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У цьому номері маємо для
вас дві новини: затверджено
порядок виплати мобілізованим працівникам середнього
заробітку з бюджету (с. 65) та
нові умови застосування понижуючого коефіцієнта з ЄСВ
(с. 86). Але в частині їх практичної реалізації, як говорив герой
одного фільму, «меня терзают
смутные сомненья»…
Виплата компенсації підприємствам середнього заробітку мобілізованих працівників
передбачена за спеціальною
бюджетною програмою. А отримання коштів за бюджетними програмами, зазвичай, передбачає наявність окремого рахунку в банку. І вже з цього
рахунку, якщо я вірно зрозумів п. 6 Порядку, підприємства
мають виплачувати компенсацію мобілізованим працівникам
у строки виплати зарплати. Але про які виплати працівникам
йдеться, якщо підприємства сумлінно виплачували їм середню зарплату протягом усього періоду служби? Це наштовхує
на думку, що може все ж підприємства не мали платити працівникам середню зарплату щомісяця, а чекати компенсації
з бюджету? Тим паче, що питання оподаткування ПДФО цих
сум уряд чогось обійшов стороною, а у питаннях справляння
ЄСВ відсилає нас до ПКУ та Закону про ЄСВ.
Побачивши, що прийнятий минулого року закон, спрямований на зменшення навантаження на фонд оплати праці
в частині ЄСВ, не запрацював, уряд вирішив змінити умови
застосування понижуючого коефіцієнта. Тепер умов менше
та вони лояльніші. Але у програші платники, які у 2014 р. виплачували працівникам високі «білі» зарплати, а цього року
вже не мають фінансових можливостей платити більше. Не
можуть скористатися нормами нового Закону і новостворені
підприємства. Надання преференцій «тіньовикам» аж ніяк не
спонукає їх платити високі «білі» зарплати. Так і живемо…
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Внесено зміни до Закону про ЄСВ
Закон України від
02.03.2015 р. № 219-VIII

Внесено зміни до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ щодо зменшення навантаження на фонд
оплати праці. Законом із метою стимулювання легалізації доходів
платниками ЄСВ зменшено навантаження на фонд оплати праці
шляхом запровадження коефіцієнту 0,4 до розміру ЄСВ у 2015 р.,
та коефіцієнт 0,6 у 2016 р. у разі дотримання роботодавцем поставлених умов щодо бази нарахування ЄСВ, середнього платежу
на одну особу тощо.
Текст документа на с. 86 цього номера журналу
«Заработная плата»
Коментар до Закону на с. 8

Змінено об’єкт оподаткування військовим збором
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» від
02.03.2015 р. № 211-VІІ

Внесено зміни до п. 161 ПКУ, який визначає порядок справляння
військового збору. Його доповнено новим пп. 1.7, яким установлено,
що від оподаткування збором звільняються доходи, що згідно з
розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню,
оподатковуються за нульовою ставкою), крім:
— доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів,
що нараховані на цінні папери, емітовані Мінфіном, та на боргові
зобов’язання НБУ (пп. 165.1.2);
— реінвестованих дивідендів (пп. 165.1.18);
— сума доходів, отриманих платником податку за здані (продані)
ним вторинну сировину та брухт дорогоцінних металів, проданий
НБУ (пп. 165.1.25);
— доходів від операцій із валютними цінностями (крім цінних
паперів), пов’язаних із переходом права власності на такі валютні
цінності, за винятком доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами розділу IV ПКУ (пп. 165.1.51);
— інвестиційного прибутку від операцій із борговими зобов’язаннями
НБУ та казначейськими зобов’язаннями України, емітованими Мінфіном, у т. ч. від зміни курсу іноземної валюти (пп. 165.1.52).

Обмеження пенсій працюючим пенсіонерам
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
пенсійного забезпечення»
від 02.03.2015 р. № 213-VІІІ

ZP_4_2015_2.indd 6

Внесено низку змін до деяких законодавчих актів України щодо
пенсійного забезпечення, які передбачають обмеження розміру пенсій
для працюючих пенсіонерів або позбавляють їх права отримувати
пенсію (останнє стосується здебільшого деяких категорій держслужбовців). Крім того, Законом вносяться зміни, що визначають умови
призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Зміни пов’язані,
серед іншого, з диференціацією віку, що дає право на призначення
пенсії. Детальніше про ці зміни — в наступних номерах журналу
«Заработная плата»
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Порядок виплати середньої зарплати мобілізованим
Постанова
від 04.03.2015 р. № 105

Затверджено Порядок виплати компенсації підприємствам,
установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників,
призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період.
Процедура нескладна. Оскільки працівники могли призиватися
на службу різними військкоматами, то в кожному військкоматі слід
погодити інформацію щодо кожного призваного ним працівника,
якому компенсується заробіток у межах року (п. 3 Порядку). Для
цього слід подати в такий військкомат звіт згідно з додатком 1 до
Порядку. Потім такі погоджені звіти до 15 числа необхідно подати
структурним підрозділам соціального захисту населення, які сформують один зведений по підприємствах, подадуть його в область і
далі — в Мінсоцполітики, яке й перераховуватиме кошти.
У Порядку є окрема норма, яка визначає, що ЄСВ справляється відповідно до ПКУ та Закону про ЄСВ. Про ПДФО — ні слова.
Вважаємо, що в разі отримання сум компенсації роботодавці мають
право провести перерахунок сплачених за мобілізованих працівників
сум ЄСВ і ПДФО. Але цікаво дізнатися думку ДФСУ.
Текст документа на с. 65 цього номера журналу
«Заработная плата»

Держслужбовцям із зони АТО можна працювати за сумісництвом
Постанова «Про роботу за
сумісництвом працівників
державних підприємств,
установ і організацій, які переміщуються з районів
проведення антитерористичної операції»
від 04.03.2015 р. № 81

Уряд постановив, що на період проведення антитерористичної
операції положення п. 2–4 постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від
03.04.1993 р. № 245 щодо тривалості роботи за сумісництвом, порядку надання відпустки та заборони роботи за сумісництвом (крім
заборони, встановленої законом) не застосовуються до працівників
державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з
районів проведення АТО.
ФСС з ТВП

Порушення строку виплати лікарняних не є порушенням
Лист
від 12.01.2015 р. № 8-37-17
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ФСС з ТВП роз’яснив, що невиплата лікарняних у день звільнення
працівника не є порушенням норм ст. 116 КЗпП щодо розрахунку
зі звільненим працівником у день звільнення.
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Дмитро Кучерак,
головний редактор журналу «Заработная плата»

ЗМЕНШЕННЯ ЄСВ:
спроба № 2
Побачивши, що прийнятий минулого року закон, спрямований
на зменшення навантаження на фонд оплати праці в частині
ЄСВ, не запрацював, уряд вирішив змінити умови застосування
понижуючого коефіцієнта для зменшення ставок ЄСВ

З

аконом України «Про внесення змін до
розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» щодо
зменшення навантаження на фонд оплати
праці» від 02.03.2015 р. № 219-VIII (далі — Закон № 219: див. с. 86) розділ VIII «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону про ЄСВ
доповнено новими п. 95. Встановлено умови
застосування понижуючого коефіцієнта до
ставки ЄСВ згідно з класом професійного
ризику, які є лояльнішими, ні ті, що були
визначені Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо реформування загальнообов’язкового
державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р.
№ 77-VІІІ (див. журнал «Заработная плата»
№ 2/2015, с. 67).
Понижуючий коефіцієнт обчислюється кожного місяця, починаючи з березня
2015 р.: фактичні дані березня порівнюються
з базовими показниками 2014 р. — визна-
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чається коефіцієнт для березня; фактичні
дані квітня порівнюються з базовими показниками 2014 р. — визначається коефіцієнт
для квітня тощо.
Показники 2014 р. будуть базовими для
кожного з місяців 2015 р. Їх слід обчислити
один раз.
Формули для обчислення показників у
2015 р. і за 2014 р. наведено в Законі № 219.
Обчисливши коефіцієнт для звітного
місяця, множимо його на ставку ЄСВ за
класом професійного ризику для зарплати
(від 36,76 % до 49,7 % тощо), допомоги по
тимчасовій непрацездатності (33,2 %), винагороди за цивільно-правовими договорами (34,7 %) і визначаємо ставку, за якою
можна нараховувати ЄСВ за звітний місяць.
Доходи інвалідів незалежно від коефіцієнта
оподатковуємо за ставкою 8,41 %.
Коефіцієнтом можна скористатися,
якщо одночасно виконуються три умови.
Якщо одна з умов не виконується, подальші
розрахунки можна припиняти та ЄСВ слід
сплачувати за повними ставками.
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Якщо говорити простіше, то треба порівняти такі три показники:
• базу нарахування ЄСВ;
• кількість застрахованих осіб.
• платіж на одну особу.
За 2014 р. треба визначити такі показники:
• кількість звітних місяців;
• загальну базу нарахування;
• кількість застрахованих осіб;
• платіж на одну особу.
За 2015 р. треба визначити такі показники:
• базу нарахування;
• кількість застрахованих осіб;
• суму ЄСВ без застосування коефіцієнта;
• суму ЄСВ із застосуванням коефіцієнта;
• платіж на одну особу.
Тепер же, використовуючи термінологію
Закону № 219, розглянемо порядок обчислення деяких показників.
Средньомісячну базу нарахування ЄСВ
для платника у 2014 р. у розрахунку на
одну застраховану особу (СмБН(зо)2014)
обчислюємо в такій послідовності:
• підсумовуємо ряд. 2 таблиці 1 звітності
з ЄСВ із січня до грудня 2014 р. (Якщо підприємство було створене, наприклад, у
квітні 2014 р., то підсумовуємо дані з квітня
до грудня 2014 р.). Назвемо цей показник
умовно СмБН(зо)2014-А;
• показник СмБН(зо)2014-А ділимо на
12 (або на 9 тощо). Назвемо отриманий
результат умовно СмБН(зо)2014-Б;
• визначаємо середньомісячну кількість
застрахованих осіб за 2014 р. — СмК(зо)2014.
Підсумовуємо застрахованих осіб, яким нараховані виплати в кожному місяці в 2014 р.
і ділимо на кількість звітних місяців у 2014 р.
(на 12 або на 9 тощо);
• СмБН(зо)2014-Б ділимо на СмК(зо)2014 =
= СмБН(зо)2014.
Базу нарахування ЄСВ у розрахунку на
одну застраховану особу в звітному місяці
(БН(зо)), наприклад, у березні 2015 р., об-
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числюємо діленням даних ряд. 2 таблиці 1
звітності з ЄСВ за березень на кількість
застрахованих осіб, яким у березні 2015 р.
нараховані виплати. Якщо на підприємстві
працює 10 осіб, а з них одна у відпустці для
догляду за дитиною, одна — у відпустці
за власний рахунок і їм виплати не нараховувалися, то для розрахунку беремо 8
осіб. Але якщо особі, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, нараховано
100 грн премії, то для розрахунку слід брати
9 осіб.
Порівнюємо БН(зо) за березень і
СмБН(зо)2014 за 2014 р., тобто з базовим
показником. БН(зо) має бути не менше
СмБН(зо)2014.
Якщо ця умова не виконується, то далі
можна нічого не рахувати та не порівнювати.
ЄСВ платимо за повними ставками.
Якщо ця умова виконується, то порівнюємо кількість працівників.
Кількість застрахованих осіб, яким нараховані виплати у березні 2015 р., ділимо на
СмК(зо)2014 (цей показник ми визначали
вище) та множимо на 100. Якщо результат
не перевищує 200, то визначаємо понижуючий коефіцієнт: ділимо СмБН(зо)2014
на БН(зо).
Визначаємо суму ЄСВ із застосуванням
коефіцієнта: множимо базу нарахування
ЄСВ за березнь 2015 р. на понижуючий
коефіцієнт.
Визначаємо середній платіж на одну застраховану особу в березні (СП(зо)м): суму
ЄСВ із застосуванням коефіцієнта ділимо
на кількість застрахованих осіб у березні
2015 р. Якщо результат буде не менше ніж
СмП(зо)2014, застосовуємо понижуючий
коефіцієнт остаточно та платимо ЄСВ у
бюджет за зниженими ставками.
Нічого складного в розрахунках немає,
треба лише бути уважним до термінів. Помилки ДФСУ прощати не буде (див. с. 24).
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Свой вопрос вы можете
задать, позвонив по
телефону прямой линии
«Вопрос-ответ»:

(44) 581-57-07
в рабочие дни с 10.00 до 15.00

На ваші запитання відповідає Дмитро КУЧЕРАК, головний редактор
журналу «Заработная плата»

Зарахування до стажу роботи
часу відпустки для догляду
за дитиною
Чи зараховується до стажу роботи,
що дає право на відпустку, час відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, адже
вона тепер неоплачувана?
Відповідно до ст. 9 Закону про відпустки до стажу роботи, що дає право
на щорічну основну відпустку, зараховується, зокрема, час, коли працівник
фактично не працював, але за ним зберігалося
місце роботи (посада) та йому виплачувалася допомога по державному соціальному
страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку.
Як правильно зауважено в запитанні, відпустка для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку тепер не є частково
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оплачуваною. З 01.07.2014 р. Законом України
«Про запобігання фінансової катастрофи та
створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р. № 1166-VII
допомогу при народженні дитини та допомогу
по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку об’єднано в один вид допомоги — допомогу при народженні дитини.
Здавалось би, тепер час відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку можна зараховувати до стажу
роботи, що дає право на щорічну відпустку.
Проте ст. 181 КЗпП установлено, зокрема,
що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка
без збереження заробітної плати (частини
третя та шоста ст. 179 КЗпП), до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не
зараховуються. І умова про їх (не)оплачуваність не ставиться. А тому до стажу роботи,
що дає право на відпустку, час відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку не зараховується.
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На запитання відповідає Олена ЛЄСНІКОВА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Врахування середньої зарплати
за час відрядження для оплати
лікарняного
Чи включається в розрахунок суми
лікарняних середня зарплата, виплачена за час відрядження?
Так, включається.
Перелік виплат, які включаються
для обчислення середньої зарплати
для розрахунку виплат за листком непрацездатності, наведено у п. 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266).
Середня заробітна плата застрахованої
особи обчислюється, виходячи з нарахованої
заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату,
інші заохочувальні та компенсаційні виплати
(в т. ч. у натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами,
ухваленими відповідно до Закону про оплату
праці та підлягають обкладенню податком на
доходи фізичних осіб, без урахування передбачених законодавством пільг щодо сплати
зазначеного податку чи суми, на які цей дохід
зменшується, з яких сплачувалися страхові
внески до фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
На підставі п. 13 Порядку № 1266 для розрахунку страхових виплат та оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності у
випадках, не пов’язаних з установленням
підсумованого обліку робочого часу або
обліку робочого часу в годинах і встанов-
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ленням неповного робочого дня в місяцях
розрахункового періоду або періоді, за який
виплачується допомога, застосовується середньоденна заробітна плата за фактично
відпрацьований час або за календарний
день. Для виплат за листком непрацездатності
середньоденна зарплата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий
період зарплати на кількість відпрацьованих
робочих днів у розрахунковому періоді.
Таким чином, оскільки середня зарплата,
виплачена за час відрядження, належить до
виплат за відпрацьований час, вона враховується під час обчислення страхових виплат за
листком непрацездатності й оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності.

Як розрахувати середню заробітну
плату для оплати лікарняних
Працівника було прийнято на роботу 26.01.2015 р. З 9 лютого працівник захворів та оформив листок
непрацездатності. Як розрахувати середню
заробітну плату для оплати лікарняних?
За п. 4 Порядку № 1266 розрахунковим періодом, за який обчислюється
середня заробітна плата для застрахованих осіб (включаючи осіб, які працюють
неповний робочий день (робочий тиждень)
та добровільно застрахованих осіб), є останні
шість календарних місяців (із першого до
першого числа), що передують місяцю, в
якому настав страховий випадок.
Якщо застрахована особа працювала
та сплачувала страхові внески або за неї
сплачувалися страхові внески менш як шість
календарних місяців, середня заробітна плата
(дохід, грошове забезпечення) обчислюється
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за фактично відпрацьовані календарні місяці
(з першого до першого числа), в яких сплачено страхові внески (п. 5 Порядку № 1266).
Якщо застрахована особа працювала та
сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний
місяць, середня заробітна плата (дохід, грошове
забезпечення) обчислюється за фактично відпрацьований час перед настанням страхового
випадку (п. 6 Порядку № 1266).
Отже, в наведеному випадку розрахунковим періодом для обчислення середньої
заробітної плати є період з 26 січня до
8 лютого 2015 р.
Не забувайте про обмеження для осіб,
страховий стаж яких за даними довідки ОК-5
за останні 12 календарних місяців менший
ніж шість місяців. Відповідно до ст. 19 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV таким особам лікарняні обчислюються, виходячи з нарахованої заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески,
але в розрахунку на місяць не вище за розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом у місяці настання страхового випадку (див. детальніше журнал «Заработная
плата» № 3/2015, с. 88).

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Утримання відпускних у разі
звільнення за переведенням
Працівник звільняється за переведенням. На час припинення трудового договору він уже використав
відпустку повної тривалості за робочий
рік, який не повністю відпрацював. Чи слід
під час остаточного розрахунку утримати
з його зарплати суму відпускних за «зайво»
використану відпустку?
Ні, сума відпускних не утримується.
Однією з підстав припинення трудового
договору є переведення працівника, за
його згодою, на інше підприємство, в установу,
організацію або перехід на виборну посаду
(п. 5 ст. 36 КЗпП). На підставі ст. 22 Закону
про відпустки в разі звільнення працівника
до закінчення робочого року, за який він уже
одержав відпустку повної тривалості, для
покриття його заборгованості роботодавець
відраховує із зарплати суму, виплачену за дні
відпустки, надані в рахунок невідпрацьованої
частини робочого року. Але таке відрахування
не провадиться, якщо працівник звільняється
у зв’язку з його переведенням на інше підприємство (п. 2 ст. 22 Закону про відпустки).

На ваші запитання відповідає Оксана МАРЧЕНКО,
консультант журналу «Заработная плата»

Додаткова відпустка буфетнику
лікарні
Чи має право на додаткову відпустку за особливий характер праці
буфетниця лікарні?
Працівникам медичних установ, як
і всім працівникам в Україні, встановлено основну щорічну відпустку
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тривалістю не менше 24 календарних днів
за відпрацьований робочий рік, який відраховується від дня укладення трудового
договору. В той же час деяким медичним
працівникам надається додаткова щорічна
відпустка за особливий характер праці.
Категорії працівників, а також тривалість
цієї відпустки встановлюється за Списком
виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним
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нервово-емоційним та інтелектуальним
навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику
для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер
праці, затвердженим постановою КМУ від
17.11.1997 р. № 1290.
На жаль, у цьому Списку професії «Буфетник» немає. Таким чином, буфетникам
лікарень відпустка надається на загальних
підставах тривалістю 24 календарні дні.

Залучення до роботи у вихідний
Чи має право керівник зробити вихідний робочим без оформлення наказу, погрожуючи працівникам, які
відмовляться, «неприємностями»?
Залучення працівників до роботи у
їхні вихідні, передбачені графіком
роботи або правилами внутрішнього
трудового розпорядку заборонено чинним
трудовим законодавством і ст. 45 Конституції
України. Проте є винятки, перераховані в
ст. 71 КЗпП:
• для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, виробничої аварії та
негайного усунення їхніх наслідків;
• для відвернення нещасних випадків, які
ставлять або можуть поставити під загрозу
життя чи нормальні життєві умови людей,
загибелі або псування майна;
• для виконання невідкладних, наперед непередбачених робіт, від негайного
виконання яких залежить у подальшому
нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їхніх окремих
підрозділів
• для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт із метою запобігання або усунення простою рухомого
складу чи скупчення вантажів у пунктах
відправлення та призначення.
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Адміністрація підприємства має право
залучати працівників до роботи у їхні вихідні
тільки за наявності в роботі конкретного підприємства цих винятків. Для залучення працівника до таких робіт його згода не потрібна.
Тобто невиконання розпорядження керівника
підприємства або його структурного підрозділу з цього приводу буде розцінюватися як
грубе порушення трудової дисципліни з усіма
негативними для працівника наслідками.
Але залучення до роботи у вихідний потребує від роботодавця отримання згоди:
• виборного органу профспілкової організації;
• працівника на вид компенсації за роботу у вихідний.
Саме працівник, а не роботодавець, ознайомившись із наказом про залучення до
роботи у вихідний визначає, який вид компенсації йому підходить: інший день відпочинку чи подвійна оплата (ст. 107 КЗпП).
У випадку надання згоди на інший день
відпочинку до наказу про залучення до такої
роботи має додаватися ще й графік надання
дня відпочинку. Це буде запорукою того, що
день відпочинку буде обов’язково наданий.
У такому випадку фактична робота у вихідний оплачується в одинарному розмірі,
а вихідний надається за цією ж схемою, але
вже не табелюється. Тобто частково змінюється графік роботи.
Ще один нюанс: можна приєднати дні
роботи у вихідний до відпустки, але це питання також має бути закріплено наказом
по підприємству.

Хто має право на додаткову
соціальну відпустку
Жінка розлучена, має двох доньок
5 і 15 років, отримує аліменти на дітей. Чи має вона право на додаткову
відпустку? Якщо так, то які документи
необхідно надати у відділ кадрів для її
отримання?
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Працівниця має право на отримання
відпустки тривалістю 10 календарних
днів. Як «одинока мати» жінка має також право на додаткову соціальну відпустку
до виповнення дитині 18 років.
Одинокій матері, батьку, який виховує
дитину без матері (у т. ч. у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі),
а також особі, яка взяла дитину під опіку,
чи одному з прийомних батьків надається
щороку додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів (ст. 19 Закону
про відпустки, ст. 1821 КЗпП).
У ст. 10 Закону про відпустки визначено
поняття одинокої матері як такої, яка виховує
дитину без батька. Отже, участь батька або
інших осіб в утриманні дитини не позбавляє
матері статусу одинокої. Тому до категорії
одинокої матері відноситься й розлучена
жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів,
і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина
новим чоловіком не усиновлена.
Законодавство не містить переліку документів, які слід надати жінці для підтвердження факту, що батько не бере участі у
вихованні дитини. На думку Мінпраці, такими
документами можуть бути довідка з ЖЕКу
про реєстрацію особи за місцем проживання, ухвала суду або постанова слідчого про
розшук відповідача у справі за позовом про
стягнення аліментів, рішення органів опіки
та піклування або суду про відсутність участі
батька у вихованні дитини тощо.
Також підтвердженням того, що батько не
бере участі у вихованні дитини може бути акт,
складений соціально-побутовою комісією,
створеною профспілкою чи будь-якою іншою
комісією, утвореною на підприємстві, а також
довідка зі школи про те, що батько не бере
участі у вихованні дитини (не спілкується з
учителями, не забирає дитину додому, не бере
участі в батьківських зборах) тощо. Отже,
розлучена жінка, яка справді виховує дитину
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сама (без батька), для отримання додаткової
соціальної відпустки має надати копії свідоцтв
про народження дитини, розірвання шлюбу
та документ, який підтверджував би те, що
батько не бере участі у вихованні дитини.

Права та дії працівників у разі
реорганізації підприємств
Які права мають працівники в разі
реорганізації підприємства? Чи завжди їх потрібно звільняти?
Відповідно до частини третьої ст.
36 КЗпП у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (через злиття, приєднання,
поділ, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. До трудової книжки працівника
лише вноситься запис про зміну назви підприємства. Працівник не повинен писати
заяву про звільнення за власним бажанням
або в порядку переведення за п. 5 ст. 36.
Не потрібно писати заяву про звільнення
навіть у випадку повної ліквідації суб’єкта
господарювання, коли його функції нікому
не передаються. В цьому випадку трудовий
договір припиняється з ініціативи роботодавця з виплатою вихідної допомоги.
Під час реформування можуть частково
змінюватися функції підприємства, що призведе до зміни штатного розпису, а деякі
працівники можуть потрапити під скорочення чисельності або штату. Про подальше
звільнення працівників повинні попередити
не пізніше як за два місяці до звільнення й
одночасно запропонувати іншу роботу. Якщо
працівник погоджується перейти на іншу
роботу, то він пише заяву про переведення.
Якщо працівник не погоджується перейти на іншу роботу, то через два місяці після
попередження він може бути звільнений із
роботи згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП у зв’язку зі
змінами в організації праці та виробництва.
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На запитання відповідає Галина КАЗНАЧЕЙ,
консультант журналу «Заработная плата»

Надання відпусток
без збереження зарплати
одна за одною
Працівник підприємства одружується та йде відпустку без збереження заробітної плати на 10 днів
відповідно до ст. 25 Закону про відпустки.
Також працівник виявив бажання піти у
відпустку без збереження заробітної плати
на підставі ст. 26 Закону про відпустки,
тобто за згодою сторін, відразу ж після
закінчення першої відпустки. Чи можна
надавати такі відпуски одна за одною?
Так, такі відпустки можна надавати
одна за одною.
Відпустка без збереження заробітної
плати за бажанням працівника надається в
обов’язковому порядку особам, які одружуються, тривалістю до 10 календарних днів
(п. 8 частини першої ст. 25 Закону про відпустки).
В ст. 26 Закону про відпустки йдеться про
те, що відпустка без збереження заробітної
плати може надаватися за згодою сторін між
працівником та роботодавцем за сімейними
обставинами та з інших причин на термін
не більше 15 календарних днів на рік.
Також про відпустки без збереження заробітної плати згадується й у ст. 84 КЗпП.
Жодних застережень, обмежень чи особливих
умов надання таких відпусток підряд одна за
одною в нормативних актах не зазначається.
Таким чином, працівникові, який одружився, за його бажанням надається відпустка, передбачена ст. 25 Закону про відпустки, і відразу за нею також може надаватися за погодженням із роботодавцем і
відпустка, передбачена в ст. 26 Закону про
відпустки.
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Як часто подавати заяву на
застосування ПСП
Чи необхідно працівникам подавати
щороку заяву на застосування ПСП?

Не потрібно.
Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику
податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його
нарахування/виплати (пп. 169.2.1 ПКУ).
Платник податку подає роботодавцю заяву
про самостійне обрання місця застосування
ПСП. Пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з
дня отримання роботодавцем заяви платника
податку про її застосування та документів,
що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі
випадки застосування або незастосування
ПСП згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а
також заявами про відмову від такої пільги
(пп. 169.2.2 ПКУ).
Як бачимо, нормами ПКУ не передбачено
щорічне подання заяви про застосування
ПСП.
У той же час у випадку виникнення у
платника податків права на застосування
ПСП з інших підстав ніж ті, що були зазначені
у попередній заяві, такий платник повинен
подати нову заяву з підтверджуючими документами. Якщо у платника податків змінилися
підстави для отримання ПСП у меншому
розмірі та він не повідомив роботодавця,
тобто не подав нову заяву, то в такому випадку відповідальність за недоплату податку
покладається на платника податків.
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Чи можливе звільнення
під час відпустки
Працівник написав заяву про надання щорічної відпустки з 23.02.2015 р.
до 10.03.2015 р. А вже 24.02.2015 р.,
під час перебування у відпустці, написав
заяву на звільнення за власним бажанням
з 10.03.2015 р. Чи правомірно це?
Так, працівник має право звільнитися
під час відпустки.
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений
строк, попередивши про це роботодавця
письмово за два тижні (ст. 38 КЗпП). І попередити про це він може, перебуваючи у
відпустці, на лікарняному тощо. В цій статті
не зазначено жодних обмежень і заборон
щодо моменту написання заяви на звільнення за власним бажанням. Думка про те, що
працівник ще обов’язково має відпрацювати
два тижні, є хибною. Тобто в цей строк зараховується і час відпустки, і час тимчасової
непрацездатності тощо.
Частиною третьою ст. 40 КЗпП заборонено звільнення працівника з ініціативи
роботодавця в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 частини
першої ст. 40 КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило
не поширюється на випадок повної ліквідації
підприємства, установи, організації.
Отже є правомірним написання заяви
працівника на звільнення під час його перебування у відпустці та не має значення
вид відпустки. Звільнення можливе під час
усіх видів відпусток (щорічної, додаткової,
творчої, соціальної, без збереження заробітної плати).
Слід зауважити, що працівник має право
повернутися на роботу та відкликати заяву
про звільнення за власним бажанням тільки протягом строку попередження. Якщо
працівник після закінчення строку поперед-
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ження про звільнення не залишив роботи та
не вимагає розірвання трудового договору,
роботодавець не має права звільнити його
за поданою раніше заявою, крім випадків,
коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства
не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Нарахування ЄСВ працівнику,
залученому до громадських робіт
Працівник бере участь у громадських роботах із 16.03.2015 р. до
20.03.2015 р. Нарахований заробіток — 500,00 грн. Як нарахувати ЄСВ
на оплату праці такого працівника та як
його відобразити в додатку 4?
Громадські роботи — це вид суспільно корисних оплачуваних робіт в
інтересах територіальної громади, які
організовуються з метою додаткового стимулювання мотивації до праці й матеріальної
підтримки безробітних та інших категорій
осіб і виконуються ними на добровільних засадах (частина перша ст. 31 Закону України
«Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№ 5067; далі — Закон № 5067).
Для додаткового стимулювання мотивації
до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб роботодавцями
організовуються строком до шести місяців
роботи, що носять тимчасовий характер.
Для організації таких видів робіт тимчасового характеру не можуть бути використані
постійні робочі місця та вакансії (частина
восьма ст. 31 Закону № 5067).
Види громадських робіт визначаються
місцевими органами влади. Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру затверджено постановою
КМУ від 20.03.2013 р. № 175.
З особами, які беруть участь у громадських
та інших роботах тимчасового характеру,
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роботодавці укладають у письмовій формі
строкові трудові договори, а до їхніх трудових
книжок вносять відповідні записи.
В частині п’ятій ст. 8 Закону про ЄСВ
передбачено, що якщо база нарахування
ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
місяць, за який нараховується заробітна
плата (дохід), сума ЄСВ розраховується як
добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який нараховується заробітна плата (дохід),
і ставки ЄСВ, встановленої для відповідної категорії платника. В листі ДФСУ від
14.02.2015 р. № 4979/7/99-99-17-03-01-17
роз’яснюється, що умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого
працівника у трудових відносинах повний
календарний місяць.
Отже, ЄСВ на заробітну плату працівника
залученого до виконання громадських робіт
на період з 16.03.2015 р. до 20.03.2015 р.
слід нараховувати на фактично отриманий
заробіток. Утримання провадять також із
фактичної заробітної плати. Докладніше
розглянуто на прикладі.
В таблиці 5 додатка 4 інформацію про
працівника відображаємо двома рядками:
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перший рядок — відомості про початок дії
строкового трудового договору за працівником, другий — про закінчення строку дії
строкового трудового договору.

Чи можна скоротити
мобілізованого працівника
На підприємстві планується скорочення в квітні 2015 р. Чи можна
скоротити працівника, якого було
мобілізовано в червні 2014 р.?
Мобілізованого працівника скорочувати не можна.
В ст. 119 КЗпП зазначається, що за працівниками, призваними на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийнятими на військову службу
за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на
строк до закінчення особливого періоду або до
оголошення рішення про демобілізацію, але
не більше року, зберігаються місце роботи,
посада та компенсується з бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі,

ПРИКЛАД

Працівник бере участь у громадських роботах з 16.03.2015 р. до 20.03.2015 р. Нарахована зарплата — 500,00 грн. Ставка ЄСВ згідно з класом професійного ризику виробництва — 37,99 %.
1. Нараховуємо ЄСВ на фактичну зарплату:
500,00 грн 37,99 % = 189,95 грн.
2. Утримаємо належні податки та збори:
Військовий збір:
500,00 грн 1,5 % = 7,50 грн.
ЄСВ:
500,00 грн 3,6 % = 18,00 грн.
ПДФО:
(500,00 грн – 18,00 грн) 15 % = 72,30 грн.
Зарплата до видання:
500,00 – 7,50 – 18,00 – 72,30 = 402,20 грн.
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організації, в яких вони працювали на час
призову, незалежно від підпорядкування та
форми власності. Тому звільнити працівника,
призваного на військову службу у зв’язку з
мобілізацією, за п. 1 частини першої ст. 40
КЗпП буде можна після демобілізації, коли
він стане до роботи.
Крім того, маємо нові норми, внесені до
ст. 119 КЗпП Законом України від 15.01.2015 р.
№ 116-VIII. Встановлено, що за працівниками,
які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню
з військової служби у зв’язку з оголошенням
демобілізації, але продовжують військову
службу у зв’язку з прийняттям на військову
службу за контрактом, зберігаються місце
роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно
від підпорядкування та форми власності,
більше ніж на рік.
Тому питання щодо того, як діяти в ситуації, якщо працівник і далі продовжує
військову службу та планує там перебувати
невизначений термін залишається відкритим.
Сподіваємося, найближчим часом з’являться
роз’яснення від наших законодавців.

Виплата середньої зарплати
мобілізованому працівнику, якщо
змінено графік роботи
В червні 2014 р. було мобілізовано працівника, який працював на
посаді заготовлювача молока. На
момент мобілізації він працював за графіком 40-годинного робочого тижня. У
зв’язку із сезонністю взимку заготовачам
на підприємстві було встановлено неповний робочий тиждень. Як оплачувати
середню заробітну плату мобілізованому
працівнику?
Працівник, якого мобілізували,
працював неповний робочий день.
Як нараховувати та виплачувати
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середню заробітну плату: згідно з його
графіком роботи чи графіком роботи
підприємства?
Середньомісячна заробітна плата
мобілізованого працівника обчислюється, виходячи з виплат за останні
два календарні місяці роботи, що передують
події, з якою пов’язана виплата (мобілізації). Працівникам, які пропрацювали на
підприємстві, в установі, організації менше
двох календарних місяців, середня заробітна
плата обчислюється, виходячи з виплат за
фактично відпрацьований час (абзац третій
п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100; далі — Порядок № 100).
Слід взяти до уваги, що виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати за
останні два місяці роботи, нараховуються
шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/
годин, які мають бути оплачені за середнім
заробітком (п. 8 Порядку № 100).
Якщо для тієї чи іншої посади змінюється
графік роботи, то відповідно до частини
третьої ст. 32 КЗпП у зв’язку із змінами в
організації виробництва та праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією ж спеціальністю,
кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці, систем і розмірів оплати
праці, пільг, режиму роботи, встановлення
або скасування неповного робочого часу,
суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за
два місяці.
Тобто, якщо неповний робочий час установлюється для працівників, а на момент
таких змін працівника було мобілізовано
та не було попереджено за два місяці, то
середня заробітна плата зберігається за
робочі дні за графіком роботи працівника
на момент мобілізації.
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Якщо у працівника було встановлено
неповний робочий тиждень, то нараховувати виплати, що обчислюються із середньої заробітної плати, необхідно на підставі
п. 8 Порядку № 100, шляхом множення
середньоденного (годинного) заробітку
на число робочих днів/годин, які мають
бути оплачені за середнім заробітком, незважаючи на те що за його графіком роботи
кількість відпрацьованих годин менша ніж
на підприємстві загалом.

Відповідальність за порушення
прав мобілізованих працівників
Яка відповідальність за порушення
прав мобілізованих працівників?
Зокрема, в разі їх неправомірного
звільнення, порушень у нарахуванні середнього заробітку тощо.
Працівник, якого було незаконно
звільнено, має бути поновлений на
роботі роботодавцем або в судовому
порядку з виплатою середнього заробітку
за час вимушеного прогулу (ст. 235 КЗпП).
Відповідно до ст. 265 КЗпП таке порушення
належить до порушень інших вимог трудового
законодавства, тому може бути застосована
відповідальність у вигляді штрафу в розмірі
мінімальної заробітної плати на момент виявлення порушення (1218 грн).
Якщо ж буде порушено право мобілізованого працівника в нарахуванні та виплаті
його середнього заробітку, тобто недотримано мінімальні державні гарантії в оплаті
праці, то в такому випадку передбачена відповідальність згідно зі ст. 265 КЗпП. Зокрема,
за недотримання мінімальних державних
гарантій в оплаті праці, юридичні та фізичні
особи — підприємці, які використовують
найману працю, несуть відповідальність
у вигляді штрафу в разі недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті
праці в десятикратному розмірі мінімальної
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заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення
(з 01.01.2015 р. — 12 180,00 грн).
Крім того, на підставі ст. 41 КпАП ці порушення (виплата заробітної плати не в повному обсязі, інші порушення законодавства
про працю) тягнуть за собою накладення
штрафу на посадових осіб підприємств,
установ і організацій незалежно від форми
власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 нмдг або
від 510,00 до 1700 грн.

Врахування річної премії під час
обчислення компенсації
за невикористану відпустку
Премія за 2014 р. надається працівнику в лютому 2015 р. Працівник
звільняється в цьому ж місяці. Чи
враховується ця премія під час розрахунку компенсації за невикористану
відпустку?
Не враховується як така, що не потрапляє до розрахункового періоду.
Нагадаємо, що одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу
років включається до середнього заробітку
шляхом додавання до заробітку кожного
місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за
попередній календарний рік (абзац другий
п. 3 Порядку № 100).
Середня заробітна плата для оплати часу
щорічної відпустки, додаткових відпусток у
зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей,
або для виплати компенсації за невикористані
відпустки обчислюється, виходячи з виплат
за останні 12 календарних місяців роботи,
що передують місяцю надання відпустки
або виплати компенсації за невикористані
відпустки (п. 2 Порядку № 100).
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Премія за 2014 р. виплачується в лютому
2015 р., а розрахунковий період для такого
працівника — лютий 2014 р. — січень 2015 р.
Тобто премія не потрапляє до розрахункового періоду, а отже не враховується під час
розрахунку компенсації за невикористану
відпустку (докладніше про премії та їх урахування в обчисленні відпускних див. журнал
«Заработная плата» № 7/2014, с. 65)

Скорочення роботи
у передвихідний день
Чи скорочується працівнику, який
працює неповний робочий тиждень,
робочий час на годину в день перед
святковим або неробочим днем?
Ні. Не скорочується.
Напередодні святкових і неробочих
днів тривалість роботи працівників,
скорочується на годину як за п’ятиденного,
так і за шестиденного робочого тижня
(ст. 53 КЗпП).
Але працівникам, зазначеним у ст. 51
КЗпП, тривалість роботи напередодні свят-
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кових і робочих днів не скорочується. Це
такі категорії осіб:
• працівники віком від 16 до 18 років,
які працюють 36 годин на тиждень;
• особи віком від 15 до 16 років (учні віком від 14 до 15 років, які працюють у період
канікул) 24 години на тиждень;
• працівники, зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, які працюють не
більш як 36 годин на тиждень.
Крім того, законодавством установлюється скорочена тривалість робочого часу для
окремих категорій працівників (учителів,
лікарів та інших).
Неповний робочий час (неповний робочий день або неповний робочий тиждень)
встановлюється за угодою між працівником
і роботодавцем відповідно до ст. 56 КЗпП і
праця в цих випадках оплачується пропорційно відпрацьованому часу або залежно
від виробітку.
Для працівників, які працюють на умовах
неповного робочого часу, тривалість їхньої
роботи напередодні святкових і неробочих
днів на годину не скорочується (лист Мінсоцполітики від 28.08.2014 р. № 395/13/116-14).

На ваші запитання відповідає Ірина КРАСОВСЬКА,
заступник головного редактора журналу «Заработная плата»

Зміна педагогічного
навантаження протягом
навчального року
Адміністрація вищого навчального
закладу ІІ рівня акредитації змінила, починаючи з другого семестру, педагогічне навантаження окремим
викладачам. Чи можна приймати таке
рішення протягом навчального року?
Якщо так, то за яких обставин і якими
нормативними актами це регулюється?
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Умови оплати праці педагогічних працівників, зокрема викладачів вищих
навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, визначені Інструкцією про порядок
обчислення заробітної плати працівників
освіти, затвердженою наказом Міністерства
освіти України від 15.04.1993 р. № 102
(далі — Інструкція № 102).
Відповідно до п. 63 Інструкції № 102 праця
педагогічних працівників установ і закладів
освіти оплачується, виходячи із встановлених
ставок заробітної плати (посадових окладів)
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з урахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат і надбавок.
Як бачимо, рівень педагогічного навантаження безпосередньо впливає на рівень
зарплати педагогічного працівника.
Всі питання щодо навчального навантаження вчителів, викладачів та інших педагогічних працівників вирішуються керівником навчального закладу за погодженням
із профспілковим комітетом з урахуванням
конкретних умов, що склалися в закладі,
та з дотриманням норм КЗпП.
Абзацом шостим п. 63 Інструкції № 102
встановлено, що навчальне навантаження
викладачам вищих навчальних закладів
I–II рівнів акредитації визначається раз на
рік до початку навчального року. Тому протягом навчального року адміністрація
вищого навчального закладу теоретично
не має права змінювати педагогічне навантаження викладачів.
Також п. 81 Інструкції № 102 містить вказівку щодо того, як діяти, якщо в навчальному закладі протягом навчального року
навантаження педагогічного працівника
зменшується з не залежних від нього причин
(зменшення контингенту студентів, зміни
в навчальних планах, злиття груп тощо).
До кінця навчального року цьому викладачу має виплачуватися середня місячна заробітна плата, встановлена на початку цього
навчального року, за умови довантаження
іншою організаційно-педагогічною роботою. Нею може бути, наприклад, методична
робота, організація та проведення нарад,
конференцій тощо.
Якою конкретно організаційно-педагогічною роботою довантажити педагогічного
працівника — вирішує винятково керівник
вищого навчального закладу, враховуючи
специфіку ВНЗ.
Зауважимо, що будь-яке довантаження
має бути документально оформлене, отже,
слід видати про це наказ, внести зміни до
навчальних планів тощо.
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Додаткова соціальна відпустка
жінки, яка має дитину під опікою
Жінка має свою 10-річну дитину й
оформила опіку над п’ятирічною
дитиною. Чи має вона право на
додаткову відпустку як жінка, яка працює та має двох дітей віком до 15 років?
Якої тривалості має бути така додаткова
відпустка?
Так, ця жінка має право на додаткову
відпустку за ст. 19 Закону про відпустки та ст. 1821 КЗпП, де вказано,
що жінці, яка працює та має двох або більше
дітей віком до 15 років, а також особі, яка
взяла дитину під опіку, надається щорічно
додаткова оплачувана відпустка тривалістю
10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її
загальна тривалість не може перевищувати
17 календарних днів.
У ситуації, яка розглядається, жінка має
право на соціальну додаткову відпустку за
двома підставами: «жінка, яка працює і має
двох або більше дітей віком до 15 років» та
«особа, яка взяла дитину під опіку». Максимальна тривалість такої додаткової відпустки — 17 календарних днів на рік.
Хочемо звернути увагу на такий аспект.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону
дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III та
ст. 2 Закону України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р. № 2811-ХII
дитиною вважається особа віком до
18 років (повноліття). Крім того, над дитиною, яка не досягла 14 років, встановлюється
опіка, а над дитиною у віці від 14 до 18 років — піклування (п. 2 ст. 243 Сімейного
кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III).
Отже, враховуючи вищезазначене, жінка,
яка взяла дитину під опіку, матиме право на
соціальну додаткову відпустку за підставою
«особа, яка взяла дитину під опіку» до до-
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сягнення дитиною 14-річного віку. Надалі
така відпустка їй може надаватись як піклувальнику за ст. 1861 КЗпП, у якій визначено,
що гарантії, встановлені ст. 56, 176, 177,
частинами третьою-восьмою ст. 179, ст. 181,
182, 1821, 184, 185, 186 цього Кодексу, поширюються також на опікунів (піклувальників),
прийомних батьків.

Коли можна звільнити
працівника за тривале
нез’явлення на роботі
Працівник хворів з 16 до 20 лютого
2015 р. У понеділок, 23 лютого, він
приніс до бухгалтерії листок непрацездатності, усно повідомивши, що
не хоче більше працювати. Вже тиждень
працівник не з’являється на роботі. Як і
коли його можна звільнити?
По-перше, щоб звільнити працівника,
слід мати докази того, що він справді
був відсутній на роботі без поважних
причин. Тому потрібно переконатися, що в
листку непрацездатності у графі «Стати до
роботи» не написано «Продовжує хворіти»,
оскільки такий запис свідчить про те, що
тимчасова непрацездатність працівника
триває та йому буде видано наступний листок непрацездатності.
Якщо в листку непрацездатності зазначено «Стати до роботи», роботодавець має
зафіксувати факт відсутності працівника на
роботі. Тобто слід оформити акт, а в табелі обліку використання робочого часу проставити
відмітки «Неявка з нез’ясованих причин».
Працівникові потрібно запропонувати надати
письмові пояснення щодо причини відсутності
та документи, які можуть підтвердити наявність поважних причин відсутності на роботі.
Якщо працівник у письмовому поясненні
не вказав поважні причини своїх неявок на
роботу та не надав документи, що підтверджували б наявність таких причин, роботода-
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вець має право визнати відсутність на роботі
прогулами та звільнити працівника відповідно до п. 4 частини першої ст. 40 КЗпП.
Оскільки в цьому випадку звільнення
працівника пов’язане з дисциплінарним
проступком і по суті є дисциплінарним стягненням, роботодавцю слід пам’ятати про
такі законодавчі норми:
• стягнення застосовується не пізніше
місяця з дня виявлення, але не пізніше шести
місяців із дня вчинення дисциплінарного
проступку (ст. 148 КЗпП);
• якщо на підприємстві діє первинна
профспілкова організація та працівник, який
вчинив прогул, є її членом, звільнення може
бути проведено лише за попередньою згодою
виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації
(ст. 43 КЗпП);
• роботодавець має право розірвати трудовий договір не пізніше ніж через місяць
із дня одержання згоди виборного органу
первинної профспілкової організації (частина восьма ст. 43 КЗпП).
Відповідно до п. 2.26 Інструкції про трудові
книжки днем звільнення вважається останній
день роботи. Виходячи із змісту запитання,
останнім робочим днем перед хворобою була
п’ятниця, 13 лютого, після цього були дні
непрацездатності. Останній день хвороби за
листком непрацездатності — 20 березня —
також належить до періоду непрацездатності,
під час якої працівника звільняти не можна
(частина третя ст. 40 КЗпП).
Отже залишається скористатися нормою
КЗпП, яка допускає, що за певних обставин
працівник у день звільнення може і не працювати. Зокрема, ст. 116 КЗпП визначено,
що якщо працівник у день звільнення не
працював, то всі суми, що належать йому
від підприємства, мають бути виплачені не
пізніше наступного дня після пред’явлення
звільненим працівником вимоги про розрахунок. Враховуючи це, звільнити працівника
можна у перший день прогулу.
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Відповідальність працівників
за бійку з пошкодженням майна
підприємства
Працівники час бійки пошкодили
майно підприємства. Як притягнути
їх до матеріальної відповідальності?
Насамперед потрібно документально
підтвердити факт того, що трапилось.
Керівник структурного підрозділу повинен зафіксувати всі обставини в доповідній записці на ім’я керівника підприємства,
бажано із зазначенням свідків. Зауважимо,
що оскільки під час бійки працівники пошкодили майно роботодавця, в доповідній
записці керівник структурного підрозділу
має зафіксувати і факт пошкодження майна.
Наступним кроком має бути отримання
письмових пояснень від працівників — учасників бійки. Такі пояснення важливі для з’ясування причин конфлікту та можуть стати у
пригоді для визначення ступеню відповідальності. Тому кожен із згаданих працівників має
викласти свою версію обставин, що призвели
до ушкодження майна роботодавця. Якщо
працівники (або один із них) відмовляються від
надання письмових пояснень, слід скласти акт.
Працівники, які побилися, порушили
вимоги законодавства про трудову дисципліну на підприємстві, за що ст. 147 КЗпП
передбачена дисциплінарна відповідальність
у формі догани або звільнення.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне
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дисциплінарне стягнення. Обираючи вид
стягнення, роботодавець повинен врахувати
ступінь тяжкості вчинених працівниками
проступків, заподіяну шкоду, обставини,
за яких вони вчинили бійку, і попередню
роботу працівників.
Рішення про стягнення оформляється
наказом (розпорядженням) керівника підприємства та повідомляється працівникам
під підпис (ст. 149 КЗпП). Слід пам’ятати,
що заходи дисциплінарної відповідальності
застосовуються не пізніше шести місяців
із дня вчинення та не пізніше місяця з дня
виявлення порушення трудової дисципліни
(ст. 148 КЗпП).
Відповідно до п. 7 частини першої ст. 134
КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної
з їхньої вини підприємству, коли шкоду завдано не під час виконання трудових обов’язків.
Зрозуміло, що під час бійки працівники не
виконували свої трудові обов’язки, тому щодо
них можна застосувати цю норму КЗпП.
Створена на підприємстві постійна комісія має визначити розмір заподіяної шкоди,
а далі, залежно від ступеня вини кожного із
працівників (а може й порівну), розрахувати
суми відшкодування. Працівники можуть
внести кошти до каси підприємства або за
їхніми заявами бухгалтерія щомісяця утримуватиме із заробітної плати визначені суми.
Також, за згодою роботодавця, працівники
можуть передати для покриття заподіяної
шкоди рівноцінне майно або відремонтувати
пошкоджене (частина п’ята ст. 130 КЗпП).

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Для всіх, у кого виникають питання щодо оплати праці, нарахування лікарняних, особливостей
оподаткування виплат фізичним особам, працює щоденна пряма телефонна лінія

«Запитання — відповідь»
Щоденно з 10.00 до 15.00 чекаємо ваших дзвінків за телефоном

(044) 581-57-07

ZP_4_2015_2.indd 23

23.03.2015 19:10:50

ПРЯМАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Нововведення
щодо єдиного внеску
у 2015 р.

Журналом «Заработная плата» спільно з Державною фіскальною службою України було проведено пряму телефонну лінію на тему «Нововведення щодо єдиного внеску у 2015 р.». Запитання
надходили як за телефоном, так і на електронну пошту. На зв’язку була та відповідала на запитання начальник Управління адміністрування єдиного внеску та методології Департаменту
доходів і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України КЕПІНА Світлана Василівна

Н

а початку наводимо ситуації щодо
справляння ЄСВ із доходів, сума яких
нижче мінімальної бази оподаткування, і рекомендації щодо дій у цих ситуаціях,
а далі — відповіді на запитання щодо застосування понижуючого коефіцієнта.
У лютому 2015 р. працівник був у
відпустці без збереження зарплати
цілий місяць. Як нараховувати ЄСВ?
С. В.: Якщо бази нарахування немає,
ЄСВ від мінімальної зарплати не нараховується.
Працівника прийнято на роботу
26.02.2015 р. з окладом 3000 грн.
Нараховано зарплату за відпрацьовані дні — 300 грн. Іншого працівника
звільнено 05.02.2015 р. Як нараховувати
ЄСВ у таких випадках?
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С. В.: У таких випадках ЄСВ нараховується від фактично нарахованої
працівнику зарплати.
Працівник (за основним місцем
роботи) в січні 2015 р. перебував у
відпустці без збереження зарплати.
У цьому ж місяці йому була нарахована
одноразова премія до свята в розмірі
200,00 грн.
Працівник перебував у відпустці
за власний рахунок 15 днів, через
що нарахована зарплата менше
мінімальної.
Працівниці, яка перебуває в частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, нарахована разова
премія в розмірі 100 грн.
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На підприємстві на 0,5 окладу працює жінка, яка перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Повний робочий
час вона не може працювати, тому що це
не дозволено законодавством.
Працівниця до 20.01.2015 р. перебувала у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, а з 21 січня стала до роботи.
В січні за вісім робочих днів їй нарахована
заробітна плата 1000,00 грн.
Працівник прогулює роботу (на
роботі не з’являється, на телефонні дзвінки не відповідає), але не
звільнений доки йде процес «переписки»
та встановлення факту поважності його
відсутності.
С. В.: У всіх цих виіпадках, якщо нарахована працівнику за місяць заробітна
плата — база нарахування ЄСВ (крім
винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної
заробітної плати, ЄСВ нараховується від
мінімальної зарплати.
Працівниця з другої половини січня
2015 р. йде у відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. За першу половину січня
їй нараховано 800,00 грн допомоги по
вагітності та пологах. Як сплатити ЄСВ?
С. В.: Якщо йдеться про суми допомоги
по вагітності та пологах, які припадають
на 2015 р., але були нараховані у 2014 р.
(перед початком відпустки), то донараховувати ЄСВ до мінімальної зарплати не потрібно.
Працівнику в січні нараховано
1218,00 грн. У лютому — 1218,00
грн і зроблено перерахунок у лю-
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тому за січень у зв’язку з уточненням
кількості відпрацьованого часу: утримано
182,70 грн за три робочі дні та нараховано
за листком непрацездатності 182,70 грн.
Як сплатити ЄСВ?
С. В.: Для працівника за основним
місцем роботи, який відпрацював частину місяця, а іншу частину перебував
на лікарняному, загальна сума нарахованого
доходу якого (зарплати та лікарняних) не перевищує розміру мінімальної зарплати, ЄСВ
у частині заробітної плати нараховується від
мінімальної зарплати за ставкою, встановленою для відповідної категорії платника,
тобто виникає необхідність донарахування
до мінімальної зарплати, зменшеної на суму
лікарняних.
Працівник частину місяця працював, а частину — перебував у
навчальній відпустці, яку буде оплачено лише в наступному місяці. Заробітна
плата в поточному місяці за відпрацьований час — 1150 грн.
Зарплата за частину місяця менше
мінімальної, тому що частину місяця працівник виконував громадські
обов’язки, перебував на медобстеженні,
період якого перевищує місяць, здавав
кров тощо, а в наступному місяці має надати підтверджуючі документи на оплату.
Як сплатити ЄСВ?
С. В.: Для працівника за основним місцем роботи, у якого початок і закінчення відпустки (виконання громадських
обов’язків тощо) припадають на різні
місяці, ЄСВ у місяці початку відпустки нараховується за фактично відпрацьований час,
оскільки загальна сума доходу ще не відома.
Якщо після розподілу відпустки між місяцями
її тривалості загальний дохід за місяць менше
мінімальної зарплати, то ЄСВ нараховується
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від мінімальної зарплати за ставкою, встановленою для відповідної категорії платника.

рахування ЄСВ до розміру мінімальної
зарплати?

Як справляється ЄСВ із нарахованої
зарплати працівникам, які від Фонду
зайнятості виконують громадські
роботи: з фактичної чи мінімальної?

С.В.: Так, помилку потрібно виправити, вказавши суму донарахованого
ЄСВ у таблиці 1 додатка 4 звітності з
ЄСВ у рядку 6.1.

С. В.: З працівниками, залученими до
виконання громадських робіт, укладаються строкові трудові договори.
Якщо строк договору перевищує місяць, а
нарахований працівнику за місяць дохід
(заробітна плата) — база нарахування ЄСВ
(крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної
заробітної плати, то ЄСВ нараховується від
мінімальної зарплати. В місяці початку та
закінчення договору ЄСВ нараховується від
фактичної зарплати.

Для застосування понижуючого коефіцієнта в березні потрібно керуватись Законом України від 02.03.2015 р.
№ 219-VIII чи від 28.12.2014 р. № 77-VIII?

Допомогу по вагітності та пологах
нараховано в лютому до червня
включно. В усіх місцях сума допомоги перевищує 1218,00 грн, але в червні —
ні, оскільки на червень припадають лише
два календарні дні оплати такої допомоги.
С. В.: Для працівниці за основним
місцем роботи, у якої початок і закінчення часу відпустки по вагітності
та пологах припадають на різні місяці, ЄСВ у
місяці закінчення відпустки нараховується з
фактичної суми допомоги, оскільки загальна
сума доходу за цей місяць ще не відома. Якщо
після закінчення відпустки працівниця вийде
на роботу, то нараховувати ЄСВ потрібно з
урахуванням нарахованої їй зарплати. Якщо
ж вона забажає взяти відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку,
то ЄСВ слід сплатити від мінімальної зарплати.
Чи потрібно виправити помилку,
якщо в звітності з ЄСВ за січень
2015 р. не було відображено дона-

ZP_4_2015_2.indd 26

С. В.: Для застосування понижуючого коефіцієнта в березні потрібно
керуватись лише Законом України
від 02.03.2015 р. № 219-VIII. У розрахунку
бере участь вся сума нарахованої зарплати
(доходу) за березень.
Чи застосовується понижуючий
коефіцієнт до доходів зовнішніх
сумісників, інвалідів, працівників,
яким нараховується допомога по тимчасовій непрацездатності?
С. В.: Понижуючий коефіцієнт застосовується до доходів зовнішніх сумісників, працівників, яким нараховується
допомога по тимчасовій непрацездатності.
До доходів інвалідів, а також доходів працівників підприємств УТОС і УГОС понижуючий
коефіцієнт не застосовується.
Якщо застосовується понижуючий
коефіцієнт, наприклад, 0,42, а ставка ЄСВ згідно з класом професійного
ризику — 37,26 %, то фактична ставка
ЄСВ — 15,649 % (0,42 37,26)?
С. В.: Так, фактична ставка ЄСВ визначається шляхом множення обчисленого підприємством понижуючого
коефіцієнта на ставку ЄСВ згідно з класом
професійного ризику.
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Як буде перевірятись правильність
визначення понижуючого коефіцієнта? Яка відповідальність за
похибки в обчисленні?
С. В.: Правильність визначення понижуючого коефіцієнта буде перевірятися під час перевірок платників
податків. Похибки в обчислені коефіцієнта
призведуть до заниження сум ЄСВ, відповідальність за що передбачена ст. 25 Закону
про ЄСВ.
У 2014 р. звітність з ЄСВ подавалася із завищеними або заниженими
сумами, але уточнюючий звіт не
подавався. Як бути в цій ситуації?
С. В.: Якщо підприємство допускало
помилки у звітності з ЄСВ у 2014 р.,
але не виправляло їх, то це призведе
до помилок в обчисленні базових показників
для обчислення понижуючого коефіцієнта у
2015 р., а відтак і до заниження (завищення)
сум ЄСВ і штрафних санкцій.
Якщо зарплата працівника перевищує
17 мінімальних зарплат (наприклад, 25 000 грн), то для розрахунку СмБН(зо)2014 необхідно враховувати
25 000 грн чи 20 706 грн?
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С. В.: У розрахунках враховуються
показники заробітної плати (доходів),
які нараховані застрахованим особам,
у т. ч. тим, які перебувають у відпустках для
догляду за дітьми, щорічних відпустках, працюють неповний робочий час тощо. Тому якщо
їм нараховувалися доходи та з них справлявся
ЄСВ, то вони враховуються в розрахунках.
Середньомісячний платіж на застраховану особу — це сума нарахованого ЄСВ, поділена на кількість
застрахованих осіб, яким нараховані виплати без урахування утриманого ЄСВ?
С. В.: Так, середньомісячний платіж
на одну застраховану особу — це сума
нарахованого ЄСВ, поділена на кількість застрахованих осіб, яким нараховані
виплати без урахування утриманого ЄСВ
«…після застосування коефіцієнта
середній платіж на одну застраховану
особу в звітному місяці <…> складе
не менше ніж середньомісячний платіж на
одну застраховану особу платника за 2014 р.».
Це означає, що після застосуванні понижуючого коефіцієнта (наприклад, 0,4) надходження в бюджет не мають зменшиться?
С. В.: Так, середньомісячний платіж
на одну застраховану особу не має
зменшитися.

С. В.: ЄСВ нараховується в межах
максимальної суми доходу застрахованої особи, що дорівнює 17 розмірам
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, установленого законом, на яку нараховується внесок. Тому для розрахунків
слід брати доходи в межах максимальної
величини бази нарахування ЄСВ.

«…кількість застрахованих осіб у
звітному місяці, яким нараховані
виплати, не перевищує 200 % середньомісячної кількості застрахованих осіб
платника за 2014 р.». Ця умова не застосовується до платників єдиного податку?

Чи слід ураховувати під час розрахунків зарплату та кількість осіб,
які працюють на умовах неповного
робочого часу?

С. В.: Ця норма не застосовується
до платників ЄСВ (а не єдиного податку) — підприємців-роботодавців
та фізосіб-роботодавців.
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Сегодня в рубрике:

Отстранение работника
от работы

c. 28

Неполное рабочее время:
внедрение и отмены
c. 34

Олена ЛЄСНІКОВА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

ВІДСТОРОНЕННЯ
працівника
від роботи
Іноді виникає потреба у відстороненні працівника від роботи. Але
чи завжди для цього є законні підстави? Наприклад, роботодавець
має деякі сумніви щодо кваліфікації працівника — чи достатньо
цього для відсторонення його від роботи на певний час? У яких
випадках можна відсторонити працівника від роботи? На який
термін? Чи слід виплачувати йому зарплату на час відсторонення?
Відповіді на ці запитання — у статті
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Законодавчі підстави
відсторонення від роботи
Підстави для відсторонення від роботи наведено у ст. 46 КЗпП. Відсторонення
працівників від роботи роботодавцем допускається в разі:
• появи на роботі в нетверезому стані, у
стані наркотичного або токсичного сп’яніння
(це може стати і підставою для подальшого
розірвання трудового договору з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу
за ст. 40 КЗпП);
• відмови або ухилення від обов’язкових
медичних оглядів;
• відмови від навчання, інструктажу і
перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;
• в інших випадках, передбачених законодавством.
Факт появи в нетверезому стані може бути
встановлений актом медичного обстеження,
а також іншими доказами, в т. ч. показаннями
свідків, які також можуть стати фактичною
підставою для відсторонення працівника. За
наявності факту появи працівника на роботі в стані наркотичного сп’яніння власник
зобов’язаний проінформувати про це орган
міліції, який видає працівникові направлення
на медичний огляд. Якщо працівник відмовляється від добровільного медичного огляду
або обстеження, він може бути примусово
доставлений до наркологічного закладу з
метою медичного огляду (обстеження) згідно з постановою органу внутрішніх справ
(п. 2.3, 2.6 Інструкції про порядок виявлення
та постановки на облік осіб, які незаконно
вживають наркотичні засоби або психотропні
речовини, затвердженою спільним наказом
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної
прокуратури України, Міністерства юстиції
України від 10.10.1997 р. № 306/680/21/66/5).
Відсторонення від роботи — це тимчасовий захід. За працівником, якого відстороне-
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но, зберігається його посада, а іноді — навіть
і заробітна плата.
Розглянемо деякі з таких інших випадків, коли роботодавець може (чи навіть
зобов’язаний) відсторонити працівника
від роботи.

Випадки відсторонення від роботи
Відсторонення за нормами
санітарного законодавства
Випадки відсторонення за нормами
санітарного законодавства визначає Закон № 4004 та інші закони в цій сфері.
Так, відповідно до ст. 26 Закону № 4004
працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий
медичний огляд у повному обсязі, від роботи
відсторонюються та можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
Звертаємо увагу на те, що в цьому випадку відсторонення працівника — обов’язок
роботодавця, про це йдеться також у ст. 17
Закону про охорону праці.
Особи, які хворіють особливо небезпечними та небезпечними інфекційними
хворобами або є носіями збудників цих
хвороб, відсторонюються від роботи та іншої діяльності, якщо вона може призвести
до поширення цих хвороб. Такі особи підлягають медичному нагляду та лікуванню
за рахунок держави з виплатою допомоги
з коштів соціального страхування (ст. 28
Закон № 4004).
Якщо особа є бактеріоносієм, і її робота
пов’язана з обслуговуванням населення та
може призвести до поширення інфекційних
хвороб, така особа за її згодою тимчасово
переводиться на роботу, не пов’язану з ризиком поширення інфекційних хвороб, а якщо
переведення неможливе — відсторонюється від роботи (ст. 23 Закону України «Про
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захист населення від інфекційних хвороб»
від 06.04.2000 р. № 1645-III).
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про
безпечність та якість харчових продуктів»
від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР санітарний
інспектор під час державного контролю та
нагляду має право інспектувати додержання
гігієнічних вимог, установлених термінів
проходження медичного огляду персоналом, що опосередковано або безпосередньо
контактує з харчовими продуктами, та в разі
порушення цих вимог і термінів видавати
припис про відсторонення їх від роботи до
усунення порушення.

Відсторонення за нормами
законодавства про охорону праці
На підставі ст. 15 Закону України «Про
охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII
(далі — Закон № 2694) спеціалісти служби
охорони праці на підприємстві мають право
вимагати відсторонення від роботи осіб, які
не пройшли передбачених законодавством
медичного огляду, навчання, інструктажу,
перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог
нормативно-правових актів з охорони праці.
Право відстороняти працівників від роботи в межах законодавства про охорону
праці надано також державним інспекторам
Держнаглядохоронпраці (Держпраці).
Так, п. 1.5 Переліку прав посадових осіб
(державних інспекторів) системи Державного
комітету України по нагляду за охороною
праці, затвердженого Головою Держнаглядохоронпраці України 12.11.1993 р., передбачає право державних інспекторів вносити
пропозиції про відсторонення від роботи
працівників, які систематично порушують
законодавчі та інші нормативні акти про
охорону праці та використання надр.
Згідно з п. 1.9 зазначеного Переліку державні інспектори мають право перевіряти
додержання встановленого порядку допуску
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працівників до роботи, їх інструктажу та навчання, а також перевіряти знання працівників
із питань охорони праці; відстороняти від
виконання небезпечних і спеціальних робіт
осіб, які не мають допуску до їх виконання або
виявили під час перевірки незадовільні знання.
Крім того, від роботи можуть бути відсторонені працівники, які перебувають на
робочих місцях у спецодягу, спецвзутті або
із засобами індивідуального захисту, що
не відповідають умовам праці та вимогам
нормативно-технічної документації (п. 1.16
Переліку).

Відсторонення від роботи
державних службовців
Умови відсторонення від виконання повноважень державних службовців викладено
у ст. 22 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993р. № 3723-XII (далі — Закон № 3723).
Підставою для відсторонення держслужбовця є невиконання ним службових обов’язків,
що призвело до людських жертв або заподіяло
значної матеріальної чи моральної шкоди
громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян.
Рішення про відсторонення приймає керівник
державного органу, а тривалість його не може
перевищувати часу службового розслідування
(двох місяців).
Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця від виконання
повноважень за посадою не підтверджується
результатами службового розслідування, це
рішення скасовується.

Відсторонення від роботи водіїв
Пунктом 21 ст. 11 Закону України «Про
міліцію» від 20.12.1990 р. № 565-XII працівникам міліції надані права організовувати
за необхідності медичний огляд водіїв, затримувати, відстороняти від керування тран-
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спортними засобами осіб, які перебувають
у стані сп’яніння, а також тих, які не мають
посвідчення водія та реєстраційного документа на транспортний засіб. У свою чергу,
водії зобов’язані на вимогу працівників міліції
надавати для перевірки зазначені документи
(ст. 16 Закону України «Про дорожній рух»
від 30.06.1993 р. № 3353-XII).

Відсторонення від роботи
за нормами законодавства
про корупцію
За новим Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.
порядок відсторонення працівників, які
підозрюються у вчиненні службового злочину, буде регулюватись ст. 65. Особа, якій
повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає
відстороненню від виконання повноважень
на посаді в порядку, визначеному законом.
Особа, щодо якої складено протокол про
адміністративне правопорушення, пов’язане
з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією та законами України, може бути
відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона
працює, до закінчення розгляду справи судом.
У разі закриття провадження у справі про
адміністративне правопорушення, пов’язане
з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або
складу адміністративного правопорушення
відстороненій від виконання службових
повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу,
пов’язаного з таким відстороненням.

Відсторонення від роботи
в межах кримінального
провадження
Відповідно до ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПКУ)
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одним із заходів забезпечення кримінального
провадження є відсторонення від посади.
Відсторонено від посади може бути особу,
яка підозрюється або обвинувачується у
вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину — щодо особи,
яка є службовою особою правоохоронного
органу (ст. 154 КПКУ). Відсторонюють від
посади на підставі рішення слідчого судді
під час досудового розслідування чи суду
під час судового провадження на строк не
більше двох місяців. Строк відсторонення
від посади може бути продовжено згідно з
вимогами ст. 158 КПКУ.

Відсторонення від роботи
керівника за рішенням суду
За наявності підтверджених відомостей
про перешкоджання керівником боржника
виконанню повноважень розпорядника
майна, а також про вчинення керівником
боржника дій, що порушують права та законні інтереси боржника або кредиторів,
господарський суд має право відсторонити
керівника боржника від посади та покласти
виконання його обов’язків на розпорядника
майна (ст. 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р.
№ 2343-XII). Про усунення керівника боржника від посади господарський суд виносить
ухвалу.

Відсторонення від роботи
у банківській сфері
Пунктом 11 Положення про застосування Національним банком України заходів
впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою НБУ від
17.08.2012 р. № 346, визначено право НБУ
тимчасово, до усунення порушення, відстороняти посадову особу банку від посади
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за наявності фактів, які свідчать про дії та/
або бездіяльність цієї посадової особи, що
призвели до порушення вимог банківського
законодавства, нормативно-правових актів
Національного банку.
До посадових осіб банку, яких НБУ має
право тимчасово, до усунення порушення,
відсторонити від посади, належать голова,
його заступники та члени ради банку; голова,
його заступники та члени правління банку;
головний бухгалтер банку, його заступники;
керівник відокремленого підрозділу банку;
головний бухгалтер відокремленого підрозділу банку (за наявності); керівник філії
іноземного банку; головний бухгалтер філії
іноземного банку

Відсторонення від роботи
за умовами контракту
Дискусійним є питання щодо можливості
відсторонення працівника від роботи за
умовами контракту. З одного боку, сторонам надається можливість встановлювати в
контракті за угодою сторін права, обов’язки
та відповідальність, умови матеріального
забезпечення і організації праці працівника
(ст. 21 КЗпП). Тож роботодавець може передбачити в контракті додаткові підстави
для відсторонення працівника від роботи.
З іншого — умовами контракту не може
погіршуватися становище працівника порівняно з чинним законодавством, інакше
такі умови є недійсними (ст. 9 КЗпП).
Отже, навіть якщо в контракті, який
підписують дві сторони — роботодавець і
працівник, визначено додаткові випадки
відсторонення працівників від роботи, питання збереження заробітної плати на час
такого відсторонення має бути вирішено винятково за нормами чинного законодавства.
Роботодавець не може приймати рішення
щодо невиплати заробітної плати за час відсторонення, якщо це прямо не передбачено
нормами законодавства про працю.
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Збереження заробітної плати
У більшості випадків заробітна плата на
час відсторонення за працівником не зберігається, але трапляються і винятки.
Отже, заробітна плата не зберігається
та не відшкодовується, якщо:
• працівник з’явився на роботі в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння (згідно зі ст. 94 КЗпП зарплата
виплачується за виконану роботу; ст. 113
КЗпП — час простою з вини працівника не
оплачується),
• працівник відмовився або ухиляється
від обов’язкового медичного огляду (ст. 17
Закону № 2694),
• працівник відмовляється від навчання,
інструктажу та перевірки знань з охорони
праці та протипожежної охорони. В цьому
випадку працівник не може бути допущений
до роботи, тож зарплата йому не виплачується (ст. 94 та ст. 113 КЗпП).
Так само не передбачено збереження заробітної плати, якщо від роботи відсторонено
водія, який не мав посвідчення або керував
автомобілем у стані сп’яніння.
Заробітна плата не зберігається, але
може бути відшкодована у випадку незаконного відсторонення працівника від
роботи. Про це йдеться у ст. 1 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативнорозшукову діяльність, органів досудового
розслідування, прокуратури і суду» від
01.12.1994 р. № 266/94-ВР. Право на відшкодування шкоди за цим Законом виникає
коли:
• встановлений факт незаконного відсторонення працівника в обвинувальному
вироку чи іншому рішенні суду;
• закрито кримінальне провадження
за відсутністю події кримінального правопорушення або недостатністю доказів для
доведення вини;
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• закрито справу про адміністративне
порушення.
У перелічених випадках працівнику повертається його заробіток та інші грошові
доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій. Шкода відшкодовується за рахунок
коштів державного бюджету.
Заробітна плата зберігається за державним службовцем на час його відсторонення
за ст. 22 Закону № 3723 (невиконання службових обов’язків, що призвело до людських
жертв або заподіяло значної матеріальної
чи моральної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи
об’єднанню громадян).
Особи, яких відсторонено за станом
здоров’я (хворіють небезпечними інфекційними хворобами або є носіями збудників
цих хвороб), отримують у встановленому
порядку допомогу по тимчасовій непрацездатності, яка компенсує втрату заробітку.
Якщо працівника відсторонено за додатковими підставами, визначеними в контракті, питання щодо збереження заробітної
плати слід вирішувати, спираючись на норми
ст. 113 КЗпП, яка регулює порядок оплати
часу простою.
Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин
тарифної ставки встановленого працівникові
розряду (окладу). Час простою з вини працівника не оплачується. Отже, роботодавцю
слід визначити, з чиєї вини працівника було
відсторонено від роботи. Якщо вину працівника довести важко або неможливо, час
його відсторонення має оплачуватись з розрахунку не нижче від двох третин тарифної
ставки (окладу).

Оформлення відсторонення
від роботи
Відсторонення від роботи оформлюється
наказом керівника. В наказі зазначаються
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підстави відсторонення (стаття закону, ухвала суду тощо), термін, на який працівника
відсторонено від роботи, чи зберігається
заробітна плата.
Працівник має ознайомитися з наказом
під підпис. У разі його відмови від ознайомлення з наказом слід скласти акт, який
підписують члени комісії з праці або представники трудового колективу.
Після закінчення часу відсторонення
роботодавець може допустити працівника
до роботи, перевести його на іншу роботу,
подовжити час відсторонення або звільнити
працівника (якщо, наприклад, причиною
відсторонення була поява на роботі в нетверезому стані). За кожною дією роботодавця
видається окремий наказ. Винятком може
бути лише допуск до роботи за фактом спливу терміну відсторонення, хоча, як свідчить
досвід, і в цьому випадку видання окремого
наказу може бути доречним.

Оскарження відсторонення
Працівник може оскаржити рішення про
його відсторонення від роботи в судовому
порядку.
Відповідно до п. 10 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату
праці» від 24.12.1999 р. № 13, якщо буде
встановлено, що на порушення ст. 46 КЗпП
роботодавець із власної ініціативи без законних
підстав відсторонив працівника від роботи із
зупиненням виплати заробітної плати, суд має
задовольнити позов останнього про стягнення
у зв’язку з цим середньої заробітної плати за
час вимушеного прогулу (ст. 235 КЗпП).
Нагадаємо, що нараховані працівнику
за час вимушеного прогулу суми оподатковуються в загальному порядку ПДФО та
ЄСВ і відображаються у звітності з ЄСВ у
розрізі місяців, а у податковому розрахунку
ф. № 1 ДФ — однією сумою.
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Наталя ЛАПІНА,
бухгалтер-експерт

НЕПОВНИЙ
робочий час:
упровадження
та скасування
Сьогодні в умовах фінансової кризи підприємства не можуть
забезпечити своїх працівників роботою повністю. Тому, щоб
скоротити витрати та зберегти штат, деякі керівники підприємств
приймають такі непопулярні рішення як упровадження неповного робочого часу всім або більшості працівників. Розглянемо
важливі нюанси такого режиму робочого часу

Неповний і скорочений робочий час
Робочий час — це встановлений законодавством відрізок календарного часу,
протягом якого працівник відповідно до
правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового
договору повинен виконувати свої трудові
обов’язки. На підставі ст. 50 КЗпП нормальна
тривалість робочого часу працівників не
може перевищувати 40 годин на тиждень.
Конкретна ж його тривалість установлюється на рівні підприємства локальними
розпорядчими актами та за угодою сторін
трудового договору.
Чинне законодавство про працю не тільки встановлює максимальну тривалість
робочого дня та робочого тижня, визначає
порядок їх розподілу та дотримання, але й
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допускає можливість відхилення від загальновстановлених норм. Одним із видів таких
відхилень у бік зменшення від нормальної
тривалості робочого часу є неповний і скорочений робочий час.
Роботу зі скороченою тривалістю робочого
часу (ст. 51 КЗпП) і роботу на умовах неповного робочого часу (ст. 56 КЗпП) потрібно
розмежувати. В обох випадках працівники працюють менше встановленої норми,
але різниця полягає, зокрема, в порядку їх
запровадження й оплати (лист Мінпраці
від 29.03.2007 р. № 713/19/71-07; далі —
Лист № 713).
Скорочена тривалість робочого часу встановлюється законодавством лише для визначених категорій працівників, наведених
у ст. 51 КЗпП. Застосування такого режиму
робочого часу означає, що час, протягом
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якого працівник має виконувати трудові
обов’язки, скорочується, але працівник має
право на оплату праці в розмірі повної тарифної ставки, повного окладу.
Неповний робочий час установлюється за
угодою між працівником та роботодавцем і
оплата в цьому випадку провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно
від виробітку (частина друга ст. 56 КЗпП).

Види неповного робочого часу
Розрізняють такі види неповного робочого часу:
• неповний робочий день, коли зменшується тривалість робочого дня;
• неповний робочий тиждень, коли зберігається нормальна тривалість робочого
дня, але зменшується кількість робочих
днів у тижні;
• поєднання неповного робочого дня та
неповного робочого тижня.
Слід зазначити, що законодавством чітко
не визначена можливість поєднання неповного робочого дня та неповного робочого
тижня, але на думку фахівців Мінпраці таке
поєднання можливе (див. Лист № 713).
Прикладом неповного робочого часу є
так звані півставки, чверть ставки тощо.
Наприклад, працівнику підприємства з 40-годинним п’ятиденним робочим тижнем встановлено неповний робочий день тривалістю
чотири години на день, тобто 20-годинний
робочий тиждень («півставки»). В такому
випадку підприємство визначає оплату праці
в розмірі 50 % установленої заробітної плати
(20 год. ÷ 40 год. = 0,5).
Законодавством не визначено, яку мінімальну кількість днів або годин можна
встановлювати за умови роботи в режимі
неповного робочого часу. Тому цілком у
межах закону ситуація, коли в умовах неповного робочого дня працівник працює
годину на день.
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Конкретна норма неповного робочого
часу вказується в наказі керівника підприємства із зазначенням конкретних днів і
годин роботи.

Встановлення неповного робочого
часу з ініціативи працівника
Неповний робочий час можна встановлювати на певний період (визначений строк)
або без обмеження строком, як під час прийняття на роботу, так і через деякий час. У
разі встановлення працівникові неповного
робочого часу видавати наказ про внесення
змін до штатного розпису не обов’язково.
Запис про те, що працівник трудиться на
умовах неповного робочого часу, до трудової книжки не заноситься. Час такої роботи
зараховують до трудового стажу роботи на
загальних підставах.

За згодою сторін
Неповний робочий час установлюється
шляхом досягнення згоди між сторонами
трудового договору. Оформлюватись така
«згода сторін» може таким чином: працівник подає заяву, а роботодавець видає
наказ.
Змістовна частина наказу може мати таке
формулювання:
«Відповідно до ст. 56 КЗпП, враховуючи
подану заяву, наказую: Сидоренка Петра
Петровича прийняти на роботу на посаду
економіста планово-фінансового відділу з
02.02.2015 р. із неповним робочим днем
(чотири години на день: з 9:00 до 13:00)
з оплатою пропорційно відпрацьованому
часу».
Звертаємо увагу, що в наказі слід чітко
вказати кількість годин роботи — в разі переведення працівника на неповний робочий
день або кількість днів роботи — якщо його
переведено на неповний робочий тиждень.
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А якщо запроваджується одночасно і неповний робочий день, і неповний робочий
тиждень — кількість годин роботи та дні.
Деякі категорії працівників мають право
вимагати встановлення їм неповного робочого часу. До таких категорій працівників
належать:
• вагітні жінки (частина перша ст. 56 КЗпП);
• жінки, які мають дитину віком до
14 років або дитину-інваліда, в т. ч. таку,
що знаходиться під її опікуванням (частина
перша ст. 56 КЗпП);
• жінки, які доглядають за хворим членом
сім’ї згідно з медичним висновком (частина
перша ст. 56 КЗпП);
• жінка в період перебування у відпустці
для догляду за дитиною. Це право поширюється на батька дитини, інших родичів, які
фактично доглядають за дитиною (частина
четверта 4 ст. 18 Закону про відпустки).
За такими особами зберігається право на
одержання допомоги в період відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку;
• батько, який виховує дітей без матері
(в т. ч. у разі тривалого перебування матері
в лікувальному закладі) (ст. 1861 КЗпП);
• опікун (піклувальник) (ст. 1861 КЗпП);
• інваліди (ст. 172 КЗпП).
Обов’язкове застосування неповного робочого часу тривалістю не більше чотирьох
годин у день і половини норми робочого
часу на місяць установлено для сумісників — працівників державних підприємств,
установ і організацій (п. 2 постанови КМУ
«Про роботу за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245).
Зауважимо, що для тих працівників, яким
підприємство не має встановлювати неповний робочий час, його тривалість визначається за домовленістю (тобто підприємство
взагалі може відмовитися розглядати заяву
працівника про встановлення неповного
робочого часу).
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Звертаємо увагу на те, що певні підрозділи
підприємств деяких галузей господарства не
можуть установлювати режим неповного
робочого часу. До таких, зокрема належать
служби підприємств комунального господарства, громадського транспорту, медичного
обслуговування, правоохоронні органи.

Встановлення неповного робочого
часу з ініціативи роботодавця
Законодавство не забороняє встановлювати режим неповного робочого часу
як для окремих, так і для всіх працівників
підприємства. Ініціатором неповного робочого часу може бути будь-яка зі сторін
трудового договору — як працівник, так і
роботодавець. Однак неповний робочий
час може запроваджуватися роботодавцем
лише за погодженням із працівником (працівниками) та лише якщо на підприємстві,
в установі змінюється організація виробництва та праці (лист Мінсоцполітики від
15.07.2011 р. № 195/13/1334).
В разі прийняття роботодавцем рішення
про переведення на неповний робочий час
усіх працівників слід ураховувати вимоги
частини третьої ст. 32 КЗпП.
Згідно зі ст. 32 КЗпП про зміну істотних
умов праці, в т. ч. встановлення або скасування підприємством неповного робочого
часу, працівник повинен бути повідомлений
не пізніше ніж за два місяці. Така зміна істотних умов праці працівника допускається у
зв’язку із змінами в організації виробництва
та праці за умови продовження ним роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією
чи посадою. Якщо колишні істотні умови
праці не може бути збережено, а працівник
не згоден на продовження роботи в нових
умовах, то трудовий договір припиняється
за п. 6 частини першої ст. 36 КЗпП. У разі
припинення трудового договору з цієї підстави відповідно до ст. 44 КЗпП працівникові
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виплачується вихідна допомога в розмірі
не менше середнього місячного заробітку.
В наказі про встановлення неповного
робочого дня чи тижня з ініціативи роботодавця обов’язково має бути викладене
техніко-економічне обґрунтування причин
введення неповного робочого часу, посилання на ст. 32 КЗпП — щодо попередження
працівників за два місяці про встановлення
такого режиму роботи і на ст. 56 КЗпП —
стосовно досягнення угоди між працівником
і роботодавцем щодо такого режиму роботи.
Крім цього, в наказі окремим пунктом
треба зробити застереження щодо можливого звільнення працівників (п. 6 частини
першої ст. 36 КЗпП), які відмовляться від
продовження роботи у зв’язку із змінами
істотних умов праці, що запроваджуються
з ініціативи роботодавця.
Звертаємо увагу на те, що до змін в організації виробництва та праці належить
установлення неповного робочого часу у
зв’язку з тим, що на підприємстві змінюються
режими роботи устаткування; постачання
сировини, енергоносіїв, водопостачання
та водовідведення; режим роботи очисних
споруд; порядок надання послуг; графіки
роботи працівників, що обов’язково тягне за
собою введення нових форм організації праці
тощо. Все це треба відображати у вказаному
вище техніко-економічному обґрунтуванні.
Слід пам’ятати, що відлік двох місяців
починається не з дня видання наказу, а з
моменту ознайомлення з ним конкретних
працівників. Це стосується й тих, хто на
час видання наказу перебуває у відпустках,
відрядженнях, хворіє або з інших причин
відсутній на роботі. Тож протягом двох
місяців від усіх попереджених працівників
доцільно отримати письмову заяву про згоду
чи відмову продовжувати роботу після зміни
істотних умов праці. Протягом зазначених
двох місяців із моменту попередження
за працівниками зберігаються попередні
умови праці.
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Змістовна частина наказу може мати
такий вигляд:
«У зв’язку з реконструкцією цехів № 2 і
№ 3 та з метою уникнення масового звільнення працівників, відповідно до ст. 32, 56
КЗпП наказую:
1. Працівникам товариства з обмеженою
відповідальністю «Скорпіон» (згідно з переліком, наведеним у додатку) з 01.03.2015 р.
установити неповний робочий час — 20 годин на тиждень (чотири години на день) з
оплатою пропорційно відпрацьованому часу
строком на шість місяців;
2. Начальнику відділу кадрів (ПІБ):
• Ознайомити з цим наказом усіх працівників підприємства, зазначених у додатку
до цього наказу, під підпис. Працівникам,
відсутнім на роботі з поважних причин,
надіслати письмові повідомлення про встановлення на підприємстві неповного робочого
дня з повідомленням про вручення.
• Запропонувати працівникам протягом
не більш як двох місяців із дня ознайомлення з наказом (вручення повідомлення)
надати керівництву підприємства письмову заяву про згоду чи відмову продовжувати роботу після встановлення неповного
робочого дня.
• Підготувати проект наказу про встановлення неповного робочого дня персонально
кожному працівникові, який дав на це згоду,
та вирішити всі питання щодо звільнення
працівників, які не дали згоди на роботу з
неповним робочим днем відповідно до вимог
п. 6 частини першої ст. 36 КЗпП «Відмова
від продовження роботи у зв’язку зі зміною
істотних умов праці».
Якщо на підприємстві в результаті
форс-мажорних обставин виникла необхідність термінового запровадження неповного робочого дня чи тижня, працівники
можуть у заяві зазначити, що не заперечують
щодо встановлення такого режиму роботи
з певної дати, не очікуючи двох місяців попередження.
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Скасування неповного робочого
часу
Законодавча вимога щодо попередження
за два місці працівників про зміну істотних
умов праці (частина третя ст. 32 КЗпП)
поширюється не тільки на встановлення
неповного робочого часу, а також і на скасування неповного робочого часу, тому що
зміна режиму роботи є зміною істотних
умов праці. Отже, якщо встановлення неповного робочого часу не обмежувалось
роботодавцем визначеним строком, то для
його скасування слід знов проводити вищезазначену процедуру з виданням наказу
про попередження, отриманням згоди від
працівників тощо. Працівники, які не дали
згоди на переведення з режиму неповного
робочого часу на повний, підлягають звільненню за п. 6 частини першої ст. 36 КЗпП
із виплатою вихідної допомоги.
Особа, прийнята на роботу з неповним
робочим часом, не може бути переведена
без її згоди на роботу на умовах повного ро-
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бочого часу. Якщо працівник відмовляється
перейти на режим нормального робочого
часу, його не може бути звільнено за п. 6
частини першої ст. 36 КЗпП. Установлений
угодою сторін неповний робочий час є необхідною умовою трудового договору, він є
додатковою гарантією реалізації права на
працю певної категорії громадян.

Відповідальність
Звертаємо увагу на те, що якщо в разі встановлення або скасування неповного робочого
часу на підприємстві переведення працівників
відбудеться без їхньої згоди, винні в цьому
посадові особи підприємства можуть понести
адміністративну відповідальність на підставі
ст. 41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення у вигляді штрафу від 30 до
100 нмдг або від 510 до 1700 грн. Крім того,
відповідно до нової ст. 265 КЗпП підприємство несе відповідальність у вигляді штрафу
в розмірі мінімальної зарплати — 1218 грн.

Що нового

Визначено права та обов’язки Держпраці
Постановою КМУ від 11.02.2015 р. № 96
затверджено Положення про Державну службу
України з питань праці. Держпраці є центральним
органом виконавчої влади, який реалізує
державну політику у сферах промислової безпеки,
охорони праці, гігієни праці, державного гірничого
нагляду, а також з питань нагляду та контролю
за додержанням законодавства про працю,
зайнятість населення, загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного
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випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності, на випадок безробіття в частині
призначення, нарахування та виплати допомоги,
компенсацій, надання соціальних послуг та інших
видів матеріального забезпечення з метою
дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Тобто замість Держгірпромнагляду та Інспекції
з праці маємо тепер один орган.
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Сегодня в рубрике:

Изменения тарифных уровней
оплаты труда
c. 39
Работа несовершеннолетних
на предприятии
c. 48

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

ИЗМЕНЕНИЯ
тарифных уровней
оплаты труда
Тарифные сетки рабочих и схемы должностных окладов
служащих (руководителей, профессионалов, специалистов
и технических служащих) на предприятии формируются
коллективным договором. Изменения этих составляющих
тарифной системы оплаты труда в течение срока действия
коллективного договора — наиболее востребованные
административные действия в организации заработной
платы. В предлагаемой статье систематизируются нормы,
по которым изменяются тарифные уровни оплаты труда, а
также схемы документального оформления принимаемых
при этом решений
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Правила
Тарифные уровни оплаты труда изменяются по тем же правилам, по которым они
формируются и устанавливаются.
Правила формирования тарифной
сетки (должностных окладов) определены
частью третьей ст. 96 КЗоТ, а именно:
• тарифной основой оплаты труда является тарифная ставка рабочего І разряда и
межквалификационные (междолжностные)
соотношения размеров тарифных ставок
(должностных окладов), т. е. соотношения
в оплате труда;
• размер тарифной ставки рабочего
І разряда должен превышать законодательно
установленный размер минимальной заработной платы.
Нормы о минимальной заработной плате наиболее полно предусмотрены частью
первой ст. 95 КЗоТ:
• минимальная заработная плата — это
законодательно установленный размер
заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может
производиться оплата за выполненную работником месячную, а также почасовую
норму труда (объем работ);
• в минимальную заработную плату не
включаются доплаты, надбавки, поощрительные и компенсационные выплаты;
• размер минимальной заработной платы
устанавливается и пересматривается в соответствии со ст. 9 и 10 Закона об оплате труда
и не может быть ниже размера прожиточного
минимума для трудоспособных лиц;
• минимальная заработная плата является государственной социальной гарантией,
обязательной на всей территории Украины
для предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности и хозяйствования
и физических лиц.
Правила установления тарифных уровней оплаты труда определены Законом об
оплате труда. Согласно части первой ст. 15
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этого Закона тарифные сетки, ставки, схемы
должностных окладов, устанавливаются
на предприятии коллективным договором
с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным и отраслевыми (межотраслевыми) и
территориальными соглашениями. Если
коллективный договор на предприятии,
в учреждении, организации не заключен,
собственник или уполномоченный им орган обязан согласовать эти вопросы с выборным органом первичной профсоюзной
организации (профсоюзным представителем), который представляет интересы
большинства работников, а в случае его
отсутствия — с другим уполномоченным
на представительство органом. Аналогичные нормы предусмотрены частью второй
ст. 97 КЗоТ.
Нормы коллективного договора, допускающие оплату труда ниже уровня, определенного генеральным, отраслевым (межотраслевым) или территориальным соглашениями, но не ниже государственных норм и
гарантий оплаты труда, могут применяться
только временно на период преодоления
финансовых трудностей предприятия сроком не более чем на шесть месяцев (часть
вторая ст. 14 Закона об оплате труда).
Любое повышение уровней оплаты труда
по сравнению с установленными коллективным договором, коллективным соглашением
высшего уровня и законодательно, как следует из приведенных законодательных норм,
является безусловным правом предприятия.
Договорное регулирование изменений
тарифных уровней оплаты труда следует из
правил их установления.
Положения генерального, отраслевого
(межотраслевого), территориального коллективных соглашений действуют непосредственно и обязательны для всех субъектов,
находящихся в сфере действия сторон, подписавших соглашение (ст. 9 Закона Украины
«О коллективных договорах и соглашениях»
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от 01.07.1993 г. № 3356-XII; далее — Закон № 3356).
Если собственник предприятия входит
в местную организацию работодателей, то
предполагается, что посредством организации
работодателей более высокого уровня предприятие может относиться к сфере и территориального, и генерального соглашений.
В сферу действия отраслевого (межотраслевого) соглашения предприятие может
входить самостоятельно или в составе производственных объединений предприятий
(компании, корпорации и т. п.).
К сфере действия сторон коллективных
соглашений высшего уровня не относятся,
как правило, предприятия негосударствен-

ной формы собственности, если они не
являются членами производственных объединений, а их собственники не входят в
организации работодателей.
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Показатели
Перечень и нормативный характер основных показателей тарифных уровней оплаты
труда, которые могут изменяться в течение
срока действия коллективного договора, рассмотрим на примере предприятия отрасли
хлебопродуктов (см. таблицу).
В других отраслях народного хозяйства
могут применяться и иные показатели.

Показатели изменений тарифных уровней оплаты труда
на предприятии отрасли хлебопродуктов
№
п/п

Наименование
показателей

Нормативный характер
показателей

Размеры показателей

1

2

3

4

Регулируется Отраслевым соглашением на 2014–2016 гг.
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1

Размер минимальной за- Не меньше законодательно установленного размера минимальработной платы
ной заработной платы

2

Минимальный размер тарифной ставки рабочего
І разряда с нормальными
условиями труда

Устанавливается в размере, превышающем законодательно установленный размер минимальной заработной
платы

Не ниже 105 % законодательно установленного
размера минимальной заработной платы

3

Отношения установленных на предприятии по отраслям производств
Межотраслевые соотношеразмеров тарифных ставок рабочего
ния в оплате труда
І разряда к минимальному размеру
этой тарифной ставки на предприятии

Мукомольно-крупяная промышленность — 1, хлебопекарная и макаронная
промышленность — 1,06,
и т. д. по отраслям

4

Отношение оклада техника без категории к минимальной тарифной
ставке рабочего первого разряда

1,25

5

Отношения размеров тарифных ставок
квалификационных разрядов рабочих
Межразрядные тарифные
От 1,09 для II разряда до
к размеру минимальной тарифной
коэффициенты
1,8 для VI разряда
ставки рабочего І разряда, которая
принимается за 1

6

От 0,98 для уборщика слуКоэффициенты отношений окладов рабочих сквозных профессий
жебных помещений до 2,32
к минимальной тарифной ставке рабочего І разряда
для грузчика
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3

Отношения должностных окладов
Междолжностные коэффислужащих к должностному окладу
циенты
техника без категории

4
От 0,90 для секретарямашинистки до 3,5 для
директора филиала

Регулируется коллективным договором
8

Коэффициент максимального оклада служащего

Отношение максимального оклада служащего к его минимальному окладу

Например, минимальный должностной оклад
техника без категории может определяться
на уровне минимальной тарифной ставки
рабочего ІІІ разряда.
Изменение тарифного уровня заработной
платы может вноситься в коллективный договор по одному показателю или в сочетании
с изменениями других показателей. Например, понижение минимальной тарифной
ставки рабочего І разряда может вноситься
одновременно с понижением отношения
оклада техника без категории к этой тарифной ставке. Могут быть другие, более
сложные, сочетания изменений.

Порядок
Согласно ст. 14 Закона № 3356 изменения и
дополнения в коллективный договор в течение
срока его действия могут вноситься только
по взаимному согласию сторон в порядке,
определенном коллективным договором.
Здесь необходимо заметить, что в соответствии с частью второй ст. 5 Закона № 3356 условия коллективных договоров, ухудшающие по
сравнению с действующим законодательством
положение работников, недействительны, и
запрещается включать их в договоры.
С учетом методических рекомендаций
руководящих профсоюзных органов, формулировка пункта Общих положений коллективного договора о внесении изменений
в коллективный договор может быть такой:
«Изменения и дополнения к Коллективному договору вносятся в обязательном
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Например, 1,3

порядке в связи с изменениями действующего законодательства, генерального,
отраслевого, территориального соглашений по вопросам, являющимся предметом
Коллективного договора, и по инициативе
одной из Сторон после проведения переговоров (консультаций) и достижения согласия. Изменения и дополнения вступают
в силу после утверждения общим собранием трудового коллектива и подписания
Сторонами.
В отдельных случаях, когда изменения и
дополнения к Коллективному договору обусловлены изменениями действующего законодательства или коллективных соглашений
высшего уровня, направлены на улучшение
положения работников и не вызывают разногласий, они могут вступить в силу после
проведения переговоров в установленном
порядке и подписания Сторонами».
Эта формулировка пункта коллективного договора фактически определяет две
возможные нормы вступления в силу
внесенных в договор изменений:
• первая норма (общепринятая) применяется для всех изменений и при достижении
согласия сторон — изменения вступают в
силу после утверждения общим собранием трудового коллектива и подписания
сторонами;
• вторая норма (упрощенная) применяется для отдельных изменений, улучшающих
положение работников и не вызывающих
разногласий, — изменения вступают в силу
после подписания сторонами.
Рассмотрим это на примерах.
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ПРИМЕР 1

Изменения вступают в силу после утверждения общим собранием трудового
коллектива и подписания сторонами
В связи с временным ухудшением финансового положения предприятия понижается минимальный размер месячной тарифной ставки рабочего І разряда с 1279 грн до
1220 грн. Вследствие этого понижаются тарифные ставки и должностные оклады всех
работников предприятия. В этом случае изменение в коллективный договор вступает в
силу по общепринятой норме — только после утверждения общим собранием трудового
коллектива и подписания сторонами коллективного договора.

ПРИМЕР 2

Изменения вступают в силу после подписания сторонами
Повышается месячный размер минимальной заработной платы до 1500 грн по сравнению с законодательно утвержденным размером 1218 грн. И в связи с этим повышаются
тарифные ставки и должностные оклады всех работников предприятия. В этом случае
изменение в коллективный договор может вступить в силу по упрощенной норме — после подписания сторонами коллективного договора.

Документирование
Решения по изменению тарифных уровней заработной платы с учетом норм их
вступления в силу, как и другие решения
по изменениям к коллективному договору,
оформляются соответствующими протоколами:
• по общепринятой норме — протоколом
общего собрания трудового коллектива;
• по упрощенной норме — протоколом
совместного заседания представителей сторон, подписавших коллективный договор.
В приложениях 1–3 приведены примеры
документов о внесении законодательно
обоснованных изменений в коллективный
договор. Эти документы предприятия представляют в районную государственную
администрацию при уведомительной регистрации коллективного договора и внесении
изменений к нему. В соответствии с законо-
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дательством о языках документы составлены
на государственном украинском языке.
В приложении 1 приведен пример выписки
из протокола общего собрания трудового
коллектива о внесении изменений в коллективный договор, ухудшающих в связи с
финансовыми трудностями действующие
условия оплаты труда.
Заметим, что понятие «финансовые трудности» нормативно не определено и не может
использоваться в целях контроля соблюдения
трудового законодательства.
В рассматриваемом случае понижается
размер одного из ключевых уровней оплаты
труда — минимальной месячной тарифной
ставки рабочего первого разряда. В связи с этим понижаются тарифные ставки
(должностные оклады) у всех работников
предприятия.
В принятии этого неординарного решения
работодатель выступает в сфере договорного
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регулирования оплаты труда как участник
организационно-управленческих отношений,
действующий в соответствии со ст. 14 и 15
Закона об оплате труда и ст. 97 КЗоТ. Если
тарифные ставки (должностные оклады) изменены в соответствии с этими правилами,
то это не противоречит законодательству.
В условном примере на предприятии, входящем в сферу действия Сторон Отраслевого
соглашения, минимальная тарифная ставка
рабочего І разряда понижается с определенного Отраслевым соглашением размера
1270 грн до 1220 грн в месяц. Этот размер
на 2,00 грн превышает размер минимальной
заработной платы 1218 грн, т. е. соблюдается
норма части третьей ст. 96 КЗоТ.
При этом должны соблюдаться и другие,
установленные для таких случаев нормы, в частности, работника об изменении действующих
условий оплаты труда в сторону ухудшения
следует информировать не позднее, чем за
два месяца до вступления в силу изменений
(ст. 103 КЗоТ и ст. 29 Закона об оплате труда).
В приложении 2 — пример выписки из
протокола общего собрания трудового коллектива о восстановлении в коллективном
договоре нормы отраслевого соглашения
по оплате труда.
Установленный до понижения размер
минимальной месячной тарифной ставки
рабочего первого разряда (1279 грн) восстанавливается ранее, чем за шесть месяцев
(соблюдается норма части второй ст. 14
Закона об оплате труда).

В примерах, приведенных в приложениях 1
и 2, изменения к Коллективному договору
не направлены на улучшение положения
работников и могут быть определены по
достижению согласия Сторон договора.
Согласно упомянутому выше порядку, предусмотренному для таких случаев Общими
положениями коллективного договора, эти
изменения рассматриваются на собрании
трудового коллектива и вступают в силу
по принятой норме — после утверждения
собранием и подписания Сторонами.
В приложении 3 — пример протокола
совместного заседания представителей
сторон коллективного договора о внесении в коллективный договор изменения,
направленного на улучшение положения
работников.
Решение по такому вопросу, принятое по
упрощенной форме (без общего собрания
трудового коллектива), вступает в силу по
упрощенной норме — после подписания
Сторонами Коллективного договора.
Рассмотренные в статье правила и порядок
изменений тарифных условий оплаты труда
помогут руководству предприятия взвешенно
и правомерно применить принятые соответствующие решения. Предложенное для
отдельных случаев изменений упрощенное
оформление решения протоколом заседания
сторон коллективного договора исключает
необходимость проведения громоздкого в
документировании общего собрания трудового коллектива.
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Приложение 1
Пример выписки из протокола общего собрания трудового коллектива
о внесении изменений в коллективный договор, ухудшающих условия
оплаты труда работников (сокращенная форма)
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
11.08.2014 № 5
м. Запоріжжя
Загальних зборів трудового колективу
Порядок денний:
1. Про внесення змін до Колективного договору на 2014 р. щодо зменшення у
зв’язку з фінансовими труднощами розмірів тарифних ставок, окладів, посадових
окладів усіх працівників підприємства.
1. СЛУХАЛИ:
УХВАЛИЛИ:
Керуючись п. 9 (нумерація умовна) Розділу І Колективного договору на 2014 р., у
зв’язку з фінансовими труднощами та з метою запобігання скороченню працівників
внести такі зміни до Колективного договору на 2014 р.:
1. Викласти пп. 5.6.1 (нумерація умовна) в новій редакції із встановленням із
01.09.2014 р. на період подолання фінансових труднощів (упродовж шести місяців)
мінімальної тарифної ставки робітника І розряду в розмірі 1220 грн на місяць замість
установленого за Галузевою угодою (1279 грн).
2. Викласти додатки до Колективного договору № 6, № 7, № 8 (нумерація умовна)
з оплати праці в нових редакціях (додаток до протоколу).
Голова:

В. Л. Леміх

Секретар:

В. С. Зінченко

Згідно з оригіналом
Секретар керівника

Зелена

В. К. Зелена

11.08.2014
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Приложение 2
Пример выписки из протокола общего собрания трудового коллектива о
восстановлении в колдоговоре нормы отраслевого соглашения по оплате
труда (сокращенная форма)
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
17.10.2014 № 7
м. Запоріжжя
Загальних зборів трудового колективу
Порядок денний:
1. Про внесення змін до Колективного договору на 2014 р. щодо відновлення з
подоланням фінансових труднощів розмірів тарифних ставок, окладів, посадових
окладів усіх працівників підприємства.
1. СЛУХАЛИ:
УХВАЛИЛИ:
Керуючись п. 9 (нумерація умовна) Розділу І Колективного договору на 2014 р., із
метою подолання фінансових труднощів внести такі зміни до Колективного договору
на 2014 р.:
1. Викласти пп. 5.6.1 (нумерація умовна) в новій редакції з відновленням з
01.11.2014 р. мінімальної тарифної ставки робітника І розряду у передбаченому
Галузевою угодою розмірі 1279 грн на місяць.
2. Викласти додатки до Колективного договору № 6, № 7, № 8 (нумерація умовна)
з оплати праці в нових редакціях (додаток до протоколу).
Голова:

В. Л. Леміх

Секретар:

В. С. Зінченко

Згідно з оригіналом
Секретар керівника

Зелена

В. К. Зелена

17.10.2014
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Приложение 3
Пример протокола заседания представителей сторон колдоговора
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
ПРОТОКОЛ
12.11.2014 № 2
м. Запоріжжя
Спільного засідання представників Сторін, які підписали Колективний договір
Голова: Леміх В. Л.
Секретар: Сидоренко В. К.
Присутні: 1. Від Сторони власника: <...>
2. Від Сторони працівників: <...>
Порядок денний:
1. Про внесення змін до Колективного договору на 2014 р. щодо підвищення з
01.12.2014 р. розміру мінімальної заробітної плати по підприємству з 1218 грн до
1500 грн на місяць із збереженням установлених співвідношень з оплати праці.
1. СЛУХАЛИ:
Голуб Т. П., головний економіст підприємства, інформувала про можливість внесення змін до Колективного договору на 2014 р. щодо підвищення з 01.12.2014 р.
розміру мінімальної заробітної плати по підприємству з 1218 грн до 1500 грн на місяць
із збереженням установлених співвідношень з оплати праці.
ВИСТУПИЛИ:
Савченко Н. І., голова профспілкового комітету, вказала на доцільність внесення
змін до Колективного договору на 2014 р. щодо підвищення розміру мінімальної
заробітної плати до 1500 грн на місяць.
УХВАЛИЛИ:
Керуючись п. 9 (нумерація умовна) розділу І Колективного договору на 2014 р.,
внести такі зміни до Колективного договору на 2014 р.:
1. Викласти пп. 5.6.1 (або іншої нумерації) в новій редакції про встановлення з
01.12.2014 р. мінімальної заробітної плати по підприємству в розмірі 1500 грн на
місяць із збереженням установлених співвідношень з оплати праці.
2. Викласти додатки до Колективного договору № 6, № 7, № 8 (нумерація умовна)
з оплати праці в нових редакціях (додаток до протоколу).
Голова

В. Л. Леміх

Секретар

В. К. Сидоренко

Згідно з оригіналом
Секретар керівника

Зелена

В. К. Зелена

12.11.2014
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
консультант журналу «Заработная плата»

РОБОТА
неповнолітніх
на підприємстві
Наближається літо, а разом із ним і літні канікули. Щороку все
більше неповнолітніх намагаються відчути себе дорослими
та незалежними фінансово хоча б частково та шукають собі
тимчасову роботу. В цій статті мова піде про особливості працевлаштування такої категорії працівників

Н

еповнолітні особи (особи, які не досягли 18 років) у трудових правовідносинах за правами прирівнюються
до повнолітніх. Тобто вони повинні добросовісно виконувати свої трудові обов’язки:
своєчасно виконувати розпорядження та
накази роботодавця, дотримуватися трудової
дисципліни, встановленого графіку роботи
тощо. Неповнолітні особи користуються
пільгами, що не суперечать законодавству
України (ст. 187 КЗпП).

Етапи прийому на роботу
неповнолітніх
Перший етап: проходження
попереднього медогляду
Перш ніж молоду людину буде прийнято
на роботу, вона повинна пройти медичний
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огляд. У подальшому всі особи, які не досягли
21 року, щороку підлягають медичному огляду
(ст. 191 КЗпП). Про обов’язковість проходження
медогляду неповнолітніми перед прийняттям
на роботу йдеться також у частині другій
ст. 11 Закону України «Про охорону праці» від
14.10.1992 р. № 2694 (далі — Закон № 2694).
Згідно з п. 3 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246
(далі — Порядок № 246), до моменту прийняття на роботу неповнолітня особа має
пройти попередній медичний огляд. Із цією
метою роботодавець видає їй направлення
на обов’язковий попередній медичний огляд
за формою, встановленою в додатку 3 до
Порядку № 246.
Якщо на медогляді буде встановлено, що
запропонована робота протипоказана за
станом здоров’я, укладати трудовий договір
забороняється (частина шоста ст. 24 КЗпП).
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Другий етап: укладення трудового
договору
Прийом на роботу неповнолітніх працівників обов’язково оформляється укладенням
трудового договору в письмовій формі (п. 5
частини першої ст. 24 КЗпП). Неповнолітня особа має надати роботодавцю певний
перелік документів. Обов’язковими документами є:
• паспорт або свідоцтво про народження,
якщо особа не досягла 16 років (частина
друга ст. 24 КЗпП);
• письмова згода одного з батьків чи
особи, яка його замінює — в разі прийняття
осіб, які не досягли 16 років (ст. 191 КЗпП);
• трудова книжка, якщо неповнолітня
особа перебувала раніше у трудових відносинах з іншими роботодавцями (частина
друга ст. 24 КЗпП).
Документи, передбачені законодавством:
• свідоцтво про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування;
• довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків (або відмітка у
паспорті органу податкової служби про наявність права здійснювати будь-які платежі
на підставі паспорта).
Додаткові документи (за потреби):
• документ про освіту, якщо такий є;
• інші документи, що свідчать про отримання спеціальних знань.

Третій етап: написання заяви
та видання наказу
Після того, як неповнолітньою особою
буде написано заяву та надано всі необхідні
документи, роботодавець повинен видати
наказ або розпорядження про прийняття
на роботу (див. додаток 1).
Слід зауважити, що в разі прийняття на
роботу неповнолітніх строк випробування
установлювати не можна (частина третя
ст. 26 КЗпП).
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Четвертий етап: оформлення
трудової книжки та особової
картки
Після прийняття на роботу неповнолітньої
особи їй необхідно оформити особову картку.
Типову форму особової картки № П-2 затверджено наказом Держкомстату та Міноборони
від 25.12.2009 р. № 495/656. Відомості про
прийняття на роботу вказуються в розділі
VI «Призначення та переведення» особової
картки працівника на підставі наказу про
прийом на роботу.
Трудову книжку підприємство має оформити самостійно не пізніше п’яти днів після
прийому працівника на роботу та внести
до неї належні записи (частина третя ст. 48
КЗпП, п. 2.2 Інструкції про трудові книжки).

Ведення обліку неповнолітніх
на підприємстві
На кожному підприємстві, в установі,
організації, де працюють неповнолітні особи, має вестися спеціальний облік таких
працівників (ст. 189 КЗпП). Для цього на
підприємстві є Журнал обліку працівників,
які не досягли 18 років (лист Мінсоцполітики від 04.09.2013 р. № 697/021/106-13).
У ньому обов’язково мають бути зазначені
дати народження неповнолітніх працівників.

Тривалість робочого часу
для неповнолітніх працівників
Для неповнолітніх працівників встановлені пільги щодо тривалості робочого часу.
Зокрема, тривалість робочого часу становить:
• 36 годин на тиждень — для осіб віком
від 16 до 18 років;
• 24 години на тиждень — для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до
15 років, які працюють під час канікул).
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Тривалість робочого часу для учнів, які
працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати
половини зазначеної максимальної тривалості
робочого часу для осіб відповідного віку.
Також згідно з п. 5 Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 22.03.1996 р. № 59
(далі — Норми № 59), обов’язковим має бути
рівномірний розподіл тижневого робочого
часу за днями п’яти- або шестиденного робочого тижня.

• призначати підлітків на роботи, пов’язані
винятково з підійманням, утриманням або
переміщенням важких речей (п. 2 Норм № 59).
До роботи, яка потребує підіймання та
переміщення важких речей, можна допускати
підлітків, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено лікарським свідоцтвом.
До тривалої роботи з підіймання та переміщення важких речей підлітки до 15 років
не допускаються (п. 3 Норм № 59). Робота
підлітків із вантажами не має перевищувати
1/3 робочого часу (п. 6 Норм № 59).

Обмеження в роботі неповнолітніх
працівників
Необхідно зазначити, що існує ряд заборон та обмежень для роботодавців, у яких
працюють неповнолітні працівники. Так,
роботодавцям забороняється:
• тимчасово переводити на іншу роботу
неповнолітніх працівників без їхньої згоди,
в т. ч., коли роботодавець має право це
зробити щодо інших працівників, зокрема,
на період не більше місяця для відвернення
або ліквідації наслідків стихійного лиха,
епідемій, епізоотій, виробничих аварій,
а також інших обставин, які ставлять або
можуть поставити під загрозу життя чи
нормальні життєві умови людей (частина
третя ст. 33 КЗпП);
• залучати неповнолітніх працівників до
нічних, понаднормових робіт і робіт у вихідні
(ст. 55, 63, 192 КЗпП, ст. 11 Закону № 2694);
• застосовувати працю осіб молодше 18
років на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а
також на підземних роботах (ст. 190 КЗпП,
ст. 11 Закону № 2694);
• залучати неповнолітніх осіб до підіймання та переміщення речей, маса яких
перевищує встановлені для них граничні
норми (ст. 190 КЗпП, ст. 11 Закону № 2694);
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Норми виробітку для неповнолітніх
працівників
Для неповнолітніх працівників норми
виробітку встановлюються, виходячи з норм
виробітку для дорослих робітників, пропорційно скороченому робочому часу для осіб,
які не досягли 18 років.
Для молодих робітників, які поступають на
підприємство після закінчення загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних
закладів, курсів, а також для тих, хто пройшов
навчання безпосередньо на виробництві, в
передбачених законодавством випадках і
розмірах та на визначені ними строки можуть
затверджуватись знижені норми виробітку.
Ці норми затверджуються роботодавцем за
погодженням із профспілковим комітетом
(ст. 193 КЗпП).

Надання відпусток неповнолітнім
працівникам
Щорічна відпустка неповнолітнім особам
надається тривалістю 31 календарний день
(частина друга ст. 75 КЗпП і частина восьма
ст. 6 Закону про відпустки).
Особам віком до 18 років щорічні відпустки надаються повної тривалості до настання
шестимісячного терміну безперервної робо-
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ти у перший рік роботи на підприємстві за
бажанням працівника у зручний для нього
час (ст. 195 КЗпП, п. 3 частини сьомої ст. 10
Закону про відпустки).
Ненадання щорічних відпусток повної
тривалості протягом двох років поспіль,
а також ненадання їх протягом робочого
року особам віком до 18 років забороняється
(частина п’ята ст. 80 КЗпП, частина п’ята
ст. 11 Закону про відпустки).
Неприпустима заміна всіх видів відпусток
особам, які не досягли 18 років, грошовою
компенсацією (частина п’ята ст. 83 КЗпП,
частина п’ята ст. 24 Закону про відпустки).
Щодо інших видів відпусток, зокрема,
відпустки у зв’язку з навчанням, соціальної,
без збереження заробітної плати тощо, законодавством не передбачено пільг чи особливого порядку надання. Неповнолітнім
працівникам надаються такі відпустки в
загальному порядку.

одну — 70,00 грн (за місяць — 2100,00 грн), а
для дорослого працівника норма виробітку —
40 штук, оплата за одиницю також 70,00 грн
(за місяць — 2800,00 грн). У такому випадку
неповнолітньому працівнику роботодавець
повинен доплачувати щомісяця 700,00 грн
(2800,00 грн – 2100,00 грн).
Учням загальноосвітніх шкіл, професійнотехнічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від
навчання час, праця оплачується пропорційно відпрацьованому часу або залежно
від виробітку. Також на розсуд керівництва
на підприємстві можуть установлювати доплати до заробітної плати (частина третя
ст. 194 КЗпП).

Оплата праці
Працівникам молодше 18 років за скороченої тривалості щоденної роботи заробітна
плата виплачується в тому ж розмірі, як
працівникам відповідних категорій за повної тривалості щоденної роботи (частина
перша ст. 194 КЗпП). Отже, неповнолітній
працівник повинен працювати менше, а
оплату отримувати в розмірі повного окладу
(ставки).
Праця працівників молодше 18 років,
допущених до відрядних робіт, оплачується
за відрядними розцінками, встановленими
для дорослих працівників, із доплатою за
тарифною ставкою за час, на який тривалість
їхньої щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих
працівників (частина друга ст. 194 КЗпП).
Припустимо, що для неповнолітнього
працівника місячна норма з виготовлення
запчастин становить 30 штук, оплата за
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Розірвання трудового договору
Трудовий договір із неповнолітнім працівником може бути розірвано на вимогу
його батьків, усиновителів та опікунів, а
також державних органів і службових осіб,
на яких покладено нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю. Таке
може відбутися, якщо продовження дії договору загрожує здоров’ю неповнолітнього
або порушує його законні інтереси. Мають
бути надані докази того, що продовження
дії трудового договору призведе до зазначених наслідків.
Припинення трудових відносин із неповнолітнім працівником оформляється наказом роботодавця, де підставою є письмова
вимога батьків.
Обмеження на звільнення працівників обумовлені в ст. 198 КЗпП. Розірвання трудового
договору з ініціативи роботодавця відповідно
до норм ст. 40 і 41 КЗпП допускається, крім
дотримання загального порядку звільнення,
тільки за погодженням із районною (міською)
службою у справах дітей.
Неповнолітні працівники звільняються
на підставах, зазначених у п. 1, 2, 6 частини
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першої ст. 40 КЗпП, лише у виняткових випадках за згодою районної (міської) служби
у справах дітей таке звільнення не допускається без працевлаштування. Нагадаємо, що
до таких підстав належать:
• зміни в організації виробництва та
праці, в т. ч. ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства (п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП);
• виявлення невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі вна-

слідок недостатньої кваліфікації або стану
здоров’я, що перешкоджають продовженню
цієї роботи (п. 2 частини першої ст. 40 КЗпП);
• поновлення на роботі працівника, який
раніше виконував цю роботу (п. 6 частини
першої ст. 40 КЗпП).
Якщо ж неповнолітній працівник звільняється за угодою сторін, у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору або
з власної ініціативи, порядок звільнення
звичайний.

Додаток 1
Приклад наказу про прийняття на роботу неповнолітнього працівника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІТКА САКУРИ»
НАКАЗ
23.03.2015

Київ

№ 58-К

Про прийняття на роботу
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти Остапенка Володимира Володимировича, 2001 р. н., на роботу розповсюджувачем рекламних листівок із 23.03.2015 р. з окладом відповідно до штатного
розпису.
2. Встановити Остапенку В. В скорочену тривалість робочого часу — 24 години на
тиждень з оплатою праці як за повну тривалість щоденної роботи (ст. 51, 193 КЗпП).
Підстави:
1. Заява Остапенка В. В. від 23.03.2015.
2. Письмова згода Остапенка В. О., батька Остапенка В. В., щодо прийняття на
роботу його сина.
3. Довідка про медичний огляд Остапенка В. В. від 20.03.2015.
Директор

Крищук

О. Є. Крищук

З наказом ознайомлений:

Остапенко

В. В. Остапенко

23.03.2015
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 53

Изменение квалификационной
категории и присвоение
педагогического звания c. 56
Неполное рабочее время
и средняя зарплата: оплата
c. 59
больничных

Ніна ПІДЛУЖНА,
заступник директора департаменту стратегічного планування —
начальник відділу Міністерства соціальної політики України

ІНДЕКСАЦІЯ
грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів громадян у 2015 р. відповідно до Закону України «Про індексацію
грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII у
редакції Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV та Порядку
проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
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Г

рошові доходи населення індексуються
згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII у редакції
Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV
та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
з урахуванням змін і доповнень, унесених
постановами КМУ від 17.05.2006 р. № 690,
від 11.07.2007 р. № 913, від 12.03.2008 р.
№ 170, від 13.06.2012 р. № 526 (далі —
Порядок № 1078).
Індекс споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації обчислюється наростаючим
підсумком на основі щомісячних індексів
споживчих цін за даними Державної служби
статистики України. Право на проведення
індексації настає, якщо величина ІСЦ перевищить установлений поріг індексації (101 %).
У разі підвищення заробітної плати
(п. 5 Порядку № 1078) місяць підвищення
вважається базовим і індексація в цьому
місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати перевищує суму
індексації, що має нараховуватись у місяці
підвищення. З наступного за базовим місяцем
розраховується новий індекс для проведення
подальшої індексації.
Якщо сума підвищення заробітної плати
менша ніж сума індексації, то заробітна
плата підвищується та виплачується сума
індексації, визначена з урахуванням суми
підвищення доходу.

На підставі Порядку № 1078 і даних
Держстату величина приросту ІСЦ для проведення індексації у грудні 2014 р. та січні
2015 р. наведена в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації у січні-лютому 2015 р.
Місяці
березнь
квітень
У разі підвищення доходів, тобто якщо
базовими місяцями були
у 2014 р.
січень
28,4
35,2
лютий
27,7
34,5
березень
24,9
31,6
квітень
20,9
27,4
травень
16,5
22,7
червень
15,4
21,5
липень
14,9
21,0
серпень
14,0
20,1
вересень
10,8
16,7
жовтень
8,2
13,9
листопад
6,2
11,8
грудень
3,1
8,6
у 2015 р.
січень
—
5,3
лютий
—
—
березень
—
—
Базові
місяці

ІСЦ (за даними Держстату), на основі
яких розраховується індекс для проведення
індексації, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Індекси споживчих цін, на основі яких розраховується
індекс споживчих цін для проведення індексації
Місяці
Рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2014

100,2

100,6

102,2

103,3

103,8

101,0

100,4

100,8

102,9

102,4

101,9

103,0

2015

103,1

105,3
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ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації грошових доходів населення
В разі підвищення заробітної плати працівників у січні 2014 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації доходів у березні 2015 р. становить:
1,028 1,033 1,038 1,014 1,037 1,024 1,019 1,030 1,031 100 – 100 = 28,4 %,
де 1,028 — ІСЦ за лютий-березень 2014 р. (100,6 1,022 100),
1,033 — ІСЦ за квітень 2014 р. (103,3 100),
1,038 — ІСЦ за травень 2014 р. (103,8 100),
1,014 — ІСЦ за червень-липень 2014 р. (101,0 1,004 100),
1,037 — ІСЦ за серпень-вересень 2014 р. (100,8 1,029 100),
1,024 — ІСЦ за жовтень 2014 р. (102,4 100),
1,019 — ІСЦ за листопад 2014 р. (101,9 100),
1,030 — ІСЦ за грудень 2014 р. (103,0 100),
1,031 — ІСЦ за січень 2015 р. (103,1 100).
ІСЦ за лютий 2015 р. становив 105,3 %, тобто перевищив поріг індексації (101 %), тому
у квітні 2015 р. індексація має здійснюватись з урахуванням цього індексу на величину приросту ІСЦ — 35,2 % (1,028 1,033 1,038 1,014 1,037 1,024 1,019 1,030 1,031
1,053 100 – 100).
Припустимо, що заробітна плата за березень 2015 р. становитиме 2700 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(із 01.01.2015 р. — 1218 грн). Якщо заробітна плата не підвищувалась із січня 2014 р.,
величина приросту індексу споживчих цін, на яку індексується зарплата у березні 2015 р.,
становить 24,8 % (124,8 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 345,91 грн (1218 28,4 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 3045,91 грн (2700 + 345,91).
Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.
Грошовий дохід разом із сумою індексації оподатковується відповідно до чинного законодавства.

Звертаємо увагу на те, що п. 9 Прикінцевих
положень Закону України «Про Державний
бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р.
№ 80-VШ визначено, що урядом має бути затверджений особливий порядок проведення

ZP_4_2015_2.indd 55

індексації грошових доходів населення в
межах фінансових ресурсів бюджетів усіх
рівнів, бюджету ПФУ та бюджетів інших
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування на 2015 р.
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Олена МОРЄВА,
економіст-аналітик

ЗМІНА
кваліфікаційної
категорії
та присвоєння
педагогічного звання
У березні поточного року практичний психолог загальноосвітнього
навчального закладу буде атестуватися на присвоєння
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та
педагогічне звання «практичний психолог — методист». Чи
можна так? Як це вплине на зарплату?

П

едагогічні працівники навчальних
закладів атестуються на підставі ст.
49 Закону України «Про освіту» від
23.05.1991 р. № 1060-XII, а порядок її проведення регулюється Типовим положенням
про атестацію педагогічних працівників,
затвердженим наказом Міністерства освіти
та науки України від 06.10.2010 р. № 930
(далі — Типове положення).

Присвоєння педагогічного звання
За результатами атестації практичним
психологам може бути присвоєно педагогічне
звання «практичний психолог — методист»
(пп. 4 п. 3.13 Типового положення). Критерієм
для присвоєння цього педагогічного звання
є відповідність вимогам, установленим п. 5.2
Типового положення.
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Так, згідно з цим пунктом Типового положення педагогічне звання «практичний
психолог — методист» може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії», здійснюють науково-методичну
та науково-дослідну діяльність, мають власні
методичні розробки, що пройшли апробацію
та схвалені науково-методичними установами
або професійними об’єднаннями викладачів
професійно-технічних та вищих навчальних
закладів І–ІІ рівнів акредитації, закладів
післядипломної освіти.
Відповідно до Типового положення педагогічні звання присвоюють та знімають лише
за поданням керівника чи педагогічної ради
навчального закладу. Рішення про присвоєння практичному психологу педагогічного
звання «практичний психолог — методист»
приймає атестаційна комісія другого рівня.
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Присвоєння категорії
Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоює атестаційна комісія
працівникам, які відповідають вимогам, установленим до працівників із кваліфікаційною
категорією «спеціаліст першої категорії»,
та які володіють інноваційними освітніми
методиками та технологіями, активно їх використовують і поширюють у професійному
середовищі; володіють широким спектром
стратегій навчання; вміють продукувати
оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку; активно
впроваджують форми та методи організації
навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання
учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення
навчально-виховного процесу в навчальному
закладі (п. 4.6 Типового положення).

Одночасне присвоєння
кваліфікаційної категорії
та педагогічного звання
Слід зазначити, що Типове положення не
містить норми, яка не давала б змоги одночасно
присвоювати кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання
«практичний психолог — методист». Тобто
законодавством таке прямо не заборонено. З
цього випливає, що кваліфікаційну категорію
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне
звання «практичний психолог — методист»
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можна присвоювати одночасно, адже це не
суперечить нормам Типового положення.
Отже, виходячи зі змісту описаної на
початку статті ситуації, якщо практичний
психолог має достатній стаж педагогічної
роботи, досяг високого професіоналізму,
а атестаційна комісія першого рівня присвоїть
йому кваліфікаційну категорію «спеціаліст
вищої категорії», то атестаційна комісія
другого рівня може присвоїти педагогічне
звання «практичний психолог — методист».

Зміни в зарплаті
Педагогічні звання дають педагогічним
працівникам право на підвищення ставок
заробітної плати (посадових окладів).
Згідно з додатком 1 до постанови КМУ
«Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та
додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної
ставки» від 20.04.2007 р. № 643 за педагогічне
звання «практичний психолог — методист»
передбачене підвищення ставки заробітної
плати (посадового окладу) на 10 %.
Слід зазначити, що ставку заробітної плати
за результатами атестації змінюють із дня присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії,
педагогічного звання. Ставку заробітної плати
(посадовий оклад) за педагогічне звання,
присвоєне за результатами атестації, підвищують лише за період роботи на посадах, на
яких були присвоєні відповідні звання. Підви-

ПРИКЛАД

Обчислення заробітної плати практичного психолога, якому за результатами
атестації присвоєні педагогічне звання та вища кваліфікаційна категорія
За підсумками атестації практичний психолог має першу кваліфікаційну категорію, якій
відповідає 11-й тарифний розряд за ЄТС. До отримання педагогічного звання та вищої
кваліфікаційної категорії його ставка становила 1678,00 грн. Стаж педагогічної роботи
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цього працівника — 22 роки. Йому також установлено надбавку за престижність праці
відповідно до Постанови № 373 в розмірі 20 % ставки заробітної плати. Порівняємо, як
зміниться заробітна плата практичного психолога у зв’язку зі встановленням йому за
результатами атестації педагогічного звання «практичний психолог — методист» і вищої
кваліфікаційної категорії. Для зручності наведемо розрахунок у таблиці.

Складові
зарплати

До перерахунку
зарплати

Після встановлення
нової ставки зарплати
та педзвання

Підстава

Розрахунок

Сума

Розрахунок

Сума

11-й тарифний
розряд

1678,00

12-й тарифний
розряд

1806,00

Додаток 6 до
Наказу № 557

Підвищення
за педзвання

—

—

10 %

180,60

Пункт 24 Інструкції № 102

Новостворена
ставка зарплати

—

—

1986,60

Пункт 34 Інструкції № 102

Ставка зарплати

1806,00

1806,00 +
+ 180,60

Надбавка за «престижність праці»

1678,00

20 %

335,60

1986,60

20 %

397,32

Пункт 1 Постанови № 373

Надбавка за вислугу років (30%)

1678,00

30 %

503,40

1986,60

30 %

595,98

Пункт 1 Порядку № 78

2979,90

+ 462,90

За місяць разом

—

2517,00

щення за педагогічні звання утворюють нові
ставки заробітної плати (розміри посадових
окладів), що потрібно враховувати під час

—

обчислення заробітної плати за обсяг виконуваної роботи, доплат, надбавок та інших
виплат (п. 34 Інструкції № 102).

НОРМАТИВНА БАЗА
Порядок № 78

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений
постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78.

Постанова № 373

Постанова КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»
від 23.03. 2011 р. № 373.

Інструкція № 102

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 р. № 102.

Наказ № 557
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Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати
праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних
закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.
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Євгеній ГУБА,
бухгалтер-експерт

НЕПОВНИЙ
робочий час і середня
зарплата: оплата
лікарняних
У статті розглянуто особливості обчислення середньої заробітної
плати для розрахунку оплати листків непрацездатності застрахованим особам, які працюють неповний робочий день
або тиждень

Особливості обчислення
Особливості обчислення середньої заробітної плати для розрахунку оплати листків непрацездатності застрахованим особам, які працюють неповний робочий час,
передбачені Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі —
Порядок № 1266). Залежно від того, чи
запроваджено на підприємстві неповний
робочий день або тиждень, обирається одне
із двох правил.
Правило перше. Якщо облік робочого
часу ведеться в годинах, а в місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється
середня заробітна плата, або в періоді, за
який виплачується допомога, встановлюється неповний робочий день, для розрахунку
застрахованій особі допомоги по тимча-
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совій непрацездатності та оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця застосовується середньогодинна заробітна плата (п. 15
Порядку № 1266).
Тобто для працівників, які працюють на
умовах неповного робочого дня, а також
коли облік робочого часу ведеться в годинах, розраховується не середньоденна,
а середньогодинна заробітна плата. Вона
обчислюється шляхом ділення нарахованої
за розрахунковий період заробітної плати
на кількість, відпрацьованих годин застрахованою особою в зазначений період (п. 16
Порядку № 1266).
Правило друге. У випадках, не пов’язаних
із застосуванням обліку робочого часу в годинах та встановленням неповного робочого
дня в місяцях розрахункового періоду, за який
обчислюється середня заробітна плата, або
в періоді, за який виплачується допомога, для
розрахунку страхових виплат та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
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за рахунок коштів роботодавця застосовується середньоденна заробітна плата за відпрацьований час (п. 13 Порядку № 1266).
Таким чином, для працівників, яким
установлений неповний робочий тиждень
і облік відпрацьованого часу ведеться в днях,
розраховується середньоденна заробітна
плата. Вона обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові
внески, на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді (п. 14
Порядку № 1266).
Враховуючи вказане вище, у вигляді формули розрахунок середньоденної (середньогодинної) заробітної плати (Зсер.) буде таким:
Зсер. = ЗПрп ÷ Крд,
де ЗПрп — нарахована за розрахунковий
період заробітна плата, з якої сплачується ЄСВ;
Крд — кількість відпрацьованих робочих
днів (годин) у розрахунковому періоді.
Далі розглянемо декілька прикладів розрахунку середньогодинної та середньоденної
заробітної плати.

Приклади розрахунку
середньоденної
(середньогодинної)
заробітної плати
Для розрахунку середньогодинної та середньоденної заробітної плати (Зсер). необхідно визначити такі основні складові:
• розрахунковий період;
• суми виплат, які включаються до розрахунку за розрахунковий період;
• кількість відпрацьованих у розрахунковому періоді днів (годин).
Визначаючи ці складові та дотримуючись норм Порядку № 1266, слід робити
поправку на зміни, що відбулися в системі
соціального страхування з 01.01.2015 р. (див.
журнал «Заработная плата» № 2/2015, с. 58;
№ 3/2015, с. 88).
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Нагадаємо, що відповідно до ст. 19 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування мають страховий
стаж менше шести місяців, мають право на
матеріальне забезпечення на підставі цього
Закону в таких розмірах:
• допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески,
але в розрахунку на місяць не вище за розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом у місяці настання страхового випадку;
• допомога по вагітності та пологах —
виходячи з нарахованої заробітної плати, з
якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного
розміру мінімальної заробітної плати та не
менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання
страхового випадку.

Розрахунковий період
Для прикладу скористаємося загальним правилом (абзац перший п. 4 Порядку № 1266), згідно з яким розрахунковим
періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата для застрахованих осіб
(включаючи осіб, які працюють неповний
робочий день (робочий тиждень)), є останні шість календарних місяців (з першого
до першого числа), що передують місяцю,
в якому настав страховий випадок (хвороба). Втім, якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески (або за
неї сплачувалися страхові внески) менше
шести календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до
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першого числа), в яких сплачено страхові
внески (п. 5 Порядку № 1266).
Також заслуговує уваги абзац п’ятий п. 4
Порядку № 1266, за яким місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа),
в яких застрахована особа не працювала з
поважних причин, виключаються з розрахункового періоду. До таких причин належать:
• тимчасова непрацездатність;
• відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
• відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.
Під час визначення розрахункового
періоду необхідно врахувати, що в разі коли
застрахована особа працювала та сплачувала
страхові внески (або за неї сплачувалися страхові внески) менше ніж календарний місяць,
середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьований час перед настанням
страхового випадку (п. 6 Порядку № 1266).
Страховий стаж підтверджується довідками ПФУ форми ОК-5 або ОК-7.

Суми виплат, які включаються
до розрахунку за розрахунковий
період
Середня заробітна плата застрахованої
особи обчислюється, виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що
включають основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати (в т. ч. у натуральній формі), які
визначаються за нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону
про оплату праці (тобто згідно з Інструкцією зі статистики зарплати) та підлягають
обкладанню ПДФО (не враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати
зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується), з яких сплачувався ЄСВ
(п. 7 Порядку № 1266). Варто зазначити,
що для визначення середньої заробітної
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плати відповідно до п. 9 Порядку № 1266 до
розрахунку включається зарплата в межах
максимальної величини (граничної суми)
заробітної плати й оподатковуваного доходу,
з яких сплачуються ЄСВ (у січні-листопаді
2015 р.— 20 706,00 грн).

Кількість відпрацьованих
у розрахунковому періоді
днів (годин)
Враховується тільки відпрацьований працівником час за графіком роботи в межах
розрахункового періоду.
Також слід пам’ятати, що середньоденна (середньогодинна) заробітна плата не
може перевищувати максимальну суму (граничну величину) заробітної плати та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких
сплачується ЄСВ, у розрахунку на день чи
годину, яка обчислюється шляхом ділення
встановленого її розміру в останньому місяці
розрахункового періоду на норму робочого
часу цього місяця (п. 14 Порядку № 1266).
У наведених прикладах на с.62–63 березень 2015 р. — останній місяць розрахункового періоду. В цьому місяці ЄСВ справляється з граничної суми, що не перевищує
20 706,00 грн, норма робочого часу становить: у прикладі 1 — 168 год., у прикладі 2 —
21 робочий день.
Порівняємо фактично визначені суми
середньої зарплати з розрахунковими.
За даними прикладу 1 — фактична сума середньогодинної заробітної плати —
35,23 грн, а розрахункова — 123,25 грн
(20 706,00 грн ÷ 168 роб. год.).
За даними прикладу 2 — фактична
сума середньоденної заробітної плати —
282,11 грн, а розрахункова — 986 грн
(20 706,00 грн ÷ 21 р. дн.).
Як бачимо, в обох прикладах фактична сума середньої заробітної плати (тобто
282,11 грн і 35,23 грн) не перевищує розрахункову (986 грн і 123,25 грн відповідно).
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ПРИКЛАД 1

Розрахунок середньогодинної заробітної плати
за неповного робочого дня
У 2014 р. норма тривалості робочого часу працівника розраховувалась за графіком
п’ятиденного робочого тижня (з вихідними в суботу та неділю) та восьмигодинною тривалістю робочого часу протягом дня за 40-годинного робочого тижня, враховуючи скорочення
робочого часу напередодні святкових і неробочих днів.
З 01.02.2015 р. працівника було переведено на неповний робочий день — три години
на день за п’ятиденного робочого тижня (із понеділка до п’ятниці).
Працівник перебував на лікарняному з 1 до 3 квітня 2015 р., що підтверджено листком
непрацездатності.
Протягом розрахункового періоду (жовтень 2014 р. — березень 2015 р.) оклад працівника за штатним розписом — 6000 грн — не змінювався, працівник відпрацював усі
робочі дні. Дані за розрахунковий період, необхідні для обчислення середньогодинної
заробітної плати, наведені в таблиці.
Дані для обчислення середньогодинної заробітної плати
№
з/п

Місяці
розрахункового
періоду

Кількість відпрацьованих
робочих
днів

годин

Дохід, що включається
до розрахунку середньої
заробітної праці, грн

2014 р.
1

Жовтень

23

184

6000,00

2

Листопад

20

160

6000,00

3

Грудень

23

183

6000,00

2015 р.
4

Січень

20

5

Лютий

20

60 (20

3)

2250,001

6

Березень

21

63 (21

3)

2250,001

Разом

127

159

809

6000,00

28 500,00

1 Робота за неповного робочого дня (тижня) оплачується пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку (частина друга ст. 56 КЗпП).

Таким чином, середньогодинна заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності становить:
28 500,00 грн 809 роб. год. = 35,23 грн.
Листок непрацездатності оплачується за робочі години згідно з графіком роботи
(змінності) працівника, пропущені у зв’язку з хворобою (лист Мінпраці від 17.09.2009 р.
№ 262/18/99-09).
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ПРИКЛАД 2

Розрахунок середньоденної заробітної плати
за неповного робочого тижня
Використовуючи дані прикладу 1, припустимо, що працівника з 01.02.2015 р. було переведено на неповний робочий тиждень — три дні на тиждень (8 год. на день, із вівторка
до четверга). Протягом розрахункового періоду (жовтень 2014 р. — березень 2015 р.)
оклад працівника за штатним розписом — 6000,00 грн — не змінювався, працівником
відпрацьовано всі робочі дні. Дані за розрахунковий період, необхідні для обчислення
середньоденної заробітної плати, наведені в таблиці.
Дані для обчислення середньоденної заробітної плати
№
з/п

Місяці
розрахункового
періоду

Кількість відпрацьованих
робочих
днів

годин

Дохід, що включається
до розрахунку середньої
заробітної праці, грн

2014 р.
1

Жовтень

23

184

6000,00

2

Листопад

20

160

6000,00

3

Грудень

23

183

6000,00

4

Січень

20

159

6000,00

5

Лютий

12

96 (12

8)

3600,002

6

Березень

13

104 (13

8)

3714,292

Разом

111

886

2015 р.

31 314,29

2 Робота за неповного робочого дня (тижня) оплачується пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку (частина друга ст. 56 КЗпП).

Таким чином, середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності становить:
31 314,29 грн 111 р. дн. = 282,11 грн.
Листок непрацездатності оплачується за робочі дні, пропущені у зв’язку з хворобою,
згідно з графіком роботи працівників (лист Мінпраці від 17.09.2009 р. № 262/18/99-09).

Якщо б фактична сума середньоденної (середньогодинної) заробітної плати перевищувала розрахункову, то для обчислення суми
допомоги по тимчасовій непрацездатності й
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця
потрібно було застосовувати останню.
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Насамкінець звертаємо увагу, що згідно
з п. 10 Порядку № 1266, якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового
випадку застрахована особа не мала заробітку з поважних причин, зазначених у п. 4
цього Порядку (тимчасова непрацездатність,
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,

23.03.2015 19:10:53

64

ОПЛАТА ТРУДА

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного
віку за медичним висновком), або якщо
страховий випадок настав у перший день
роботи, середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат та оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця визначається,
виходячи з місячної тарифної ставки (поса-

дового окладу), встановленої працівникові
на момент настання страхового випадку.
Якщо на підприємстві встановлено неповний робочий день (робочий тиждень), середня заробітна плата обчислюється, виходячи
з частини місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові
на момент настання страхового випадку, що
відповідає його графіку роботи.

ПРИКЛАД 3

Розрахунок середньоденної зарплати за неповного робочого часу,
якщо працівник захворів у перший день роботи
На підприємстві встановлено чотириденний робочий тиждень, тривалість робочого
часу — 32 години. Нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень за
п’ятиденного робочого тижня. Тобто тривалість установленого на підприємстві робочого
тижня становить 80 % нормальної тривалості робочого часу (32 год. 40 год. 100 %).
Найманий працівник у перший день роботи одержав травму. Його тарифна ставка за
штатним розписом становить 6000,00 грн на місяць.
За аналогією з прикладом, наведеним у додатку 1 до Порядку № 1266, середньомісячна заробітна плата працівника, з якої призначаються страхові виплати та оплачуються
перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, становить
4800 грн (6000 грн 80 % 100 %).
Для оплати днів тимчасової непрацездатності середньоденна заробітна плата працівника становить 300 грн (4800 грн 16, де 16 — кількість робочих днів за графіком роботи
застрахованої особи в місяці, в якому настав страховий випадок).

Що нового

Індексація мінімальної зарплати
Міністерство соціальної політики у листі від
02.03.2015 р. № 2724/0/14-15/10 роз’яснило,
що якщо розмір мінімальної заробітної плати
переглядався у грудні 2013 р., то в січні 2015 р.
індекс для проведення індексації заробітної плати
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працівників, які отримують її на рівні мінімальної,
становить 21,2 %, сума індексації — 258,22 грн
(1218 21,2 100). Якщо працівник отримує
заробітну плату на рівні мінімальної, то її розмір
індексується у повному розмірі.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 04.03.2015 р. № 105

ПОРЯДОК
виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього
заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період
1. Цей Порядок визначає механізм виплати компенсації підприємствам, установам,
організаціям у межах середнього заробітку
працівників, призваних на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період (далі — працівники), за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою 2501350 «Компенсація підприємствам,
установам, організаціям у межах середнього
заробітку працівників, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період» (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної
програми є Мінсоцполітики.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
Міністерство соціальної політики Автономної
Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — структурні підрозділи
соціального захисту населення);
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у
мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
виконавчих органів міських, районних у містах
(крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі —
органи соціального захисту населення).
3. Бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію витрат на виплату середнього заробітку
працівникам, які працювали на таких підприємствах, в установах, організаціях на час призову
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на військову службу, не більше одного року
(далі — компенсація).
4. Для виплати компенсації підприємство,
установа або організація подає щомісяця до
15 числа органу соціального захисту населення звіт про фактичні витрати на виплату
середнього заробітку працівникам згідно з
додатком 1, погоджений районним (міським)
військовим комісаріатом, який здійснював призов працівника на військову службу, в частині
підтвердження призову та проходження військової служби, для подання до 19 числа їх копій,
а також зведених звітів про фактичні витрати
на виплату середнього заробітку працівникам
згідно з додатком 21 структурним підрозділам
соціального захисту населення.
Структурні підрозділи соціального захисту
населення щомісяця до 23 числа подають
відомості про загальний обсяг фактичних
витрат на виплату середнього заробітку працівникам згідно з додатком 31 Мінсоцполітики
для спрямування їм бюджетних коштів, що
спрямовуються органам соціального захисту
населення для перерахування підприємствам,
установам, організаціям.
5. Обчислення середнього заробітку працівників здійснюється відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08.02.1995 р. № 100.
6. Виплата компенсації проводиться підприємствами, установами, організаціями у
1

Додатки 2, 3 не наводяться. (Прим. ред.)
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строки, визначені статтею 115 Кодексу законів
про працю України.
7. Оподаткування, нарахування і сплата
єдиного соціального внеску на компенсацію
проводяться відповідно до Податкового кодексу України і Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування».
8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та

операції, пов’язані з використанням бюджетних
коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної
програми та використання бюджетних коштів,
а також контроль за їх цільовим та ефективним
витрачанням здійснюються в установленому
законодавством порядку.

Додаток 1
до Порядку
ЗВІТ
про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним
на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
______________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

у __________________ 20____ р.
(місяць)

______________________________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження органу соціального захисту населення)

Прізвище, ім’я
та по батькові

Посада
(професія)

МП
Керівник

Нарахована
середня
заробітна плата

_______________
(підпис)

Головний бухгалтер _______________
(підпис)

Погоджено
МП
Військовий комісар

_______________
(підпис)

Найменування
військового
комісаріату, дата і
номер наказу про
призов, звільнення

Примітка

___________________
(ініціали, прізвище)

___________________
(ініціали, прізвище)

___________________
(ініціали, прізвище)

«___»_______________ 20__р.
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Сегодня в рубрике:

Учет расходов на оплату труда
работников, занятых ремонтом
основных средств
c. 67
Ошибки в начисления
зарплаты: исправляем
правильно

c. 72

Командировка в вопросах
и ответах
c. 81

Ірина ПІСОЦЬКА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

ОБЛІК ВИТРАТ
на оплату праці
працівників,
зайнятих
ремонтами
основних засобів
З 2015 р. сума витрат на проведення ремонтів основних
засобів ураховується для обчислення оподатковуваного прибутку за даними бухгалтерського обліку. Отже підприємствам
треба більш зважено підходити до оцінки таких витрат, які
впливають на отримання в майбутньому економічних вигод
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Заробітна плата працівників
як складова витрат на ремонт
Кожне підприємство, маючі основні засоби, стикається з необхідністю підтримувати
їх у придатному для експлуатації робочому
стані. Для цього потрібно періодично виділяти кошти на їхній ремонт. Ремонтуючи
такі засоби власними силами (господарським
способом), підприємство має оплачувати
працю працівників, зайнятих цими роботами.
Фінансове становище підприємства багато
в чому залежить від достовірного обліку таких
витрат і економічних вигод від їх проведення.
Для відображення витрат, пов’язаних із
ремонтом і поліпшенням об’єктів основних засобів, слід застосовувати П(С)БО 7
«Основні засоби» та Методичні рекомендації
з бухгалтерського обліку основних засобів,
затверджені наказом Міністерства фінансів
України від 30.09.2003 р. № 561 (далі —
Методрекомендації № 561).
Сума заробітної плати працівників-ремонтників є складовою витрат на ремонт,
які відображаються в податковому обліку в
порядку, встановленому ПКУ.
До 2015 р. для цілей оподаткування всі
види ремонтів вважалися поліпшенням. До
складу податкових витрат включалися витрати на ремонт у розмірі 10 % балансової
вартості основних засобів на початок року.
Витрати, що перевищували цю межу, збільшували вартість основних засобів відповідної
групи та включалися до складу податкових
витрат шляхом подальших амортизаційних
відрахувань. Зазвичай цих правил дотримувалися і в бухгалтерському обліку, щоб
уникнути можливих розбіжностей між даними податкового та бухгалтерського обліку.
Робити так прямо дозволяє п. 14 П(С)БО 7.
Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких інших законодавчих актів України
щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р.
№ 71-VІІІ оподатковуваний прибуток визна-
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чається за даними бухгалтерського обліку.
Сума фінансового результату може підлягати
певним коригуванням.
Обмежень у ПКУ щодо відображення
витрат на поліпшення основних засобів у
складі коригувань фінансового результату
до оподаткування немає. Тому доречним
буде розглянути такі витрати в розрізі бухгалтерського обліку більш детально.

Види ремонтів основних засобів
В основу поділу ремонтів покладено принцип складності й періодичності виконання
та проведення ремонтних робіт. Так, згідно з
п. 14, 15 П(С)БО 7 поділяють ремонти основних засобів на їх підтримання в робочому
стані — поточний ремонт і поліпшення —
капітальний ремонт.
У разі поточного ремонту проводять
технічний огляд, обслуговування та замінюють частково окремі деталі без розбирання
усього об’єкта. Такий ремонт не збільшує ті
вигоди, які спочатку планувалося отримати
від використання основного засобу. Отже,
витрати на нього не капіталізують, а відносять на витрати періоду залежно від сфери
використання. Поточні ремонти можуть
проводитися декілька разів на рік.
Капітальний ремонт — це модернізація,
модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція основних засобів, що призводять до
збільшення вигод, які підприємство спочатку
планувало отримати від їх використання.
Тому такі ремонти вважаються капітальними інвестиціями, які збільшують первісну
вартість основних засобів.
Капітальні ремонти, як правило, проводять раз на рік або рідше.
Підставою для визнання капітальними інвестиціями витрат, пов’язаних із поліпшенням
основних засобів, є зростання внаслідок цих
витрат очікуваного терміну корисного використання об’єкта, кількості або якості продукції
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(робіт, послуг), яка виробляється чи надається
цим об’єктом (п. 31 Методрекомендацій № 561).
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зації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку,
крім виробничого методу (пп. 138.3.1 ПКУ).
З 2015 р. так слід враховувати витрати
на оплату праці працівників, зайнятих ремонтами, і у податковому обліку.
Як бачимо, різниця полягає в тому, що
метою капітального ремонту є збільшення
майбутніх економічних вигод, первісно
очікуваних від використання основних засобів, а поточного — одержання первісно
визначеної суми майбутніх економічних
вигод від їх використання.

Облік витрат на ремонт
Підприємство самостійно планує витрати
на всі види ремонтів, виходячи з технічного
стану об’єктів основних засобів і забезпеченості
матеріальними та фінансовими ресурсами.
Відображення витрат на оплату праці
працівників-ремонтників в обліку залежить
від виду ремонту. Так, у разі поточного ремонту такі витрати одразу потрапляють до
витрат звітного періоду.
За капітального ремонту оплата праці
працівників-ремонтників збільшує первісну
вартість основних засобів і включається до
складу податкових витрат шляхом подальших
амортизаційних відрахувань. Для розрахунку
застосовуються методи нарахування аморти-

Документальне підтвердження
витрат на ремонт основних
засобів
Нормами ПКУ встановлено, що витрати,
які враховуються для визначення об’єкта опо-

ПРИКЛАД 1

Відображення в обліку витрат на поточний ремонт
У березні 2015 р. підприємство власними силами проводить поточний ремонт офісу:
фарбування підлоги, вікон, стін. Вартість використаних матеріалів становить 3000,00 грн.
Нарахована зарплата працівникам, які виконували ремонт, — 4000,00 грн, ЄСВ —1480,00 грн
(умовна ставка — 37 %). Загальна вартість ремонту — 8480,00 грн (3000,00 + 4000,00 +
+ 1480,00 грн). Ця сума включається до податкових витрат підприємства в березні 2015 р.
У бухгалтерському та податковому обліку операції з проведення поточного ремонту
офісу можна відобразити таким чином:
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№
з/п

Зміст операції

1

Бухгалтерський облік
Д-т

К-т

Оприбутковані будівельні матеріали
для ремонту офісу

205

631

2

Списано матеріали на ремонт офісу

92

3

Нараховано заробітну плату працівникам, які виконували ремонт

4

Нараховано ЄСВ (37 %)

Сума,
грн

Податковий облік
Доходи

Витрати

3000,00

—

—

205

3000,00

—

3000,00

92

661

4000,00

—

4000,00

92

651

1480,00

—

1480,00
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ПРИКЛАД 2

Відображення в обліку витрат на капітальний ремонт
Під час капітального ремонту автомобіля в лютому 2015 р. підприємством були понесені такі витрати:
— придбання нового двигуна до автомобіля — 5000,00 грн,
— придбання фарби — 2000,00 грн,
— на оплату праці працівників — 7000,00 грн;
— нарахування ЄСВ — 2660,00 грн (умовна ставка — 38 %);
— інші матеріали — 1000,00 грн.
Загальна вартість ремонту — 17 660,00 грн (5000,00 + 2000,00 + 7000,00 + 2660,00 +
+ 1000,00). На суму ремонтних витрат збільшується вартість автомобіля.
У бухгалтерському та податковому обліку операції з проведення капітального ремонту
автомобіля можна відобразити таким чином:
Бухгалтерський облік

№
з/п

Зміст операції

Д-т

К-т

1

Оприбутковано двигун для автомобіля

207

631

2

Оприбутковано фарбу для ремонту

201

3

Оприбутковано інші матеріали для
ремонту

4

Податковий облік
Доходи

Витрати

5000,00

—

—

631

2000,00

—

—

201

631

1000,00

—

—

Встановлено новий двигун на автомобіль

152

207

5000,00

—

—

5

Списано фарбу на ремонт автомобіля

152

201

2000,00

—

—

6

Списано матеріали на ремонт автомобіля

152

201

1000,00

—

—

7

Нараховано заробітну плату працівникам-ремонтникам

152

66

7000,00

—

—

8

Нараховано ЄСВ (38 %)

152

65

2660,00

—

—

9

Збільшено первісну вартість автомобіля

10

152

17 660,00

—

17 660,00

10

Нараховано амортизацію автомобіля

92

152

500,00

—

500,00

даткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують їх здійснення платником податку, обов’язковість
ведення та зберігання яких передбачена
правилами ведення бухгалтерського обліку,
та інших документів (п. 138.2 ПКУ).
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Сума, грн

Для документального підтвердження проведення будь-якого виду ремонту необхідно
вивести об’єкт основних засобів з експлуатації
на підставі наказу керівника.
Приймання закінчених робіт із ремонту та
поліпшення основних засобів (модернізація,
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добудова, реконструкція) оформлюється актом приймання-здавання відремонтованих,
реконструйованих і модернізованих об’єктів
(типова форма ОЗ-2).
Якщо ремонт виконує стороння організація, підприємство — платник податків
має обґрунтувати вартість робіт із ремонту
об’єкта основних засобів актом виконаних
робіт та іншими документами (розрахунком,
кошторисом, калькуляцією).

Вплив ремонтних витрат
на фінансові результати
Керівник підприємства з урахуванням
результатів аналізу існуючої ситуації та
суттєвості таких витрат визначає характер і
ознаки здійснюваних підприємством робіт,
тобто чи спрямовані вони на підвищення
техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція)
об’єкта, що приведе в майбутньому до збільшення економічних вигод, чи здійснюються

71

вони для підтримання об’єкта в придатному
для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних
вигод від його використання.
Значні витрати на ремонт або поліпшення
основних засобів можуть вплинути на нестачу
оборотних коштів, що негативно вплине на
фінансовий стан підприємства.
Узагальнюючи, слід відмітити, що визначення витрат на ремонт і поліпшення основних засобів є складним процесом і має ряд
особливостей, що, головним чином, зумовлено новими вимогами податкового законодавства та специфічністю обліку операцій із
поліпшення та ремонту основних засобів та
їх впливом на оцінку вартості об’єктів.
Від результатів підтвердження достовірності витрат на ремонт основних засобів,
залежить правильність визначення фінансового результату в бухгалтерському обліку та
правильність визначення об’єкта оподаткування податку на прибуток, в чому, в першу
чергу, зацікавлені власники та керівництво
підприємства.

Що нового

Сплата військового збору підприємцями
ДФСУ роз’яснила питання щодо утримання
податковими агентами військового збору в
разі виплати доходів фізичним особам —
підприємцям за здійснення ними своєї діяльності.
Посилаючись на п. 177.8 ПКУ, ДФСУ зазначає:
під час нарахування (виплати) підприємцю доходу
від здійснення ним підприємницької діяльності,
суб’єкт господарювання та/або самозайнята
особа, які нараховують (виплачують) такий дохід,
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не утримують ПДФО у джерела виплати, якщо
підприємцем, який отримує такий дохід, надано
копію документа, що підтверджує його державну
реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта
підприємницької діяльності. Тобто суб’єкти
господарювання та/або самозайняті особи, які
виплачують підприємцям за здійснення ними
своєї діяльності, не є податковими агентами
щодо таких доходів.
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Дмитрий ДРЮЧИН,
консультант по вопросам налогообложения
и бухгалтерского учета

ОШИБКИ
в начислении
зарплаты: исправляем
правильно
К сожалению, всем нам свойственно ошибаться, ведь, как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Однако
ошибки бухгалтера часто приводят к достаточно плачевным
последствиям, как для предприятия, так и для него самого.
Данная статья посвящена ошибкам бухгалтеров при начислении
и выплате заработной платы. Из нее вы узнаете, как классифицируются эти ошибки, возможные пути их исправления и
отражения в бухгалтерском учете и отчетности

Классификация ошибок
Ошибки, которые допускает бухгалтер
при начислении заработной платы, можно
разделить на две большие группы:
• Счетные или арифметические. Уже
из названия ясно, что это ошибки, допущенные в арифметических действиях, в
т. ч. механически, или в результате сбоя
компьютерной программы. Примером таких
ошибок могут быть ситуации, когда бухгалтер неправильно посчитал составные части
заработной платы работника (оклад, надбавку, премию, индексацию) или ошибся при
вводе данных в компьютерную программу
(завысил или занизил установленный оклад
сотрудника).
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• Технические. Такие ошибки возникают,
когда бухгалтер неправильно применяет законодательные акты и внутренние нормативные документы (коллективный договор или
приказы администрации). Примером таких
ошибок могут послужить оплата отпуска
большей продолжительности, неправильный
расчет средней заработной платы, включение
в доход сотрудника неустановленной ему
надбавки или премии.
Данная градация бухгалтерских ошибок
не является исключительной и единственно
правильной, но очень важно на этапе обнаружения упущения правильно его классифицировать, поскольку от этого напрямую
будут зависеть и пути решения возникшей
проблемы.
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Этапы исправления ошибок
при начислении зарплаты
Независимо от того, какую ошибку допустил бухгалтер — счетную или техническую, — ему придется решить целый ряд задач.
Насколько сложным будет этот путь, зависит
от многих факторов, начиная от времени, в
течение которого была обнаружена ошибка,
и заканчивая чисто человеческими взаимоотношениями с работниками предприятия.
Условно всю процедуру исправления ошибки можно разделить на три больших этапа:
• документальное оформление — включает в себя юридический аспект вопроса.
Это связано с оформлением документов
(как внутри предприятия, так и извне),
на основании которых будет исправлена
допущенная ошибка. Сюда можно отнести
докладные записки, приказы и распоряжения
по предприятию и даже решение суда или
исполнительный лист;
• отражение в бухгалтерском учете.
Бухгалтерский учет — это точная наука
цифр и поэтому любая допущенная ошибка
потребует корректировок и исправлений в
регистрах;
• отражение в отчетности по зарплате.
Если зарплата начислена неправильно, это
повлечет за собой неправильное или некорректное составление отчетов по зарплате.
Неисправление допущенных ошибок может
привести к переплате или (что гораздо хуже)
недоплате налогов и штрафным санкциям.

Документальное оформление
исправления ошибки
Счетная или арифметическая
ошибка
Начнем с того, что ни в одном законодательном акте нет прямого определения
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«счетной ошибки». Вместе с тем, о ней упоминается в пп. 1 п. 24 Постановления № 13,
где к таким ошибкам относят неправильное
выполнение арифметических действий и
двукратное начисление заработной платы
за один и тот же период.
Итак, когда выявлена счетная ошибка, ее
необходимо документально зафиксировать.
Это делается с помощью докладной записки
бухгалтера, неправильно начислившего заработную плату, на имя руководителя предприятия. Докладная записка составляется
в произвольной форме. В ней обязательно
должны быть указаны причины, по которым
допущена ошибка, и перечислены фамилии
сотрудников, зарплата которых начислена
неправильно. Кроме того, необходимо указать
период, в котором была допущена ошибка,
и ее общую сумму.
Отметим, что перед бухгалтером встает
намного больше проблем, если он ошибочно
начислил и выплатил сотруднику большую
сумму заработной платы. Это связано, прежде
всего, с тем, что любой руководитель захочет
вернуть суммы излишне выплаченной зарплаты и уплаченных налогов. Поэтому в качестве
примера взята именно такая ситуация.
Пример докладной записки бухгалтера предприятия приведен в приложении 1
на с. 79.
После представления бухгалтером руководству предприятия докладной записки
возможны два варианта развития событий,
которые рассмотрим отдельно.

Вариант первый:
ошибка выявлена в течение
месяца после ее допущения
В этом случае на основании докладной записки в соответствии с нормами ст. 127 КЗоТ
руководитель может издать приказ по предприятию об удержании неправильно начисленной и выплаченной суммы. Акцентируем
внимание на том, что такой приказ может
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быть издан только на протяжении месяца
со дня, когда ошибка была допущена, или
с того дня, когда была сделана ошибочная
выплата. Причем перед оформлением приказа работник, которому была неправильно
начислена зарплата, должен дать письменное
согласие на возврат излишне полученных
сумм в кассу предприятия или же на удержание их у него из последующих выплат. Без
письменного согласия работника подобные
удержания или возвраты наличных в кассу
невозможны и противозаконны.
Если работник соглашается вернуть излишне полученные деньги в кассу предприятия
(для бухгалтера это наиболее благоприятный
вариант), то бухгалтер оформляет прием
наличных в кассу предприятия приходным
кассовым ордером. Далее сторнирует излишне
начисленные суммы налогов и зарплаты. И,
наконец, подает уточненный налоговый расчет по ф. № 1ДФ, а также вносит коррективы
в текущую отчетность по ЕСВ.
Если работник дает свое согласие на удержание излишне полученных сумм из последующих выплат, то бухгалтеру нужно учесть
нормы ст. 128 и 129 КЗоТ и придерживаться
установленных ограничений. Напомним, что
в соответствии со ст. 128 КЗоТ размер общих
удержаний из дохода работника не может
превышать 20 % его чистого дохода. В некоторых случаях, когда удержания производят
по нескольким исполнительным листами
или выплатам, общий размер удержаний
может достигать 50 %. (Подробно на эту тему
см. статьи в журналах «Заработная плата»
№ 7/2015, с. 70, № 8/2014, с. 75).
Оформить согласие работника на удержание излишне полученных сумм можно двумя
способами: либо отдельным документом —
заявлением работника на имя руководителя,
либо путем ознакомления работника под подпись с приказом руководителя предприятия.
Пример приказа об удержании из заработной платы работника излишне выплаченной
суммы приведен в приложении 2 на с. 80.
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Возможен вариант, когда работник откажется в добровольном порядке вернуть
излишне полученную сумму. Тогда у работодателя есть возможность потребовать возврат через суд. Нужно учесть, что согласно
ст. 233 КЗоТ и п. 24 Постановления № 13
сделать это можно только в течение года
после того, как ошибка была допущена или
сотрудник ошибочно получил деньги.
В этом случае бухгалтер должен будет в
суде доказать, что допущенная им ошибка
была счетной или арифметической, а начать
удерживать излишне выплаченные суммы
он сможет только после решения суда, имея
на руках исполнительный лист.

Вариант второй:
ошибка выявлена по истечении
месяца после ее допущения
Если месячный срок прошел, то вернуть
излишне выплаченные деньги можно только
при личном согласии на это работника или
же по решению суда. Акцентируем внимание
на том, что в этом случае руководитель не
имеет права издавать никаких приказов.
Либо этот вопрос решается «полюбовно» с
работником и он сам соглашается вернуть
излишне полученные суммы, либо в течение
года работодатель подает иск в суд с требованием вернуть эти деньги.
Нужно учесть, что ключевым вопросом
при рассмотрении иска работодателя будет
классификация допущенной ошибки бухгалтера. Если бухгалтеру удастся доказать,
что допущенная им ошибка счетная или
арифметическая, то суд, принимая во внимание Постановление № 13, скорее всего,
встанет на сторону работодателя и заставит
работника вернуть излишне полученные
суммы. Если же приведенных аргументов
бухгалтера будет недостаточно и суд признает допущенную ошибку технической,
то шансов выиграть это дело практически нет. Главным аргументом у суда будет
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ст. 1215 ГКУ, согласно которой заработная
плата, выплаченная работнику, не может
быть возвращена, если ее переплата не
связана со счетной ошибкой.

Техническая ошибка
В случае наличия технической ошибки
администрация предприятия не имеет никаких рычагов для того, чтобы сделать что-то
по своей инициативе и бухгалтер остается

75

со своими проблемами один на один.
Допущенную ошибку в данном случае
можно исправить двумя путями: либо работник по собственной инициативе возвращает
денежные средства предприятию, либо это
делается по решению суда. Рассмотрим
каждый из возможных вариантов.
Если работник добровольно согласен
вернуть деньги предприятию, то инцидент
можно считать исчерпанным. Работник
пишет заявление на имя руководителя пред-

ПРИМЕР

Выявление технической ошибки и варианты ее исправления
В сентябре 2014 г. бухгалтером ООО «Скифы» была выявлена ошибка при начислении заработной платы и оплаты листка нетрудоспособности заведующему складом
Сидорову А. А. за июль 2014 г., после чего им была составлена докладная записка на
имя руководителя.
В частности, по листку нетрудоспособности за период с 16 по 31 июля включительно
была начислена помощь в размере 1320,00 грн, и, помимо этого, работнику была начислена и выплачена зарплата за весь месяц в размере 2500,00 грн.
Бухгалтерией предприятия были сделаны следующие начисления и удержания из
доходов, выплаченных Сидорову А. А:
— удержан ЕСВ:
— из суммы «больничных» — 26,40 грн (1320,00 2 %);
— из суммы зарплаты — 90,00 грн (2500,00 3,6 %);
— начислен ЕСВ:
— на сумму «больничных» — 438,24 грн (1320,00 33,2 %);
— на суммы зарплаты — 931,50 грн (2500,00 37,26 % (условно);
— удержан НДФЛ:
— из суммы «больничных» — 194,04 грн (1320,00 15 %);
— из суммы зарплаты — 361,5 грн (2500,00 15 %);
— удержан военный сбор:
— из суммы «больничных» —19,80 грн (1320,00 1,5 %);
— из суммы зарплаты — 37,50 грн (2500,00 1,5 %).
В июле 2014 г. было 23 рабочих дня, из них 11 дней Сидоров А. А. работал, а 12 —
болел. Поэтому вместо целого оклада в размере 2500,00 грн он должен был получить
только 1195,65 грн. Суммы оплаты листка нетрудоспособности начислены и выплачены
правильно, поэтому корректировать их не нужно. Также условно не будем разбивать
оплату листка нетрудоспособности за счет предприятия и за счет ФСС по ВПТ.
Рассмотрим два возможных варианта развития событий:
— работник добровольно возвращает излишне полученные деньги в кассу предприятия;
— работник отказывается добровольно вернуть деньги. Администрация признает
виновным лицом бухгалтера, и он возвращает деньги.
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приятия о своем согласии вернуть деньги,
а бухгалтер либо принимает в кассу предприятия всю сумму сразу, либо постепенно
удерживает ее частями из последующих заработков с учетом норм ст. 128 и 129 КЗоТ.
Если же работник отказывается добровольно вернуть излишне выплаченные деньги, то администрация предприятия имеет
право в течение года обратиться в суд (в
соответствии со ст. 233 КЗоТ). Однако, как
уже отмечалось выше, выиграть это дело на
законных основаниях будет крайне сложно.
Получив отрицательный ответ суда, администрация предприятия, скорее всего, примет
решение о взыскании данных сумм с виновного лица. В соответствии со ст. 132 КЗоТ
ущерб, причиненный предприятию во время выполнения служебных обязанностей,
возмещается за счет виновного лица, а им
в данном случае является не кто иной, как
бухгалтер, начислявший зарплату.
Таким образом, в силу ненадлежащего
исполнения своих трудовых обязанностей
бухгалтер будет признан виновным в причинении ущерба и должен будет его возместить
за счет собственных средств. Именно такая
позиция изложена в п. 7 постановления
Пленума ВСУ «О судебной практике по делам

о возмещении ущерба, причиненного предприятиям, учреждениям, организациям их
работниками» от 29.12.1992 г. № 14. Причем
бухгалтер возмещает средства в размере прямого действительного ущерба, но не более
своей среднемесячной заработной платы.
Для документального оформления этого
процесса, в соответствии со ст. 136 КЗоТ,
не позднее двух недель со дня выявления
ошибки администрация предприятия издает
соответствующий приказ или распоряжение,
в течение семи дней знакомит с ним бухгалтера и представляет на исполнение. В этом
приказе администрация должна указать
лицо, виновное в совершении нарушения,
и сумму возмещения.

Исправление ошибки в учете
Для наглядности суммы необходимых
корректировок представим в таблице.
В первом варианте Сидоров А. А. возвращает деньги добровольно. Тогда в бухгалтерском
учете это следует отразить таким образом:
Во втором варианте, когда деньги возмещает бухгалтер, нужно учесть нормы
ст. 128 КЗоТ и рассчитать средний заработок

Корректировка начислений и удержаний из зарплаты работника
в связи с исправлением ошибки
Фактические
суммы, грн

Уточненные
суммы, грн

Сумма переплаты
(размер необходимых
корректировок), грн

Начислена заработная плата

2500,00

1195,65

1304,35

Удержан ЕСВ из заработной
платы

90,00

43,04

46,96

Удержан НДФЛ

361,50

172,89

188,61

Удержан военный сбор

37,50

17,93

19,57

Сумма к выдаче

2011,00

961,79

1049,21

Начислен ЕСВ на сумму
зарплаты

931,50

445,50

486,00

Хозяйственная операция
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Хозяйственная операция

Бухгалтерский
учет
Д-т

К-т

Сидоровым А. А. внесены в кассу предприятия излишне выплаченные средства

301

661

Откорректирована сумма НДФЛ (методом
«сторно»)

661

Откорректирована удержанная сумма ЕСВ
(методом «сторно»)

Сумма,
грн

Налоговый учет
Доходы

Расходы

1049,21

—

—

641/
НДФЛ

–188,61

—

—

661

651

–46,96

—

—

Откорректирована начисленная сумма ЕСВ
(методом «сторно»)

661

651

–486,00

—

—

Откорректирована сумма военного сбора
(методом «сторно»)

661

642

–19,57

—

—

Откорректирована сумма расходов на сбыт
в части излишних начислений зарплаты и
ЕСВ (1304,35 + 486,00) (методом «сторно»)

93

661

–1790,35

—

–1790,35

бухгалтера, в пределах которого он и будет
возмещать ущерб.
В подробности расчета средней заплаты
бухгалтера вдаваться не будем, напомним
только, что он производится в соответствии
с Порядком № 100. Сама же сумма средней
зарплаты бухгалтера рассчитывается как
среднее из доходов, полученных им за два
последних месяца. Условно примем среднюю
зарплату бухгалтера равной 2000,00 грн.
Эта сумма больше, чем причиненный ущерб
(1049,21 грн), поэтому бухгалтер возмещает
ее полностью.
В соответствии с нормами ст. 128 КЗоТ
ежемесячно из заработка бухгалтера можно

Содержание хозяйственной операции

удержать только 20 %. При заработной плате бухгалтера в размере 2000,00 грн сумма
месячного возмещения ущерба составит
400,00 грн (2000,00 × 20 %). Остальная
сумма возмещается из его заработной платы
следующих месяцев до полного погашения.
Акцентируем внимание на том, что бухгалтер
возмещает только ту сумму, которую он излишне выплатил (1049,21 грн), прочие суммы
(НДФЛ и ЕСВ) возвращаются предприятию
в результате корректировки отчетности.
Итак, операции по возмещению бухгалтером предприятия излишне выплаченной
работнику заработной платы в бухгалтерском
учете можно отразить таким образом:

Бухгалтерский
учет
Д-т

К-т

375

93

самостоятельно вносит деньги в кассу
предприятия

301

сумма ущерба удержана из зарплаты за
текущий месяц

661

Отражена сумма убытка предприятия в части
излишне выплаченной зарплаты работнику

77

Сумма,
грн

Налоговый учет
Доходы

Расходы

1049,21

—

—

375

400,00

—

—

375

400,00

—

—

Бухгалтер возмещает ущерб:
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Теперь разберемся с корректированием
отчетности, в частности, приложения 4 к
отчетности по ЕСВ и Налогового расчета
по ф. № 1ДФ.

Исправления в ф. № 1ДФ
Налоговый расчет по ф. № 1ДФ можно
исправить двумя способами:
• Если ошибка была обнаружена до
граничного срока его подачи, то достаточно
заполнить его правильно с учетом допущенной ошибки и подать со статусом «Новий
звітний». Такая норма содержится в пп.
4.2 Порядка заполнения и предоставления
налоговыми агентами Налогового расчета
сумм дохода, начисленного (уплаченного)
в пользу плательщиков налога, и сумм
удержанного из них налога, утвержденного приказом Министерства финансов
Украины от 13.01.2015 г. № 4 (далее —
Порядок № 4).
• Если же ошибка обнаружена позже
(как в нашем случае), то придется подать
уточненный отчет. В соответствии с пп. 4.3
Порядка № 4 подать такой отчет можно в
любой момент, после обнаружения ошибки
со статусом «Уточнений». Далее, в соответствии с пп. 4.4 Порядка № 4 нужно повторить строку, в которой была допущена
ошибка, при этом в графе 9 проставить «1»
(изъятие данной строки). Затем заполнить
в следующей строке уже исправленные
данные и в графе 9 проставить «0» (ввод
данной строки).
Как видим, в отчете отображена вся сумма
дохода Сидорова А. А., включая оплату больничного, а также сумма НДФЛ, удержанная
из обеих выплат.
Поскольку НДФЛ откорректирован в сторону уменьшения базы его начисления, то по
итогам подачи уточненного отчета у предприятия возникнет переплата по НДФЛ.
Естественно, штрафные санкции к предприятию применяться не должны.
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Исправления в приложении 4
Общие принципы заполнения отчетности
по ЕСВ, а также исправления ошибок в этой
отчетности регламентируются нормами
Порядка формирования и представления
страхователями отчета по суммам начисленного единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование,
утвержденного приказом Министерства
доходов и сборов Украины от 09.09.2013 г.
№ 454. Корректировки в приложении 4
должны быть сделаны как в общей таблице 1,
так и в таблице 6, где начисленные доходы
приводятся в разрезе сотрудников.
Для корректировки ошибок, допущенных
после 01.01.2011 г., в таблице 1 приложения 4
отчетности по ЕСВ предусмотрен раздел 7
(в связи с изменениями в законодательстве
возможно изменение форм отчетности,
но, думаем, принцип останется тот же).
Все корректировки проводятся в текущем
отчете (месяце обнаружения ошибки), а
корректировать данные, указанные в приложении 4 за прошлые отчетные периоды,
в данном случае не нужно. Раздел 7 таблицы 1 приложения 4 заполняется следующим
образом:
• в строке 7 — указывают сумму строк 7.1
и 7.3 (общая сумма, на которую необходимо уменьшить ЕСВ в части начислений и
удержаний);
• в строке 7.1 — указывают сумму излишне начисленного ЕСВ, в т. ч. в строках 7.1.1–7.1.8 приводят расшифровку излишне начисленного ЕСВ в разрезе ставок;
• в строке 7.3 — указывают сумму излишне удержанного ЕСВ, в т. ч. в строках
7.3.1–7.3.5 указывают сумму излишне удержанного ЕСВ в разрезе ставок;
• в строке 7.4 — указывают сумму дохода,
на которую излишне начислен и с которой
излишне удержан ЕСВ;
• в строке «Зміст помилки» — указывают
период, в котором допущена ошибка, вид
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выплаты, на которую излишне начислен и
с которой излишне удержан ЕСВ.
Поскольку в данном случае также уменьшилась база обложения ЕСВ, то штрафные
санкции к предприятию применяться не
должны, но проверка гарантирована.
Порядок исправления ошибок в таблице 6 отчетности по ЕСВ был рассмотрен в
журнале «Заработная плата» № 11/2014
с. 93, поэтому повторяться не будем. А с
порядком исправления ошибок в ф. № 1ДФ
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можно ознакомиться в комментарии на с. 7
в журнале «Заработная плата» № 3/2015.
Что касается военного сбора, то отчетность по нему уже разработана, поэтому и
корректировать ошибки при его начислении
и удержании нужно и в ф. № 1 ДФ.
В заключении хотелось бы пожелать всем
бухгалтерам вообще не допускать ошибок
в своей работе, ну а если это случилось, то
максимально быстро найти пути исправления
с помощью нашей консультации.
Приложение 1

Пример докладной записки бухгалтера предприятия
Директору
ООО «Скифы»
Бондаренко В. П.
бухгалтера по зарплате
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
10.10.2014
Мною, бухгалтером Ивановой М. И., при начислении заработной платы заведующему складом Сидорову А. А. за сентябрь 2014 г. была допущена счетная ошибка,
в результате чего Сидорову А. А. было излишне начислено и выплачено 500 (пятьсот) гривен.
Бухгалтер по зарплате

Иванова

М. И. Иванова
Приложение 2

Пример приказа об удержании из заработной платы работника
излишне выплаченной суммы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКИФЫ»
ПРИКАЗ
15.10.2014

г. Сумы

№ 121

Об удержании из заработной платы
В сентябре 2014 г. заведующему складом Сидорову А. А. из-за счетной ошибки
была излишне выплачена заработная плата в сумме 500,00 грн (пятьсот гривен
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00 копеек), о чем 10.10.2014 г. бухгалтер Иванова М. И. составила докладную записку (прилагается к приказу). В соответствии с изложенным и руководствуясь
ст. 127 КЗоТ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Удержать из заработной платы Сидорова А. А, сумму в размере 500,00 грн
(пятьсот грн 00 коп).
2. Удержание проводить, начиная с зарплаты за октябрь 2014 г., с учетом ограничений, установленных ст. 128 и 129 КЗоТ.
3. Исполнение настоящего приказа возлагаю на главного бухгалтера Петрову Н. В.
Основание: докладная записка бухгалтера Ивановой М. И.
Директор

Бондаренко

В. П. Бондаренко

С приказом ознакомлен, с основаниями и суммой удержания из заработной платы
согласен. Соглашаюсь на ежемесячное удержание из моей заработной платы в размере 20 % в счет погашения задолженности из-за излишне выплаченных мне средств.
15.10.2014

Сидоров

А. А. Сидоров

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
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Закон № 491

Закон Украины «Об индексации денежных доходов населения» от
06.02.2003 г. № 491-IV.

Закон № 606

Закон Украины «Об исполнительном производстве» от 21.04.1999 г.
№ 606-XIV.

Порядок № 1078

Порядок проведения индексации денежных доходов населения, утвержденный постановлением КМУ 17.07.2003 г. № 1078.

Постановление № 13

Постановление Пленума Верховного Суда Украины «О практике применения судами законодательства об оплате труда» от 24.12.1999 г. № 13.
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Ірина КРАСОВСЬКА,
заступник головного редактора журналу «Заработная плата»

ВІДРЯДЖЕННЯ
у запитанняхвідповідях
Тема відряджень уже неодноразово розглядалася на сторінках
нашого журналу. Тим не менш у бухгалтерів знову і знову виникають окремі запитання, що стосуються відрядження. Читайте
відповіді на них

Працівник підприємства отримав
аванс на відрядження та мав наступного дня виїхати у відрядження,
але вночі захворів. Коли йому слід повернути аванс?
Відповідно до п. 2.11 Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від
15.12.2004 р. № 637, за одержані під звіт
готівкові кошти звітувати необхідно на
підставі законодавства України.
Звіт про використання коштів, виданих
на відрядження або під звіт, подається до
закінчення п’ятого банківського дня, що
настає за днем, у якому платник податку
завершує відрядження (пп. 170.9.2 ПКУ).
Згідно з абзацом п’ятим п. 11 розділу ІІ
Інструкції про відрядження, якщо працівник
отримав аванс на відрядження та не виїхав,
він повинен протягом трьох банківських днів
із дня прийняття рішення про скасування
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поїздки повернути до каси підприємства
зазначені кошти.
Як бачимо, в Інструкції прописано загальну норму для будь-яких випадків скасування
відрядження та немає жодного посилання на
поважність чи неповажність причини, через
яку це відбулося. Тобто неважливо — захворів працівник чи не поїхав у відрядження з
іншої причини.
Працівник повинен повернути отримані
кошти протягом трьох банківських днів із дня
прийняття рішення про скасування поїздки.
Якщо виходити зі змісту запитання, працівник,
скоріш за все, повідомив підприємство про
те, що не зможе виїхати у відрядження, вже
зранку наступного дня. З цього випливає, що
рішення про скасування відрядження буде
прийнято також на день пізніше, ніж видання
авансу (або пізніше ще на більший термін,
якщо працівник мав виїхати у відрядження
у вихідний чи святковий день). Тому три
банківські дні слід відраховувати саме з дня
видання наказу про скасування відрядження.
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Госпрозрахункові підприємства не використовують в роботі норми Інструкції
про відрядження, вона стосується лише
бюджетних організацій. Тому вважаємо, що
працівники госпрозрахункових підприємств
мають повернути невикористаний аванс
на відрядження в разі його скасування до
закінчення п’ятого банківського дня, що
настає за днем, у якому прийнято рішення
про скасування відрядження.
Як оплачувати відрядженому працівникові вихід на роботу в день
повернення з відрядження?
Якщо працівник прибуває з відрядження до початку робочого дня і
встигає на роботу, то такий день уже
не вважається відрядженням і оплачується як
звичайний робочий день. Інший приклад —
працівник прибув із відрядження у першій
половині робочого дня та вийшов на роботу,
хоча за правилами внутрішнього трудового розпорядку він не зобов’язаний цього
робити. В такому разі цей день вважається
відрядженням: працівникові виплачуються
добові та середній заробіток без доплат і
додаткового дня відпочинку, оскільки вихід
працівника на роботу був добровільним.
Днем прибуття із відрядження вважається
день прибуття транспортного засобу, яким
добирався відряджений працівник до місця
постійної роботи. Як відомо, кожна наступна
доба починається з 0:00 годин і транспорт
може прибути як до початку робочого дня
(рано вранці), так і протягом нього або пізно ввечері. Але у будь-якому випадку день
прибуття з відрядження ще вважається відрядженням. Разом із тим, якщо порівняти
два різні варіанти повернення із відрядження — рано вранці та пізно ввечері — помітна
деяка несправедливість з огляду на наявність
у працівника вільного часу перед виходом
на роботу. Іншими словами, раннє за часом
повернення з відрядження дає працівникові
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додатковий вільний час для відпочинку.
І, навпаки, повернувшись із відрядження
вночі, працівник практично не має часу
перепочити перед роботою.
Щоб уникнути цього, підприємство відповідно до п. 13 Інструкції про відрядження
в локальному Положенні про відрядження
має врегулювати питання виходу працівника
на роботу в дні вибуття у відрядження та
прибуття з нього правилами внутрішнього
трудового розпорядку підприємства. Тобто
слід конкретно прописати, за яких умов працівник має вийти на роботу в день від’їзду
чи повернення з відрядження, і як цей день
буде оплачуватися.
Підприємство вперше у своїй діяльності направляє працівника у
відрядження. Як йому правильно
оплачувати дні відрядження?
Як оплачувати дні, коли працівник
перебуває у відрядженні, визначено
частиною четвертою ст. 121 КЗпП.
Згідно з нею, такі дні оплачуються на підставі
умов трудового (колективного) договору,
але не нижче середнього заробітку.
Щоб виконати цю вимогу, слід порівняти
денну зарплату працівника в місяці відрядження із середньоденною заробітною платою, розрахованою за Порядком розрахунку
середньої заробітної плати, затвердженим
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100).
Додатково можна скористатися роз’ясненням Мінсоцполітики, наданим у листі від
05.03.2012 р. № 204/13/184-12. У ньому є
алгоритм дій бухгалтера в такому випадку.
По-перше, слід розрахувати денний заробіток працівника в місяці відрядження. Для
цього потрібно заробітну плату за відпрацьовані робочі дні в місяці відрядження (без
урахування оплати за дні непрацездатності та
інших випадків збереження середньої заробітної плати) поділити на кількість таких днів.
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По-друге, слід розрахувати середньоденний заробіток працівника згідно з Порядком № 100. Нагадаємо, що для цього
враховуються виплати за останні два місяці
перед відрядженням (виходячи з кількості
робочих днів у цьому періоді).
Третім кроком має бути порівняння цих
двох величин і визначення, яка з них більша.
Ну і останній крок — уже безпосередній
розрахунок оплати за дні відрядження залежно від того, який показник вищий: якщо
більшою є середньоденна зарплата, то за дні
відрядження зберігають її, а якщо вища денна
зарплата в місяці відрядження, — дні відрядження оплачують як звичайні робочі дні.
Як бачимо, алгоритм розрахунку нескладний. Значно складніше правильно
визначити показники денної та середньоденної заробітної плати, особливо коли в
останніх двох місяцях та в місяці відрядження
працівник працював на умовах і повного, і
неповного робочого часу. Але це вже інші
питання, які ми розяглядатимемо у спецвипуску «Середня зарплата: розраховуємо
правильно» № 2/2015.
Працівника, який працює на умовах
неповного робочого тижня, а саме:
три дні на тиждень за п’ятиденного
робочого тижня по вісім годин щодня, направляють у відрядження з понеділка до
п’ятниці (включно). Тобто замість трьох
робочих днів за індивідуальним графіком
роботи йому доведеться працювати п’ять.
Як відмічати в табелі й оплачувати такому
працівнику дні відрядження?
Одразу зазначимо, що жодним нормативно-правовим актом прямо не
передбачено, як потрібно діяти, коли
направляють у відрядження працівника, який
працює на умовах неповного робочого часу.
Будемо користуватися загальними нормами.
Отже, незважаючи на те що працівник
працює за індивідуальним графіком три
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дні на тиждень, всі дні відрядження, коли
він буде перебувати в ньому за наказом керівника, слід вважати для цього працівника
робочими. В наказі про відрядження має
бути вказано, що відряджений працівник
має виконувати свої обов’язки і в ті дні, що
є для нього вихідними. З цього випливає,
що в табелі обліку використання робочого
часу протягом п’яти днів відрядження слід
проставляти «ВД» (або «07») і вісім годин.
Фактично ми маємо ситуацію із залученням працівника до роботи в його вихідні.
Але таке залучення не зовсім відповідає
нормам ст. 71 КЗпП, яка визначає, що залучення окремих працівників до роботи
в ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової
організації (профспілкового представника)
підприємства, установи, організації та лише
у виняткових випадках, що визначаються
законодавством у частині другій цієї статті.
Тобто для відрядження працівника для
роботи у вихідні мають бути належні підстави.
Але дотриматися їх неможливо з об’єктивних
причин. Тому вважаємо, що направлення у
відрядження у вихідні слід розцінювати як
особливий випадок, як виняток із загального
правила роботи у вихідні.
Оскільки працівник працюватиме у вихідні, то в нього буде «перепрацювання»
робочого часу, встановленого його індивідуальним графіком роботи. Тому компенсувати роботу у вихідні слід відповідно до
ст. 72 КЗпП наданням іншого дня відпочинку
або у грошовій формі у подвійному розмірі
(за правилами ст. 107 Кодексу) за домовленістю з працівником.
Працівникам бюджетної сфери робота
у вихідні компенсується на підставі норм
Інструкції про відрядження.
Під час відрядження працівник зняв
кошти з корпоративної картки,
але не витратив їх. Чи можна їх
повернути в касу та як правильно
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це зробити? Чи потрібно подавати «нульовий» авансовий звіт?
Відповідь на це запитання випливає
з п. 2.12 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою
Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637
(далі — Положення № 637). У ньому, зокрема,
вказано, що фізичні особи — довірені особи
підприємств (юридичних осіб), які згідно із
законодавством України одержали готівку з
поточного рахунку із застосуванням корпоративного електронного платіжного засобу
або особистого електронного платіжного
засобу, використовують її за призначенням
без оприбуткування в касі. Зазначені довірені
особи подають до бухгалтерії підприємства
звіт про використання коштів разом із підтвердними документами в установлені строки
та в порядку, що визначені для підзвітних осіб
законодавством України, а також документи
про одержання готівки з поточного рахунку
(чек банкомата, копія видаткового ордера,
довідки за встановленими формами, сліп,
квитанція торговельного термінала тощо)
разом із невитраченим залишком готівки.
Враховуючи вказане вище, дії працівника, який під час відрядження зняв кошти з
корпоративної картки та не витратив їх,
мають бути такими. Після повернення із відрядження він у встановлений законодавством
термін має скласти Звіт про використання
коштів, виданих на відрядження або під
звіт (далі — авансовий звіт) за формою, затвердженою наказом Міністерства доходів
і зборів України від 24.12.2013 р. № 845, у
якому графи «Одержано» та «Залишок» заповнити з однією та тією ж сумою — знятої
з корпоративної картки та невикористаної
готівки. Зворотній бік авансового звіту, де
зазначаються дані про використання коштів, заповнювати не потрібно. Залишок
невикористаних коштів працівник повинен
повернути до каси підприємства, про що
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робиться запис у спеціально визначених
рядках.
Звертаємо увагу на те, що повертати кошти працівник має в тих грошових одиницях, у
яких він їх отримав із корпоративної картки.
Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, має вийти
на роботу через два місяці. Підприємство
планує направити її у відрядження для
участі в семінарі, тема якого пов’язана
з її роботою. Вартість семінару оплачує
підприємство. Чи потрібно утримувати
ПДФО з вартості семінару? Як компенсувати працівниці дні відрядження?
Направити за власною ініціативою
у відрядження для участі в семінарі
працівницю, яка перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, роботодавець не має права.
Разом із тим, ураховуючи те, що зазначена
відпустка працівниці скоро закінчиться і
такий семінар справді піде їй на користь,
потрібно оформити все належним чином.
Наприклад, працівниця може вийти на
роботу на умовах неповного робочого дня
(абзац восьмий ст. 179 КЗпП). Для цього
вона має написати заяву, а керівник — видати наказ про встановлення їй неповного
робочого дня у період відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку. Тому праця такої працівниці буде оплачуватися пропорційно відпрацьованому часу
або залежно від виробітку (частина друга
ст. 56 КЗпП). У разі дотримання таких умов
працівниця може поїхати у відрядження на
семінар. Але направлення її у відрядження
роботодавцем (як матері дитини до трьох
років) заборонено нормами ст. 176 КЗпП, що
карається штрафом за ст. 265 КЗпП. Не «допоможе» і переривання відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку та вихід на роботу на повний день.
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Якщо ж працівниця поки не має можливості працювати навіть кілька годин на
день, але бажає взяти участь у семінарі та
підприємство оплатило їй його вартість, то
таким чином вона отримує додаткове благо
від роботодавця та повинна сплатити ПДФО.
Тому підприємство як податковий агент
має з вартості семінару утримати ПДФО із
застосуванням «натурального» коефіцієнта,
передбаченого п. 164.5 ПКУ.
Під час відрядження виникли обставини, за яких воно за рішенням
керівника було продовжено. Чи можна видати додаткові кошти відрядженому
працівнику до завершення відрядження?
Насамперед зауважимо, що конкретної відповіді на це запитання в
Інструкції про відрядження немає.
Тому спробуємо надати відповідь, базуючись
на її загальних нормах.
Можливість продовження відрядження
передбачена п. 10 розділу II Інструкції про
відрядження, де вказано, що з дозволу керівника може братися до уваги вимушена
затримка у відрядженні з не залежних від
працівника причин за наявності підтвердних
документів в оригіналі. Рішення про продовження строку відрядження керівник ухвалює
після прибуття працівника до місця постійної
роботи на підставі його доповідної записки.
Оформити таке рішення слід наказом (розпорядженням) керівника. Третім абзацом
цього пункту визначено, що за час затримки
в місцеперебуванні у відрядженні без поважних причин працівникові не виплачується
зарплата, не відшкодовуються добові витрати,
витрати на найм житлового приміщення та
інші витрати. Однак якщо в цьому випадку
відрядження було продовжено за рішенням
керівника підприємства, це свідчить про
те, що для продовження відрядження була
поважна причина, отже працівникові слід
виплатити всі належні кошти.
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Як відомо, коштами на відрядження підприємство має забезпечити працівника
авансом.
Разом із тим, згідно з пп. 2.11 Положення № 637 готівка видається особі під звіт за
умови звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми. Крім
того, за видання готівки під звіт без повного
звітування щодо раніше виданих коштів підприємству загрожує штраф у розмірі 25 %
виданих під звіт сум (ст. 1 Указу Президента
України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу
готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95).
Отже з одного боку, підприємство має
забезпечити працівника авансом на відрядження, а з іншого — видати кошти під
звіт можна тільки за умови звітування за
отримані раніше підзвітні кошти.
Звіт про використання коштів, виданих на
відрядження, в загальному випадку працівник повинен подати особисто до закінчення
п’ятого банківського дня, який настає за днем,
у якому він завершує таке відрядження (пп.
170.9.2 ПКУ). Але оскільки відрядження продовжується, працівник не може відзвітувати
за отриманий раніше аванс.
У той же час працівникові потрібно оплачувати і вартість проживання, і харчуватися.
Тому в разі перевірки підприємству доведеться наполягати, що додаткові кошти були
надіслані працівникові саме для таких цілей.
Якщо підприємство відрядило працівника
з корпоративною платіжною карткою, то
можна її поповнити. Повернувшись із відрядження, працівник надасть звіт про використання коштів із такої картки. Якщо ж немає
корпоративної картки, можна перерахувати
кошти на особисту картку працівника, або
надіслати поштовий переказ.
Також у разі продовження відрядження
працівник може витратити на відрядження
власні кошти (звичайно, якщо вони в нього
є), а після повернення та подання авансового
звіту отримати компенсацію.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ЗАКОН УКРАЇНИ
від 02.03.2015 р. № 219-VIII
Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» такі зміни:
1. Пункт 93 в редакції Закону України від
02.09.2014 р. № 1669-VII вважати п. 94.
2. Доповнити п. 95 такого змісту:
«95. По 31.12.2015 р. при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при
нарахуванні винагороди за цивільно-правовими
договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та
пологами розмір єдиного внеску, встановлений
частиною п’ятою та абзацом другим частини
шостої ст. 8 Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для платників
єдиного внеску, визначених в абзацах другому,
третьому, четвертому та сьомому п. 1 частини
першої ст. 4 цього Закону, застосовується з
понижуючим коефіцієнтом (далі — коефіцієнт),
якщо платником виконуються одночасно такі
умови:
а) база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному
місяці (далі — БН(зо) збільшилась на 20 і
більше відсотків порівняно з середньомісячною
базою нарахування єдиного внеску платника
за 2014 р. в розрахунку на одну застраховану
особу (далі — СмБН(зо)2014);
б) після застосування коефіцієнта середній
платіж на одну застраховану особу в звітному
місяці (далі — СП(зо)м) складе не менше ніж
середньомісячний платіж на одну застраховану
особу платника за 2014 р. (далі — СмП(зо)2014);
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в) кількість застрахованих осіб у звітному
місяці, яким нараховані виплати, не перевищує
200 % середньомісячної кількості застрахованих
осіб платника за 2014 р. (далі — СмК(зо)2014).
Ця умова не застосовується до платників єдиного внеску, визначених в абзацах третьому
та четвертому п. 1 частини першої ст. 4 цього
Закону.
Коефіцієнт щомісячно обчислюється платниками самостійно, за такою формулою:
коефіцієнт = СмБН(зо)2014/БН(зо),
де СмБН(зо)2014 — середньомісячна база
нарахування єдиного внеску для платника у
2014 р. в розрахунку на одну застраховану
особу — це сума нарахованої заробітної плати,
винагород за виконану роботу (надані послуги)
за цивільно-правовими договорами, допомоги
по тимчасовій непрацездатності та допомоги
у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок/кількість звітних
місяців платника в 2014 р./СмК(зо)2014;
БН(зо) — база нарахування єдиного внеску на одну застраховану особу за місяць, за
який нараховується заробітна плата (дохід)
та/або винагорода за цивільно-правовим договором, — це сума нарахованої заробітної
плати, винагород за виконану роботу (надані
послуги) за цивільно-правовими договорами,
допомоги по тимчасовій непрацездатності та
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами,
на яку нараховується єдиний внесок у звітному місяці 2015 р./кількість застрахованих
осіб платника у звітному місяці 2015 р., яким
нараховані виплати;
СмК(зо)2014 — середньомісячна кількість
застрахованих осіб платника за 2014 р. — це
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сумарна кількість застрахованих осіб, яким
нараховані виплати у кожному місяці в 2014 р./
кількість звітних місяців платника в 2014 р.;
СмП(зо)2014 — середньомісячний платіж
на одну застраховану особу у 2014 р. — це
сума нарахованого єдиного внеску за 2014 р./
кількість звітних місяців платника в 2014 р./
СмК(зо)2014;
СП(зо)м — середній платіж на одну застраховану особу у звітному місяці — це сума
нарахованого єдиного внеску у звітному місяці
2015 р./кількість застрахованих осіб у звітному
місяці 2015 р., яким нараховані виплати.
Якщо в результаті розрахунку коефіцієнта
його значення складає менше ніж 0,4, то платник застосовує коефіцієнт 0,4.
Коефіцієнт застосовується в тому числі
при нарахуванні заробітної плати (доходів)
фізичним особам із джерел не за основним
місцем роботи.
Коефіцієнт не застосовується платниками
єдиного внеску, вказаними в абзаці сьомому
п. 1 частини першої ст. 4 цього Закону, які
виплачують грошове забезпечення.
Розрахований коефіцієнт та розмір єдиного
внеску зазначаються з трьома знаками після коми.
При розрахунку коефіцієнта показники
за 2014 р. визначаються на підставі звітності
платника єдиного внеску, яка подається відповідно до вимог цього Закону.
У разі застосування коефіцієнта платник
єдиного внеску зазначає про це в звіті.
Платник єдиного внеску, що застосував
коефіцієнт та не сплатив нарахований єдиний
внесок у встановлені Законом строки, позбавПрезидент України
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ляється права в майбутньому застосувати
коефіцієнт до повної сплати такої недоїмки
(боргу). Право на застосування коефіцієнта
поновлюється з місяця, в якому сплачено таку
недоїмку (борг).
З 01.01.2016 р. при нарахуванні заробітної
плати (доходів) фізичним особам та/або при
нарахуванні винагороди за цивільно-правовими
договорами ставки єдиного внеску, встановлені
частиною п’ятою та абзацом другим частини
шостої ст. 8 Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для платників
єдиного внеску, визначених в абзацах другому,
третьому, четвертому та сьомому п. 1 частини
першої ст. 4 цього Закону, застосовуються з
коефіцієнтом 0,6».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Визнати таким, що втратив чинність, п. 3
розділу II «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці»
від 28.12.2014 р. № 77-VIII.
3. Кабінету Міністрів України у місячний
строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
П. ПОРОШЕНКО
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ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Справки ОК-5 и ОК-7:
когда и кому нужны

c. 88

Больничные: оплата в нетипичных
c. 91
случаях

Олена ЩАСЛИВА,
завідувач сектору організаційно-інформаційної роботи УПФУ
в Деснянському р-ні м. Києва

ДОВІДКИ
ОК-5 і ОК-7:
коли та кому
потрібні
У зв’язку зі змінами в системі соціального страхування, що
набрали чинності з 01.01.2015 р., зріс інтерес страхувальників і застрахованих осіб до довідок ОК-5 і ОК-7
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Страховий стаж
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування мають
страховий стаж менше шести місяців, мають
право на матеріальне забезпечення на підставі Закону в таких розмірах:
• допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески,
але в розрахунку на місяць не вище за розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом у місяці настання страхового випадку;
• допомога по вагітності та пологах —
виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески, але в
розрахунку на місяць не вище двократного
розміру мінімальної заробітної плати та не
менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання
страхового випадку.
Таким чином, і для роботодавців, і для
таких працівників актуальним стало питання
підтвердження страхового стажу. Як відомо,
страховий стаж за Законом № 1105 — період (строк), протягом якого особа підлягала
страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові
внески в сумі не меншій, ніж мінімальний
страховий внесок. Періоди відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку й отримання виплат за окремими
видами соцстрахування, крім пенсій усіх
видів (за винятком пенсії по інвалідності),
включається до страхового стажу як період,
за який сплачено страхові внески, виходячи
з розміру мінімального страхового внеску.
Наприклад, допомога від центру зайнятості.
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Страховий стаж обчислюється в місяцях
за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, а за періоди до його
запровадження — у порядку та на умовах,
передбачених законодавством, що діяло
раніше (ст. 21 Закону № 1105).
Такий розрахунок повинен робити страхувальник підстав згідно з даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, наданими застрахованою особою ПФУ у вигляді довідок за
формою ОК-5 (ОК-7), у яких будуть зазначені
місяці сплати страхових внесків.

Довідки ОК-5 та ОК-7
Порядок формування реєстру застрахованих осіб і одержання відомостей із Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування визначає Положення
про реєстр застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, затверджене поставною ПФУ від 18.06.2014 р. № 10-1.
Індивідуальні відомості про застраховану
особу з реєстру застрахованих осіб надаються
страхувальникам та/або застрахованій особі
на паперових носіях у формі довідки ОК-5
(застрахованій особі) чи ОК-7 (підприємству
на конкретну застраховану особу і тільки за
період роботи на цьому підприємстві з 2011 р.
Якщо застрахована особа не працювала за
сумісництвом за відповідний період на цьому
підприємстві — то з початку роботи). Застрахованій особі, яка особисто звернулася
до органів ПФУ за місцем проживання або за
місцем реєстрації підприємства, індивідуальні
відомості надаються за умови пред’явлення:
• паспорта;
• довідки про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків або свідоцтва про загальнообов’язкове
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соціальне страхування чи пенсійного посвідчення.
Кількість звернень за такими довідками
до органів ПФУ необмежена.
Особам, які не є громадянами України,
але працюють на території України та не
мають реєстраційного номера облікової
картки платника податків, індивідуальні
відомості надаються за умови пред’явлення
документа, що посвідчує особу.
Страхувальникам надається інформація
про застрахованих осіб, які перебувають у
трудових відносинах із цими страхувальниками, винятково за період перебування особи
у трудових відносинах із страхувальником.
Сенс вимагати довідку за формами ОК-5
чи ОК-7, щоб мати відправну точку для самостійного обчислення страхового стажу,
зокрема для цілей застосування ст. 19 Закону № 1105, є тільки в новозареєстрованих
підприємств або в новоприйнятих працівників. Решті ж підприємств для цих цілей варто
вимагати у працівників таку довідку лише
в разі настання страхового випадку, якщо
підприємство сумнівається у страховому
стажі працівника. Наприклад, працівник
часто бере відпустку за власний рахунок,
має прогули, йому нараховується зарплата
менше мінімальної тощо.
Довідки за формами ОК-5 та ОК-7 схожі
та відрізняються лише за двома показниками. Наприклад, у першому розділі у формі
ОК-5 вказується заробіток для призначення
пенсії (з 2000 р.), а у формі ОК-7 — з якого
сплачено ЄСВ (з 2011 р.). В обох довідках у
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цьому розділі окремим рядком указується
страховий стаж, який і слід підсумовувати для
обчислення стажу для цілей Закону № 1105.
В окремому розділі («Відомості за звітний
рік за БСВ (за наявності даних)») вказується
стаж за наявності відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку,
отримання виплат за окремими видами соцстрахування. Але з 01.01.2004 р. форма БСВ
на період догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку не заповнюється. Тобто
з набранням чинності Законом України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 23.07.2003 р. № 1058-ІV
страховий стаж обраховується винятково за
умови сплати страхових внесків до ПФУ в сумі
не менше мінімального страхового внеску.
Інформація про стаж указується в окремих
графах, а інформація про підстави зашифрована в кодах:
• ЗПЗ056А3 — період одержання допомоги по безробіттю.
• ЗПЗ056Ж1 — час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми до досягнення кожною дитиною трирічного віку
(до 2004 р.).
Ці дані можна знайти в Довіднику кодів
підстав для обліку стажу окремим категоріям
осіб на підставі законодавства — додаток 3 до
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України
від 09.09.2013 р. № 454.
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Ольга САРАЖИНСЬКА,
завідувач фінансовим відділом — головний бухгалтер
Лівобережної міжрайонної виконавчої дирекції Київського
міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності

ЛІКАРНЯНІ:
оплата в нетипових
випадках
У житті трапляється й так, що листок непрацездатності закрито
лікувально-профілактичним закладом, а виходити на роботу
вже нікуди або, не доведи Боже, нікому... Але і такі сумні життєві
ситуації потребують належного документального оформлення

Р

озглянемо на конкретних прикладах
особливості заповнення та нарахування матеріального забезпечення, коли
листок непрацездатності видано померлому,
звільненому або переміщеному працівнику.

Працівник у період тимчасової
непрацездатності помер
Ситуація
Дружина працівника підприємства надала листок непрацездатності, виданий йому
з 13.02.2015 р., закритий 18.02.2015 р., із
висновком «помер». Як правильно оплатити
такий листок непрацездатності?

Порядок дій
Питання заповнення листка непрацездатності врегульовані Інструкцією про порядок
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заповнення листка непрацездатності, затвердженою спільним наказом Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства праці
та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406
(далі — Інструкція). Пунктом 3.13 Інструкції
передбачено, що у графі «Стати до роботи»
вказують словами число та місяць, коли приступити до роботи; посаду, прізвище лікаря,
що засвідчується його підписом і печаткою
закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». В разі продовження тимчасової
непрацездатності підкреслюється «Продовжує
хворіти» та зазначається номер нового листка непрацездатності. В разі смерті у графі
«Стати до роботи» зазначається «помер» і
проставляється дата смерті.
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
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страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності»
від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV (далі — Закон № 1105) право на отримання матеріального забезпечення за загальнообов’язковим
соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають
застраховані особи. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи,
включаючи і день звільнення.
Кодекс законів про працю України не
містить такої підстави розірвання трудового
договору як смерть працівника. Проте слід
розуміти, що трудовий договір не може продовжувати діяти без однієї з його сторін, тому
припинення трудових відносин із померлим
працівником належить оформити наказом
(розпорядженням) керівника підприємства.
Підставою для видання наказу буде копія свідоцтва про смерть працівника. Відтак, датою
«звільнення» (припинення трудового договору) буде дата смерті, зазначена у свідоцтві.
Відповідно до п. 4.3 Інструкції про трудові
книжки в разі смерті працівника трудова
книжка видається на руки його найближчим родичам під підпис або надсилається
поштою на їхню вимогу. У трудовій книжці
померлого працівника в розділі «Відомості
про роботу» робиться запис:
• у графі 3 — «Роботу припинено у зв’язку
зі смертю»;
• у графі 4 — дата і номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується у
встановленому порядку.
У той же час, на підставі вимог ст. 116
«Строки розрахунку при звільненні» КЗпП у
разі звільнення працівника всі суми, що належать йому від підприємства, включаючи
оплату праці за останній день роботи, виплачуються в день звільнення. Якщо працівник
у день звільнення не працював, то зазначені
суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після подання вимоги про роз-
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рахунок. Оскільки допомога по тимчасовій
непрацездатності є компенсацією втраченого
заробітку, то матеріальне забезпечення по
тимчасовій непрацездатності має виплачуватись за весь період непрацездатності,
включаючи і день смерті.
Абзацом першим частини четвертої ст. 32
Закону № 1105 передбачено, що призначене,
але не одержане у зв’язку зі смертю застрахованої особи, матеріальне забезпечення
виплачується членам сім’ї, які проживали
разом із нею, або спадкоємцям.
Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та
подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум
утриманого з них податку, затвердженого наказом Міндоходів України від 21.01.2014 № 49,
сума заробітної плати, яка не була одержана
померлим працівником і виплачується податковим агентом членам його сім’ї, відображається у податковому розрахунку за
ф. № 1ДФ з ознакою доходу «101» із зазначенням реєстраційного номера облікової
картки платника податків (ідентифікаційного
номера) такого померлого працівника. Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ заповнюється в звичайному порядку із зазначенням
даних померлого працівника (реєстраційного
номера облікової картки (ідентифікаційного
номера), а в графі 7 «Дата звільнення з роботи»
проставляється дата смерті.

Працівник під час тимчасової
непрацездатності підлягає
звільненню
Ситуація
Працівник під час тимчасової непрацездатності надав заяву про звільнення за
власним бажанням. Керівник підприємства
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не заперечував проти звільнення. Останній робочий день за поданою заявою —
25.03.2015 р. Але з 23 березня до 2 квітня
2015 р. працівнику видано листок непрацездатності. Як правильно оплатити листок
непрацездатності?

Порядок дій
Право працівника за власним бажанням
розірвати трудовий договір, укладений на
невизначений строк, попередивши про це
роботодавця письмово за два тижні, передбачено ст. 38 КЗпП. Обмеження щодо звільнення працівника в період його тимчасової
непрацездатності, передбачене ст. 40 Кодексу,
стосується тільки випадків звільнення з ініціативи роботодавця (крім звільнення за п. 5
цієї статті). Тобто чинним законодавством
не передбачено заборони на звільнення
працівника за власним бажанням або у
зв’язку із закінченням строкового трудового
договору, за угодою сторін, за переведенням
під час його тимчасової непрацездатності.
Саме таку думку висловило і Міністерство соціальної політики України в листі від
27.04.2012 р. № 70/06/186-12.
Датою звільнення за таких обставин буде
останній день хвороби або наступний після
цього робочий день — за бажанням працівника і за умови узгодження з керівником.
Якщо ж керівник проти цього не заперечує,
найкращим способом перенести дату звільнення буде написання працівником іншої
заяви та видання нового наказу роботодавця
про звільнення (день звільнення є останнім
днем роботи).
Звільнення працівника, який захворів,
за власним бажанням, не позбавляє його
права на оплату листка непрацездатності.
Відповідно до абзацу другого частини
першої ст. 19 Закону № 1105 право на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає
з настанням страхового випадку в період
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роботи, включаючи і час випробування та
день звільнення.
Абзацом першим частини другої ст. 22
Закону № 1105 визначено, що допомога
по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві та
професійним захворюванням, виплачується
Фондом соціального страхування застрахованим особам, починаючи з шостого дня
непрацездатності, за весь період до відновлення працездатності або до встановлення
медико-соціальною експертною комісією
інвалідності (встановлення іншої групи,
підтвердження раніше встановленої групи
інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, установлених
законодавством.
Зверніть увагу! На підставі п. 1 частини
першої ст. 7 Закону про ЄСВ базою нарахування ЄСВ є сума нарахованої заробітної
плати за видами виплат, які включають
основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок
коштів роботодавця, та допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога у зв’язку
з вагітністю та пологами.
Премії та винагороди, в т. ч. за вислугу
років, що мають систематичний характер,
незалежно від джерел фінансування входять до фонду додаткової оплати праці. У
випадку нарахування звільненим особам
сум заробітної плати (наприклад, премій за
відпрацьований час, оплати за вимушений
прогул) сума ЄСВ розраховується з урахуванням положень частини другої ст. 7 Закону
про ЄСВ: нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати,
на кількість місяців, за які вона нарахована.
Пунктом 4.9 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску

23.03.2015 19:10:54

94

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом
Міністерства доходів і зборів України від
09.09.2013 р. № 454, визначено, що якщо
заробітна плата нараховується за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням
кількості відпрацьованого часу, виявленням
помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця,
в якому були здійснені такі донарахування.
Отже, суми допомоги по тимчасовій
непрацездатності, нараховані роботодавцем і виплачені працівнику після його
звільнення, є базою нарахування ЄСВ.

Працівник переїхав із тимчасово
окупованої території
Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності не за місцем роботи особам, які
переміщуються з тимчасово окупованої
території України та районів проведення
антитерористичної операції, затверджений
постановою ФСС з ТВП від 26.12.2014 р. № 37
(далі — Порядок № 37). Ним визначено
механізм надання допомоги по тимчасовій
непрацездатності (включаючи догляд за
хворою дитиною) особам, які:
• переміщуються з тимчасово окупованої
території України та районів проведення АТО;
• перебувають (перебували на момент
настання страхового випадку) у трудових
відносинах,
• не реалізували та не можуть реалізувати
свого права на отримання матеріального
забезпечення у зв’язку із переміщенням з
тимчасово окупованої території України та
районів проведення АТО.
Допомога по тимчасовій непрацездатності згідно з Порядком № 37 надається в разі
настання страхового випадку до моменту
переміщення застрахованої особи. Для ці-
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лей цього Порядку датою переміщення
застрахованої особи вважається дата,
зазначена в довідці про взяття її на облік
як особи, яка переміщується з тимчасово
окупованої території України або району
проведення АТО, виданій у порядку, передбаченому постановою КМУ «Про облік осіб,
які переміщуються з тимчасово окупованої
території України та районів проведення антитерористичної операції» від 01.10.2014 р.
№ 509 (далі — довідка про взяття на облік)
і Закону України «Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб» від
20.10.2014 р. № 1706-VІІ.
Для отримання матеріального забезпечення застраховані особи звертаються
особисто або через законного представника
до робочого органу ФСС з ТВП із заявою, яка
має містити реквізити банківської установи
та номер поточного рахунку застрахованої
особи для зарахування матеріального забезпечення, та пред’являють паспорт громадянина України або інший документ, що
посвідчує особу, та довідку про взяття на
облік, а також надають документи, передбачені п. 5–9 Порядку № 37:
• листок непрацездатності;
• копію 1–4-ї, 11–16-ї сторінок паспорта
або іншого документа, що посвідчує особу;
• копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається
фізичними особами, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили
про це органу державної фіскальної служби
і мають відмітку у паспорті);
• копію довідки про взяття на облік;
• довідку, видану застрахованій особі
банківською установою, про відкриття поточного рахунку для зарахування матеріального забезпечення (за наявності);
• копію трудової книжки (за наявності);
• довідку про нараховану заробітну плату за розрахунковий період (помісячно) із
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зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин) (за наявності);
• в разі необхідності для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності
в розмірі 100 % середньої заробітної плати
(доходу) застраховані особи додають копії
посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу;
• копію свідоцтва про народження дитини (для встановлення віку дитини для
оплати листка непрацездатності по догляду
за хворою дитиною);
• копію договору про добровільну участь
у системі загальнообов’язкового державного
соціального страхування та наявну інформацію про сплачені суми ЄСВ, зокрема копії
квитанцій про сплату ЄСВ, для добровільно
застрахованих осіб.
Якщо у застрахованої особи немає трудової книжки або належним чином завіреної
її копії або документів, що підтверджують
періоди трудової діяльності та страхового
стажу, договору про добровільну участь у
системі загальнообов’язкового державного
соціального страхування та квитанцій про
сплату ЄСВ (для добровільно застрахованих осіб) матеріальне забезпечення таким
особам надається на підставі відомостей із
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Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
Якщо тимчасово переміщена особа не має
довідки про нараховану заробітну плату за
розрахунковий період, то робочий орган ФСС з
ТВП розраховує допомогу, виходячи із розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої в
місяці настання страхового випадку.
Якщо застрахована особа не може підтвердити свій страховий стаж, а також якщо
в Державному реєстрі загальнообов’язкового
державного соціального страхування немає
даних щодо цієї особи, робочий орган ФСС
з ТВП розраховує допомогу по тимчасовій
непрацездатності в розмірі 50 % середньої
заробітної плати (доходу).
Зверніть увагу! Оскільки обов’язок нарахування та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО,
покладено на робочі органи ФСС з ТВП, то
функції податкового агента щодо необхідних
утримань із сум нарахованої допомоги по
тимчасовій непрацездатності (ПФДО, ЄСВ
і військового збору) покладено на робочі
органи ФСС з ТВП. А нарахувати ЄСВ на
суму допомоги повинен роботодавець.

Що нового

Чорнобильці категорії 4 і виплати з ФСС з ТВП
У журналі «Заработная плата» № 2/2015 ми
інформували, що «чорнобильцям» категорії 4 з
01.01.2015 р. скасували всі пільги, які свого часу
були їм гарантовані Законом України «Про статус
і соціальній захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
28.02.1991 р. № 796-ХІІ (далі — Закон № 796).
Зокрема, право на 180 днів відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами й оплату 100 % допомоги
по тимчасовій непрацездатності. Але такі ж пільги
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гарантовані їм новою редакцією Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV (далі —
Закон № 1105). Виник «конфлікт інтересів». У
листі від 28.01.2015 р. № 2.4-15-171 ФСС з ТВП
повідомив, що Закон № 796 є спеціальним із
питань надання пільг «чорнобильцям» і просить
лікарів не виписувати листки непрацездатності
на 180 днів відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами.
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні
дні — 30
Робочі дні — 21
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 1 (12)
Кількість днів,
робота в які не
проводиться — 9

40-годинному
робочому тижні — 167,0
39-годинному
робочому тижні — 163,8
36-годинному
робочому тижні — 151,2

Квітень 2015 р.
7 квітня, вівторок
Закінчується строк подання органам статистики:
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за березень 2015 р.;
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна)) за
І квартал 2015 р.

14 квітня, вівторок
Закінчується строк сплати: штрафних санкцій до Фонду соціального захисту інвалідів за
нестворення у 2014 р. на підприємстві робочих
місць для інвалідів

Закінчується строк подання:
• до органів Державної фіскальної служби
України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого загальнообов’язкове державне соціальне
страхування до органів доходів і зборів (форма
№ Д4 (місячна)) за березень 2015 р.
• до Фонду соціального страхування:
Звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою
стратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, за І квартал 2015 р. (ф. № Ф4-ФСС з ТВП)

28 квітня, вівторок
17 квітня, п’ятниця
Закінчується строк подання до ФСС від НВВ:
Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України за І квартал 2015 р.

20 квітня, понеділок
Закінчується строк сплати: єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування з доходу за березень 2015 р.

Закінчується строк сплати: єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування гірничими підприємствами з доходу
за березень 2015 р.

30 квітня, четвер
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за березень 2015 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу, за березень 2015 р.
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