СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 для невиробничих галузей народного господарства,
поширюються на працівників, для яких умови
оплати праці введені відповідно до чинних постанов для невиробничих галузей.
У тих випадках, коли на підприємствах виробничих галузей є підрозділи, де оплата праці
працівників здійснюється відповідно до чинних
постанов для невиробничих галузей, перелік
професій, за якими допускається суміщення,
установлюється міністерством (відомством),
у чиєму віданні перебуває це підприємство,
за погодженням з відповідним профспілковим
органом.
3. Угода про суміщення професій (посад),
а також розширення зон обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації
за погодженням з комітетом профспілки із зазначенням професії (посади), що суміщається,
обсягу додатково виконуваних функцій або
робіт і розміру доплати.
У такому ж порядку оформляється скасування або зменшення зазначеної доплати.
Про зміну умов суміщення професій (посад),
розширення зон обслуговування та збільшення обсягу виконуваних робіт, зменшення
або скасування доплат працівник має бути
попереджений не менш ніж за місяць. У разі
погіршення якості продукції, виконуваної роботи
або обслуговування населення суміщення та
доплати за нього можуть припинятися з моменту
виявлення цього погіршення.
4. Обов’язки працівника, вивільненого
в результаті суміщення професій (посад), можуть
покладати на одного або кількох працівників.
5. Доплати за суміщення професій (посад)
незалежно від кількості суміщень одним працівником професій (посад) установлюються
не вище розмірів, передбачених пунктом 6
постанови.
Як виняток за тими водіями автомобілів, які
одержували доплати за суміщення професій
вантажника й одночасно посади експедитора в розмірі понад 50 % своєї тарифної ставки,
раніше встановлені розміри доплат на час
їх роботи за цими професіями і з виконан-
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ням функцій експедитора можуть бути збережені.
Доплати за суміщення професій (посад)
можуть установлюватися працівникові разом
з надбавкою за професійну майстерність або
високу кваліфікацію.
6. У разі якщо у виробничій бригаді утворюється економія по фонду заробітної плати
в результаті суміщення професій, розширення
зон обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт, ця економія, не повністю
використана у вигляді доплат окремому члену бригади, може бути розподілена в бригаді
відповідно до чинного порядку розподілу колективного заробітку.
7. Знову прийнятому працівникові доплата
за суміщення професій (посад) проводиться
у встановленому раніше розмірі в тому разі,
якщо на нього покладають усі функції працівника, який одержував таку доплату.
8. Працівникам, які пропрацювали непов
ний місяць, доплата за суміщення професій
(посад) нараховується у встановленому розмірі (у відсотках до місячної тарифної ставки
(окладу) за основною роботою) пропорційно
відпрацьованому часу.
9. Зменшення чисельності працівників
у результаті суміщення професій (посад) не може
слугувати підставою для зміни встановленого
підприємствам, установам або організаціям
ліміту чисельності й затвердженого для них
штатного розпису, скасування підрозділів,
однією з умов створення яких є наявність
певної чисельності працівників, зменшення
доплат бригадирам за керівництво бригадами,
зниження розміру премій колективам — переможцям у соціалістичному змаганні, зміни груп
підприємств (цехів і дільниць) з оплати праці
керівних і інженерно-технічних працівників та
в інших аналогічних випадках.
10. Доплати, виплачувані працівникам за
суміщення професій (посад), включаються
в середній заробіток у всіх випадках його обчислення, тобто для оплати відпусток, за дні
тимчасової непрацездатності, обчислення
пенсій та в інших випадках.
11. За працівниками, зайнятими на роботах
зі шкідливими умовами праці, які суміщують
професії (посади) і виконують свою основну
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роботу в повному обсязі, зберігаються передбачені чинним законодавством пільги у зв’язку
з умовами праці (додаткова відпустка, скорочений робочий день, безоплатна видача молока
та лікувально-профілактичного харчування)
незалежно від того, чи встановлені ці пільги за
суміщуваними професіями (посадами).
Працівникам, яким за основною професією
(посадою) зазначені вище пільги чинним законодавством не передбачені, а за професією
(посадою), що суміщається, передбачені, ці
пільги мають надаватися тільки за ті дні, у які
працівник працював за професією (посадою),
що суміщається, не менше половини робочого
дня. При цьому тривалість додаткової відпустки
розраховується пропорційно відпрацьованому
часу в умовах, що дають право на цю відпустку,
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виходячи з того, що в разі тривалості додаткової відпустки 6 робочих днів за місяць роботи
за професією (посадою), що суміщається, на
зазначених вище умовах надається 0,5 дня додаткової відпустки, у разі тривалості додаткової
відпустки 12 робочих днів надається один день
за місяць роботи за професією (посадою), що
суміщається.
12. На тих підприємствах, де щокінський
метод застосовується в комплексі заходів щодо
вдосконалення організації праці, матеріального
стимулювання та планування відповідно до
Порядку, затвердженого Держкомпраці СРСР,
Держпланом СРСР, Мінфіном СРСР і ВЦРПС
11 квітня 1978 р. № 67-ВЛ, зберігаються додаткові заходи заохочення, передбачені цим
документом.

