ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА №5 (106) МАЙ

2 015

www.zpl.com.ua

ГИБКИЙ РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ:
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ С. 22
Порядок уплаты НДФЛ и военного
сбора: ответы прямой линии С. 16

Расчетный период:
определяем правильно С. 62

Бракованная продукция:
учет расходов на зарплату С. 71
Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

Производственная практика
учащихся и студентов С. 46

ZP_ cover_5_2015.indd 1

(44) 581-57-07
по будням с 10:00 до 15:00

22.04.2015 14:23:41

РЕКЛАМА

ZP_ cover_5_2015.indd 2

22.04.2015 14:23:42

№ 5 (106) май 2015

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
(Заробітна плата)

Свидетельство о регистрации
КВ № 10662 от 23.11.2005 г.
Ежемесячный
специализированный журнал
Выходит с июля 2006 года
№ 5 (106) май 2015

Учредитель и издатель
ООО «Професійні видання»
Главный редактор
Дмитрий Кучерак
(dkucherak@profpressa.com)
Заместитель главного редактора
Ирина Красовская
(ikrasovskaya@profpressa.com)
Редактор
Олеся Алещенко
(editor@profpressa.com)
Отдел подписки
(podpiska@profpressa.com)
тел./факс: (44) 568-50-60
Отдел рекламы и маркетинга
vika@profpressa.com
Адрес редакции
ул. М. Расковой, 11,
корпус «А», а/я 186
Киев, 02660, Украина
тел./факс: (44) 568-50-60

Журнал распространяется только по подписке, которую можно оформить в редакции, отделениях связи
«Укрпочты» и подписных агентствах.
Стиль оформления журнала и его содержание являются
объектом авторского права и защищены законом.
Переписка с читателями осуществляется почтой
и электронной почтой.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы печатаются на языке оригинала.
Редакция оставляет за собой право на перевод, сокращение и редактирование текстов. Ответственность за
подбор и изложение фактов в статьях несут авторы.
Редакция не всегда разделяет мнение автора.
Редакция не несет ответственности за ущерб, который
может быть нанесен в результате использования,
неиспользования или ненадлежащего использования
информации, содержащейся в настоящем издании.
Воспроизведение материалов издания возможно только при наличии письменного разрешения редакции.
Материалы, помеченные знаком , публикуются
на правах рекламы. Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

1

Один мій знайомий, зустрівши твердження Ентоні де Мелло:
«Де є любов, там панує безлад.
Досконалий порядок зробив зі
світу кладовище», вирішив, що
є прихильником творчого безладу. Він вважає, що якщо би в
його офісі панував ідеальний
порядок, то вони лише тим і
переймалися би, що дотримувалися би цього порядку. І тоді
навряд чи їм вистачило би часу
любити те, що вони роблять.
Відтак він доходить висновку,
що безлад — ознака любові. На
його думку, саме у безладі може
виникнути щось несподіване, оскільки в ньому можна творити, а творити без любові неможливо. Без любові можна
лише суворо дотримуватися порядку, незалежно від того,
подобається вам це чи ні.
Підозрюю, що його погляди частково поділяють і деякі наші
чиновники. Інакше як пояснити, що в нас творчий безлад у
законодавстві, особливо у податковому. Маємо постійний
кругообіг законів, постанов, наказів і роз’яснень.
Є думка, що якщо всі неточності законодавства трактувати
лише на користь платника, то той із чиновників, хто це запровадить, отримає всі зірки. Не вірю. Коли наведуть лад, стане
нецікаво. Всі змушені будуть дотримуватися цього порядку
та всі все будуть знати і суспільство, як писав один класик,
«стане однією конторою і однією фабрикою з рівністю праці
та рівністю оплати». І тоді у бухгалтерів не буде творчого підходу до роботи, зникне і любов до неї...
Тому коли вам здається, що навколо безлад, не журіться.
Це всього лише творче середовище, в якому може виникнути
щось несподіване, а ви маєте можливість творити. А творити
без любові неможливо...
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Посилення соціального захисту демобілізованих працівників
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань
мобілізації та соціального
захисту громадян України,
які підлягають звільненню
з військової служби під час
особливого періоду або у
зв’язку з оголошенням демобілізації» від 18.03.2015 р.
№ 259-VIII

Законом передбачено збереження місяця роботи та середнього
заробітку на строк, більше одного року за мобілізованими працівниками, які перебувають на лікуванні, потрапили у полон або визнані
безвісно відсутніми. Крім того, демобілізовані військовослужбовці
мають переважне право на залишення на роботі в разі вивільнення
працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці.
Більше на цю тему див. у статті на с. 33 цього номера.

Розширено перелік посадових осіб товариства
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення умов ведення
бізнесу (дерегуляція)»
від 12.02.2015 р. № 191-VIII

Внесено зміни до частини другої ст. 89 Господарського кодексу
України та частини другої ст. 23 Закону України «Про господарські
товариства». Встановлено, що посадовими особами господарського
товариства є фізичні особи — голова та члени наглядової ради,
виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також
голова та члени іншого органу товариства, наділені повноваженнями
з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства. Тобто коло їх розширено. Раніше посадовими особами господарського товариства
не були члени ревізійної комісії (тільки голова), а також голова та
члени інших органів товариства, наділених повноваженнями щодо
управління товариством, якщо створення такого органу передбачено
установчими документами товариства.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Оподаткування середньої зарплати мобілізованих працівників
Державна фіскальна служба України на офіційному сайті розмістила роз’яснення з питань оподаткування ЄСВ і ПДФО середньої
зарплати мобілізованих працівників у зв’язку з появою Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах
середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період, затвердженого
постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 105. На її думку, оподаткуванню не підлягають виплати, починаючи з березня 2015 р. На цю ж
тему див. відповіді на запитання прямої лінії на с. 16 цього номера.
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Застосування понижуючого коефіцієнта з ЄСВ
Лист від 09.04.2015 р.
№ 12518/7/99-99-17-03-01-17

У листі на прикладі роз’яснено порядок застосування понижуючого
коефіцієнта з ЄСВ з урахуванням останніх змін, унесених Законом
України від 02.03.2015 р. № 219-VІІІ, зокрема за наявності на підприємстві інвалідів. Текст документа — на с. 79, 86 цього номера.

Застосування «натурального» коефіцієнта для військового збору
Лист від 19.02.2015 р.
№ 2842/10/26-15-17-01-12

Головне управління ДФС у м. Києві роз’яснило, що для справляння військового збору застосування «натурального» коефіцієнта
не передбачено. Більше на тему справляння ПДФО та військового
збору див. відповіді на запитання прямої лінії на с. 16 цього номера.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Виплата допомоги по догляду за хворою дитиною
Лист від 23.10.2014 р.
№ 1601/5/75-14

Роз’яснюється, що право на отримання допомоги по догляду за
хворою дитиною в жінки, яка перебуває у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трьох років і працює неповний робочий
день, настає тільки в разі припинення нею відпустки для догляду
за дитиною. Пояснюється це тим, що відповідно до пп. «б» п. 3.15
Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455, листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної
плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку не видається. Якщо листок непрацездатності все ж видано, то рішення про відмову в його оплаті має
прийняти комісія із соціального страхування.
ФСС з ТВП

Надання матзабезпечення за рахунок ФСС з ТВП
Лист від 11.02.2015 р.
№ 5.2-32-307
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Якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку
застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців,
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах,
незалежно від загального страхового стажу, надається на підставі
частини четвертої ст. 19 Закону України «Про соціальне страхування» (тобто виходячи з мінімальної зарплати). Якщо ж надалі в
застрахованої особи страховий стаж у 12 місцях перед настанням
страхового випадку становитиме шість і більше місяців, допомоги
від ФСС з ТВП виплачуються в загальному порядку.
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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 Ірина КРАСОВСЬКА,
заступник головного редактора журналу «Заработная плата»

Сплата ПДФО за структурний
підрозділ
Як сплачувати ПДФО із зарплати
працівників структурного підрозділу? Чим це врегульовано?
Порядок сплати ПДФО, утриманого
із заробітної плати працівників відокремленого підрозділу, визначено
пп. 168.4.3 ПКУ. Згідно з указаною нормою
Кодексу суми ПДФО, нараховані працівникам
відокремленого підрозділу, слід сплачувати
до місцевого бюджету за місцезнаходженням
такого відокремленого підрозділу. Якщо
відокремлений підрозділ уповноважений
самостійно нараховувати (утримувати) цей
податок, то він має самостійно його і сплачувати одночасно з поданням документів на
отримання коштів для виплати працівникам
заробітної плати.
Якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО,
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всі обов’язки податкового агента за такий
відокремлений підрозділ виконує юридична
особа. Тому вона в день перерахування відокремленому підрозділу коштів на виплату
зарплати має перерахувати до місцевого
бюджету за його місцезнаходженням й необхідну суму ПДФО.
Тобто незалежно від того, хто виконує
функції податкового агента — юрособа чи
відокремлений підрозділ — ПДФО, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, сплачується до місцевого бюджету
за місцезнаходженням такого підрозділу.
Відповідно до пп. 14.1.30 ПКУ для цілей
оподаткування ПДФО визначення терміну
«відокремлений підрозділ» слід застосовувати
в розумінні Господарського кодексу України,
за ним філії, представництва, відділення та
інші відокремлені підрозділи розглядаються
як рівнозначні окремі структурні підрозділи
підприємства.
Свого часу в листі від 04.12.2012 р.
№ 6730/0/51-12/17-1116 ДПСУ зазначала,
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що зміни, внесені до пп. 14.1.30 ПКУ, спрямовані на остаточне законодавче врегулювання
питання сплати (перерахування) ПДФО за
місцем провадження фактичної діяльності
виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад,
бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату
управління (управлінь, відділів, бюро, служб
тощо) юридичної особи, які розташовані на
іншій території, ніж така юридична особа, і
не уповноважені нею нараховувати (сплачувати) цей податок.
Тобто, виходячи з норм пп. 14.1.30 і
168.4.3 ПКУ, за працівників структурного
підрозділу ПДФО слід сплачувати також за
їхнім місцезнаходженням.

документів видається наказ про звільнення
працівника за угодою сторін і в день звільнення з працівником проводять остаточний
розрахунок. Якщо він не використав усі
належні дні щорічних відпусток, йому під
час остаточного розрахунку виплачується
грошова компенсація.

Компенсація за невикористані дні
відпустки в разі звільнення
за угодою сторін

Ні, це неправильно. За своєю суттю
колективний договір є двостороннім
актом, який укладається між працівниками та роботодавцем. Його вважають
основним внутрішнім законом підприємства,
оскільки саме він регулює рівень оплати праці,
питання зайнятості, охорони праці та здоров’я,
додаткові соціальні пільги та гарантії на конкретному підприємстві. Правові засади розробки, укладення та виконання колективних
договорів визначені Законом України «Про
колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р.
№ 3356-XII (далі — Закон № 3356).
Відповідно до частини першої ст. 3
Закону № 3356 колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони й одним або кількома профспілковими
органами, а якщо таких органів немає —
представниками працівників, обраними й
уповноваженими трудовим колективом, — з
іншої сторони. Як, бачимо, закон допускає,
що профспілки взагалі може не бути на
підприємстві. Але навіть якщо вона і є, то
колективний договір не може передбачати
для працівників одного підприємства різні
гарантії та пільги залежно від того, чи є вони
членами профспілки.

Працівник звільняється за угодою
сторін. Чи можна перевести на інше
підприємство компенсацію за невикористані ним дні щорічних відпусток?
Ні, не можна. Відповідь на це запитання дає ст. 24 Закону про відпустки.
Так, частиною третьою цієї статті
встановлений лише один випадок, коли за
бажанням працівника підприємство має перерахувати на рахунок іншого підприємства
грошову компенсацію за не використані ним
дні щорічних відпусток, — у разі переведення
працівника на роботу на це підприємство.
Жодних інших випадків переведення такої
компенсації законодавством не передбачено.
В разі звільнення за угодою сторін трудовий договір припиняється в термін, визначений сторонами. Таке звільнення можна
оформити письмовою угодою про припинення трудових відносин або ж заявою працівника, на якій керівник підприємства пише, з
якого числа його звільнити. На підставі цих
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Чи можуть положення
колдоговору поширюватися лише
на членів профспілки
В колективному договорі підприємства вказано, що окремі його
положення поширюються тільки
на тих працівників, які є членами профспілки. Чи правильно це?
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На це прямо вказує частина перша ст. 9
Закону № 3356: положення колективного
договору поширюються на всіх працівників
підприємств незалежно від того, чи є вони
членами профспілки, і є обов’язковими
як для роботодавця, так і для працівників
підприємства. Таку ж саму норму містить
і ст. 18 КЗпП.
Із запитання не зрозуміло, як «дискримінаційні» положення можна було внести до
колективного договору та ще й зареєструвати його в органі державної виконавчої
влади. Якщо профспілкова організація підприємства бажає заохочувати своїх членів,
то це потрібно передбачити в її статуті. А
положення колективного договору мають
бути рівними для всіх, хто працює на підприємстві.

Як розрахувати кількість днів
відпустки, якщо відпрацьовано
менше шести місяців
Працівника прийнято на роботу з
01.12.2014 р. Він написав заяву про
надання відпустки з 04.05.2015 р.
Як правильно розрахувати кількість днів
щорічної відпустки, які необхідно надати
працівникові? Тривалість щорічної основної відпустки на підприємстві — 24 календарні дні.
Право працівника на щорічну основну та додаткову відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає
через шість місяців безперервної роботи на
підприємстві. Якщо така відпустка надається
раніше, ніж через шість місяців безперервної
роботи, то її тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу (ст. 10
Закону про відпустки).
Спеціального нормативно-правового
акта, який би визначав порядок розрахунку
кількості днів щорічної відпустки, немає. Але
враховуючи те, що незалежно від режиму
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та графіка роботи тривалість відпустки розраховується в календарних днях, для підрахунку днів щорічної відпустки пропорційно
відпрацьованому часу доцільно скористатися
механізмом нарахування оплати за дні відпустки, закладеним у Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженому
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.
Тобто розрахунок днів відпустки потрібно
прив’язати до календарних днів робочого
року, в якому працював працівник.
• Обраховуємо кількість календарних
днів за відпрацьований період. Так, за період
з дати прийняття (01.12.2014 р.) до останнього дня перед днем відпустки (03.05.2015 р.)
кількість календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів, визначених
ст. 73 КЗпП, становить 148 днів.
• Визначаємо частку відпустки на один
відпрацьований день. Для цього встановлену
на підприємстві кількість днів щорічної відпустки (24) ділимо на кількість днів за відпрацьований рік без урахування святкових
і неробочих днів (355).
24 к. дн. ÷ 355 к. дн. = 0,067606.
• Обчислюємо кількість днів відпустки,
яка може бути надана працівникові за фактично відпрацьований час:
0,067606 × 148 к. дн.= 10,01 к. дн. ≈ 10 к. дн.
Отже, на момент надання відпустки
працівник має право на 10 календарних
днів щорічної основної відпустки (з урахуванням округлення). Якщо в розрахунку
виходить, наприклад, 0,5 і більше десятих,
це число округляється до більшого цілого
числа.

Погодинна оплата праці
для педагогів
Чи можна залучити до виконання
педагогічної роботи з погодинною
оплатою праці особу, яка не перебуває у трудових відносинах із навчальним
закладом?
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На підставі Переліку робіт, які не є
сумісництвом (додаток до Положення
про умови роботи за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ,
організацій, затвердженого спільним наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України
від 28.06.1993 р. № 43), всі працівники, крім
основної роботи та роботи за сумісництвом,
мають право виконувати педагогічну роботу
з погодинною оплатою праці в обсязі не більш
як 240 годин на рік. Тобто педагогічна робота з
погодинною оплатою може виконуватися протягом робочого часу за місцем основної роботи
із збереженням заробітної плати за основною
посадою та без укладення додаткового трудового договору в порядку суміщення посад.
Однак це стосується лише працівників,
які вже перебувають у трудових відносинах
із навчальним закладом, де виконується
педагогічна робота, оскільки такі відносини
мають базуватися на договірних засадах.
Отже, щоб залучити до виконання педагогічної роботи з погодинною оплатою праці
(незалежно від її обсягу) особу, яка не перебуває у трудових відносинах із навчальним
закладом, де буде виконуватися ця робота,
потрібно укласти трудовий договір щодо
роботи за сумісництвом. У навчальному
закладі має бути вакантна або тимчасово
вільна посада, а особа, яка залучається до
педагогічної роботи, повинна відповідати
встановленим кваліфікаційним вимогам.

Як сплачувати ЄСВ із премії,
наданій працівниці, яка перебуває у
відпустці для догляду за дитиною
За умовами колективного договору підприємство виплатило до
8 Березня премію в розмірі 200,00 грн
працівниці, яка перебуває у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. Інших нарахувань цій
працівниці у березні 2015 р. не було. Як
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сплачувати ЄСВ: виходячи із мінімальної
зарплати (1218,00 грн), чи з фактичної
суми премії (200,00 грн)?
Насамперед зауважимо, що для працівників, які перебувають у відпустці для
догляду за дитиною до трьох (шести)
років, норми частин п’ятої та шостої ст. 8
Закону про ЄСВ щодо необхідності нарахування
ЄСВ, виходячи з мінімальної заробітної плати,
застосовуються не завжди. Визначальним є те,
чи були нарахування, які є базою для справляння ЄСВ, у місяці, коли працівник перебував
(повний місяць чи частину) в такій відпустці.
В запитанні йдеться про те, що за звітний
місяць працівниці було нараховано лише премію в розмірі 200,00 грн. Згідно з пп. 2.3.2
Інструкції зі статистики зарплати премія до
8 Березня входить до складу заробітної плати
як заохочувальна та компенсаційна виплата.
У свою чергу, суми заробітної плати за
видами виплат, які включають основну та
додаткову заробітні плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, є базою
нарахування ЄСВ (абзац перший п. 1 частини
першої ст. 7 Закону про ЄСВ).
Отже, премія до 8 Березня є базою для
нарахування ЄСВ, тому її суму слід враховувати під час порівняння з мінімальною
заробітною платою.
За цією працівницею за березень 2015 р.
(якщо це місце роботи є для неї основним)
ЄСВ слід справляти так:
• нарахування: 1218,00 грн × ставка ЄСВ;
• утримання: 200,00 грн × 3,6 % = 7,20 грн.
Якщо ж працівниця є сумісником, то ЄСВ
слід нараховувати на суму премії.

Чи продовжується навчальна
відпустка на святкові та
неробочі дні
Працівниця підприємства, яка
заочно навчається у вищому навчальному закладі, подала заяву
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про надання їй відпустки на період настановних занять і сесії з 06.04.2015 р.
до 06.05.2015 р. На цей період припадає
декілька святкових і неробочих днів. Чи
продовжувати навчальну відпустку на
такі дні?
Ні, навчальна відпустка не продовжується на святкові та неробочі дні.
Згідно з частиною другою ст. 5 Закону
про відпустки святкові та неробочі дні, визначені ст. 73 КЗпП, не враховуються під час
розрахунку тривалості щорічних відпусток та
додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А I групи. Тобто вказані відпустки
продовжуються на кількість святкових і неробочих днів, що припадають на їхній період.
Навчальна відпустка належить до додаткових оплачуваних відпусток. Законодавством
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не передбачено її продовження на святкові
та неробочі дні, тому що вона має певну
тривалість, яка залежить від того, де навчається працівник та на якому курсі. Зокрема,
тривалість відпустки у зв’язку з навчанням
у вищому навчальному закладі визначена
ст. 15 Закону про відпустки.
Вкажемо на окремі нюанси, які слід враховувати під час надання навчальної відпустки.
Так, навчальна відпустка:
• надається лише за місцем основної
роботи;
• надається за навчальний рік, а не за
календарний;
• надається незалежно від відпрацьованого в роботодавця часу;
• не поділяється на частини та не переноситься. Якщо навчальна відпустка співпадає
із щорічною, переноситься щорічна відпустка
(за бажанням працівника).

На ваші запитання відповідає Алла РИБІНЦЕВА, юрист,
спеціаліст відділу цивільного, господарського та податкового права

Характер та умови роботи,
на яку може бути
працевлаштований інвалід
Підприємство має намір працевлаштувати інваліда ІІІ групи зі слуху
на посаду «Оформлювача готової
продукції». Чи можна це зробити?
Щоб працевлаштувати інваліда зі
слуху на вказану в запитанні посаду,
роботодавцю необхідно ознайомитися
з висновком МСЕК інваліда та програмою
його реабілітації. Адже саме в цих документах
фіксується те, які види робіт протипоказані
або ж, навпаки, рекомендовані для особи з
інвалідністю. Відповідно до ст. 17 Закону
України «Про основи соціальної захищеності
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інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-XII
(далі — Закон № 875) інвалідам для реалізації творчих і виробничих здібностей та з
урахуванням індивідуальних програм реабілітації забезпечується право працювати на
підприємствах, в установах, організаціях,
а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, не забороненою
законом. Обов’язок роботодавців надавати
інвалідам роботу передбачений ст. 172 КЗпП.
Крім того, ст. 18 Закону № 875 встановлено,
що роботодавці, які використовують працю
інвалідів, зобов’язані, зокрема, створювати
для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації. Тобто робоче
місце інваліда на підприємстві створюється під
конкретну особу з урахуванням усіх рекомендацій медико-соціальної експертної комісії.
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Під час прийому на роботу інвалід, крім
основних документів (паспорт, трудова
книжка, ідентифікаційний код, документи
про освіту тощо), обов’язково надає документи, що підтверджують інвалідність, зокрема
висновок МСЕК про встановлення групи
інвалідності. Згідно із ст. 8 Закону України
«Про реабілітацію інвалідів в Україні» від
06.10.2005 р. № 2961-IV висновок МСЕК
щодо професійної придатності включається в
індивідуальну програму реабілітації інваліда
та є підставою для подальшого працевлаштування з урахуванням побажань і думки
інваліда. Рішення МСЕК є обов’язковими
для виконання всіма роботодавцями.
За ст. 24 КЗпП забороняється укладати
трудовий договір із громадянином, якому
за медичним висновком запропонована
робота протипоказана за станом здоров’я.

Гарантії для працівників, які
вступають у добровольчі
батальйони
Чи має підприємство зберігати місце роботи та середній заробіток
працівника, який іде добровольцем
у батальйон до зони АТО? Як оформити
відсутність такого працівника на підприємстві за час служби?
Трудові відносини підприємства та
працівника, який іде до лав батальйону в зону АТО добровольцем, мають
регулюватися на загальних підставах.
Відповідно до частини другої ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII
(далі — Закон № 2232), частини третьої
ст. 119 КЗпП за громадянами України, які
проходять військову службу за призовом
під час мобілізації та призвані на військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період, але не більше року,
зберігаються місце роботи, посада та ком-
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пенсується з бюджету середній заробіток на
підприємстві, в установі, організації, в яких
вони працювали на час призову, незалежно
від підпорядкування та форми власності.
На сьогодні добровольці, з яких були
сформовані спеціальні підрозділи територіальної оборони, не мають чітко визначеного
юридичного статусу, і не підпадають під
дію КЗпП і Закону № 2232, а тому для такої
категорії працівників не передбачено пільг
щодо збереження місця роботи та компенсації
середнього заробітку з бюджету.

Повноваження сільського голови
Голова сільради звільнився із займаної посади, секретаря сільради
немає, хто буде виконувати повноваження голови сільради до обрання
нового голови?
На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.1997 р. № 280/97 повноваження
сільського голови вважаються достроково
припиненими в разі його звернення з особистою заявою про складення ним повноважень голови до відповідної ради. З дня
прийняття такою радою рішення повноваження сільського голови припиняються
достроково та він звільняється з посади.
Стаття 42 Закону № 280 передбачає, що в
разі звільнення з посади сільського голови
у зв’язку з достроковим припиненням його
повноважень, повноваження сільського
голови виконує секретар сільської ради.
Питання про обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради вирішується
винятково на пленарних засіданнях сільської
ради (п. 4 частини першої ст. 26 Закону № 280).
Як установлено частиною дев’ятою ст. 46
Закону № 280/97, рішення про скликання
сесії ради доводиться до відома депутатів і
населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у
виняткових випадках — не пізніш як за день
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до сесії із зазначенням часу скликання, місця
проведення та питань, які передбачається
внести на розгляд ради.
У вказаній ситуації на пленарному засіданні сільської ради, окрім питання про
дострокове припинення повноваження го-
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лови сільської ради за його заявою, сільська
рада мала розглянути питання про обрання
секретаря сільради, який і виконував би
обов’язки голови сільради до позачергових
місцевих виборів, на яких буде обиратися
новий голова сільської ради.

На запитання відповідає Олена ЩАСЛИВА, завідувач сектором
організаційно-інформаційної роботи УПФУ в Деснянському р-ні м. Києва

Назва посади для призначення
пільгової пенсії
Назва посади в Класифікаторі професій, за якою працює працівник, не
відповідає назві професії в Переліку
на пільгову пенсію. Який запис робити в
трудовій книжці? Якщо запис вказувати
відповідно до Класифікатора професій, то
як тоді підтверджувати пільгову пенсію?
Згідно з пенсійним законодавством
для осіб, які мають спецстаж, що дає
право на пільгову пенсію, важливим є
правильний запис про найменування посади у
трудовій книжці, які передбачені спеціальними
нормативними актами, що регламентують
особливості пенсійного забезпечення. Працівники, які працюють на посадах (викону-

ють роботи), що дають право на спеціальне
пенсійне забезпечення, повинні стежити,
щоб найменування посад у їхніх трудових
книжках відповідало як Класифікатору професій, в якому вказано назву посади взагалі,
так і спеціальному документу, що регламентує
Порядок застосування списків № 1 та № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників
при обчисленні стажу роботи, що дає право
на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 18.11.2005 р.
№ 383, в якому є докладніша інформація стосовно назви та характеру виконуваних робіт.
Загальна назва професії має бути однаковою в Списку і в Класифікаторі. Якщо
ж вона не співпадає, то треба створювати
комісію із трудових спорів на підприємстві,
за рішеням якої і змінюється назва.

На запитання відповідає Галина КАЗНАЧЕЙ, консультант журналу
«Заработная плата»

Надання донору днів відпочинку
Працівник-донор здавав кров у свій
вихідний. Скільки днів відпочинку
мають надаватися донору?
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В разі давання крові працівником
у вихідний, йому має надаватися
один додатковий день відпочинку зі
збереженням середньої заробітної плати,
котрий на його бажання можна приєднати
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до щорічної відпустки або використати в
інший час протягом року.
В день давання крові або її компонентів,
а також у день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати
донором, звільняється від роботи на підприємстві незалежно від форм власності із
збереженням за ним середнього заробітку
(Закону України «Про донорство крові та її
компонентів» від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР;
далі — Закон № 239).
Після кожного дня давання крові, в т. ч. у
разі давання її у вихідні, святкові та неробочі
дні, донорові надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього
заробітку. За бажанням працівника цей день
може бути приєднано до щорічної відпустки
або використано в інший час протягом року
після давання крові (ст. 9 Закону № 239).
У жодному законодавчому акті не передбачено надання двох днів відпочинку
працівникові в разі давання крові або її
компонентів у його вихідний.

Обчислення вихідної допомоги
в разі звільнення за скороченням
Працівник протягом шести місяців
не працював. У табелі проставляли
«НЗ» — неявки з нез’ясованих причин. Скорочення цього працівника було
заплановано ще раніше, а також ним був
підписаний наказ про скорочення. Як розрахувати йому вихідну допомогу?
Вихідна допомога розраховується за
правилами, передбаченими Порядком обчислення середньої заробітної
плати, затвердженим постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100),
виходячи з виплат за останні два календарні
місяці роботи, що передують звільненню
працівника (п. 2 Порядку №100).
Коли протягом двох останніх календарних
місяців працівник не працював, середня
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заробітна плата обчислюється, виходячи з
виплат за попередні два місяці роботи (абзац четвертий п. 2 Порядку № 100). Якщо
ж і протягом цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня, середня
заробітна плата обчислюється на підставі
останнього абзацу п .4 Порядку №100, виходячи з установлених йому в трудовому
договорі тарифної ставки, посадового окладу. Докладніше про скорочення та вихідну
допомогу див. журнал «Заработная плата»
№ 5–6/2014.

Оподаткування витрат
на добровільне медстрахування
працівників
Чи обкладається ЄСВ і ПДФО оплата
добровільного медичного страхування працівників?
Порядок та умови укладання договорів страхування визначає Закон України «Про страхування» від
07.03.1996 р. № 85/96-ВР. Відповідно до
норм цього Закону роботодавець має право
укласти договори добровільного страхування
на користь найманих працівників.
Суми, сплачені підприємством за добровільне медичне страхування своїх працівників і членів їхніх сімей не включаються
до об’єкту оподаткування ЄСВ (п. 2 розділу ІІ Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців,
на які не нараховується єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170).
До оподаткування ПДФО включається
сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення на підставі
закону, страхових платежів (внесків, премій),
сплачена будь-якою особою-резидентом за
платника податку чи на його користь, крім
сум, що сплачуються:
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• особою-резидентом, що визначається
вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими
договорами;
• одним із членів сім’ї першого ступеня
споріднення платника податку;
• роботодавцем — резидентом за свій
рахунок за договорами довгострокового
страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо
така сума не перевищує 15 % нарахованої
цим роботодавцем суми заробітної плати
платнику податку протягом кожного звітного
податкового місяця, за який вноситься страховий платіж, але не більше п’яти розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої
на рік, у розрахунку за місяць за сукупністю
таких внесків (пп. 164.2.16 ПКУ).
Згідно з пп. 164.2.16 ПКУ (пп. 164.2.16
звільняє від оподаткування тільки суми страхових платежів, перелічених у пп. «а»–«в»)
сума страхових платежів (внесків, премій),
сплачена підприємством за договорами
добровільного медичного страхування на
користь найманих працівників, але лише
якщо їх можна ідентифікувати окремо, вважається їхнім додатковим благом і підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.
Базу оподаткування слід визначати з урахуванням норм п. 164.5 ПКУ. Сума страхової
премії, внеску тощо, сплачена роботодавцем
за працівника, збільшується на розмір натурального коефіцієнта. Ставка оподаткування
становить 15 або 20 % залежно від суми бази
оподаткування.
Відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10
розділу XX ПКУ об’єктом оподаткування
збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ.
Об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід, отриманий платником
податку як додаткове благо, крім випадків,
передбачених ст. 165 ПКУ (пп. 164.2.17 ПКУ).

ZP_5_2015.indd 14

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Добровільне медичне страхування є додатковим благом працівника, об’єктом оподаткування ПДФО, а тому оподатковується
і військовим збором.

Одержання зарплати через банк,
обраний роботодавцем
Роботодавець наполягає на тому, щоб
працівники отримували заробітну
плату лише через обраний ним банк.
Деякі з працівників не бажають отримувати
свої кошти саме через цей банк. Чи мають
право працівники не погоджуватися на
умови роботодавця з приводу вибору банку?
Питання оплати праці регулюється
КЗпП і Законом про оплату праці, а
також іншими нормативно-правовими документами. Суб’єкти організації оплати
праці не мають права в односторонньому порядку ухвалювати рішення з питань оплати
праці, що погіршують умови, встановлені
законодавством, угодами й колективними
договорами (ст. 22 Закону про оплату праці).
За особистою письмовою згодою працівника заробітна плата може виплачуватися
через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з
обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок
роботодавця.
Таким чином, працівники мають право
одержувати заробітну плату у будь-який
спосіб, передбачений ст. 24 Закону про
оплату праці.

Оподаткування ЄСВ одноразової
допомоги в момент виходу
на пенсію
Працівник звільняється у зв’язку з
виходом на пенсію. Підприємством
йому надається одноразова допомога у зв’язку з виходом на пенсію. Чи
обкладати цю виплату ЄСВ?
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Ні. Така виплата ЄСВ не обкладається.
Відповідно до п. 2 розділу 1 Переліку
видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р.
№ 1170, одноразова допомога працівникам,
які виходять на пенсію згідно із законодавством та колективними договорами
(включаючи грошову допомогу державним
службовцям і науковим (науково-педагогічним) працівникам), військовослужбовцям
у разі звільнення з військової служби не обкладаються ЄСВ. Тобто ЄСВ не нараховується
та не утримується.

Оплата лікарняного в перший
день демобілізації
Працівник демобілізувався та в
той же день захворів. Працівнику
нараховували та виплачували середню заробітну плату, з якої сплачували
податки та внески. Йому відкрили листок
тимчасової непрацездатності. Як обчислити середню заробітну плату?
Середня заробітна плата застрахованої
особи для оплати листка непрацездатності обчислюється, виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що
включають основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, ухваленими відповідно
до Закону про оплату праці, та підлягають
оподаткуванню ПДФО, без урахування передбачених законодавством пільг щодо сплати
зазначеного податку чи суми на які цей дохід
зменшується, з яких сплачувались страхові
внески (п. 7 Порядку № 1266).
В обчислення середньої заробітної плати
для забезпечення допомогою по тимчасовій
непрацездатності, оплати перших п’яти
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днів непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця не включаються до розрахунку
виплати за невідпрацьований час:
• відпускні;
• компенсація за невикористану відпустку;
• середня заробітна плата працівникам
за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації;
• виконання державних і громадських
обов’язків у робочий час тощо (лист Мінпраці від 02.04.2007 р. № 211/020/153-07).
Тобто з точки зору Мінпраці середня
зарплата мобілізованого працівника не
враховується до розрахунку, оскільки це
виплата за невідпрацьований час, хоча за
працівника й сплачували ЄСВ і ПДФО.
Крім того, оскільки на час мобілізації
працівник був увільнений від роботи, то
слід вважати, що страховий випадок настав
у перший день роботи, а середню зарплату
для оплати часу тимчасової непрацездатності
слід визначати, виходячи з місячної тарифної
ставки (посадового окладу), встановленої
працівникові на момент настання страхового
випадку (п. 10 Порядку № 1266).
Слід також ураховувати норми ст. 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV про те, що 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, виходячи з
нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку
на місяць не вище за розмір мінімальної
заробітної плати встановленої законом.
Тому працівнику необхідно в обов’язковому
порядку для підтвердження страхового стажу
надати довідку ОК-5 (про довідки ОК-5 та
ОК-7 — докладніше в журналі «Заработная
плата » № 4/2015, с. 88).
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Порядок уплаты НДФЛ
и военного сбора

Журналом «Заработная плата» спільно з Державною фіскальною службою України було проведено пряму телефонну лінію на тему «Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб та
військового збору». На зв’язку був і відповідав на запитання заступник директора Департаменту —
начальник управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Департаменту доходів і
зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України Сергій Михайлович Наумов

Чи оподатковується ПДФО сума
компенсації, яку підприємство
отримує згідно з Порядком виплати
компенсації підприємствам, установам,
організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 105?
Оскільки Порядок набрав чинності з
17.03.2015 р., то для звільнення від
оподаткування ПДФО компенсаційних
виплат із бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період, указаний Порядок підприємствами застосовується, починаючи
з березня.
Частиною третьою ст. 119 КЗпП передбачені гарантії для працівників, призваних
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на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, на строк
до закінчення особливого періоду або до
оголошення рішення про демобілізацію, але
не більше року. За такими працівниками, зокрема, зберігаються місце роботи, посада та
компенсується з бюджету середній заробіток
на підприємстві, в установі, організації, в яких
вони працювали на час призову, незалежно
від підпорядкування та форми власності.
Такі компенсації з бюджету виплачуються
в межах середнього заробітку за рахунок
коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному КМУ.
Постановою від 04.03.2015 р. № 105 уряд
затвердив Порядок виплати компенсації
підприємствам, установам, організаціям у
межах середнього заробітку працівників,
призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (далі — Порядок № 105), який набрав
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чинності з 17.03.2015 р. Цим Порядком
визначено механізм виплати компенсації
підприємствам, установам, організаціям
(далі — підприємства) в межах середнього
заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період, 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».
Відповідно до п. 3 Порядку № 105 бюджетні кошти спрямовуються підприємствам на
компенсацію витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які працювали
на таких підприємствах на час призову на
військову службу, не більше року.
Для виплати компенсації підприємство
подає щомісяця до 15 числа органу соціального захисту населення звіт про фактичні
витрати на виплату середнього заробітку
працівникам за додатком 1, погоджений
районним (міським) військовим комісаріатом, який призивав 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 на підставі додатка 2
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 3 Мінсоцполітики для спрямування їм бюджетних
коштів, що надаються органам соціального
захисту населення для перерахування підприємствам (п. 4 Порядку № 105).
Компенсація виплачується підприємствами у строки, визначені ст. 115 КЗпП (п. 6
Порядку № 105).
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Тобто з метою виконання гарантій, передбачених частиною третьою ст. 119 КЗпП,
зокрема, виплати працівникам компенсації
в межах середнього заробітку, роботодавці
визначають середню заробітну плату таких
працівників як розрахункову величину, та
інформують про її розмір органи соціального
захисту населення шляхом заповнення звітів,
доданих до Порядку. Після отримання коштів,
передбачених у державному бюджеті, роботодавці виплачують компенсації у строки,
визначені ст. 115 КЗпП.
ЄСВ на компенсацію оподатковується,
нараховується та сплачується відповідно до
ПКУ і Закону про ЄСВ (п. 7 Порядку № 105).
Згідно з пп. «и» пп. 165.1.1 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку не включаються,
зокрема, компенсаційні виплати з бюджету
в межах середнього заробітку працівників,
призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період.
Враховуючи зазначене, дохід, отриманий
працівниками, призваними на військову
службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період у вигляді компенсаційних
виплат, який виплачується роботодавцем
за рахунок коштів державного бюджету
в межах середнього заробітку на підставі
Порядку № 105, не включається до оподатковуваного доходу таких працівників, тобто
не оподатковується ПДФО.
Чи сплачує фізична особа — підприємець на спрощеній системі
оподаткування за себе військовий
збір?
Оскільки пп. 165.1.36 ПКУ встановлено, що дохід фізичної особи — підприємця, з якого сплачується єдиний податок за спрощеною системою оподаткування,
не включається до розрахунку загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу, то особи, які використовують спрощену
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систему оподаткування, звільняються від
нарахування та сплати військового збору
за себе.
Пункт 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ,
яким тимчасово запроваджено військовий
збір, доповнено новим пп. 1.7 (Закон України
«Про внесення змін до Податкового кодексу
України» від 02.03.2015 р. № 211-VIII; далі —
Закон № 211)). Встановлено, що звільняються
від оподаткування військовим збором доходи,
що згідно з розділом IV ПКУ не включаються
до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню,
оподатковуються за нульовою ставкою), крім
доходів, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.18,
165.1.25, 165.1.51, 165.1.52 ПКУ.
Як утримувати ПДФО та військовий
збір із матеріальної допомоги, в т. ч.
матеріальної допомоги, наданої за
рахунок профспілки, мобілізованому на
особливий період працівнику?
Сума нецільової (матеріальної) допомоги наданої мобілізованому працівнику на особливий період, у т. ч.
за рахунок профспілки в розмірі, що не
перевищує у 2015 р. 1710 грн, не оподатковується ПДФО та військовим збором. Сума
перевищення зазначеного розміру підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.
Якщо роботодавець надає окремим працівникам нецільову (матеріальну) допомогу
за їхніми заявами у зв’язку з особистими
обставинами, яка має разовий характер, наприклад, на вирішення соціально-побутових
потреб, то її оподаткування регулюється
п. 170.7 ПКУ. Нецільовою вважається допомога, яка надається без установлення таких
умов або напрямів (пп. 170.7.1 ПКУ).
Не включається до оподатковуваного
доходу платника податку сума нецільової
благодійної допомоги, в т. ч. матеріальної,
що надається резидентами — юридичними
особами на користь платника податку про-
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тягом звітного податкового року сукупно в
розмірі, що не перевищує суми граничного
розміру доходу, визначеного абзацом першим
пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року, тобто у 2015 р. — 1710 грн (абзац
перший пп. 170.7.3 ПКУ). Сума перевищення
допомоги над указаним розміром включається до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
згідно з пп. 164.2.20 ПКУ як інші доходи та
підлягає оподаткуванню у джерела виплати
за ставками 15 та/або 20 %.
Також на підставі пп. «в» пп. 165.1.4 ПКУ
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
включається сума виплат чи відшкодувань
(крім заробітної плати або інших виплат і
відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням
п. 170.7 ПКУ, зокрема іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок
та інших небанківських фінансових установ)
на користь отримувачів таких виплат, крім
будь-яких виплат або відшкодувань членам
керівних органів таких організацій або фондів і пов’язаним із ними фізичним особам.
Відповідно до пп. 168.1.1 ПКУ податковий
агент, що нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника
податку, зобов’язаний утримувати податок
із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в
ст. 167 ПКУ.
Об’єктом оподаткування збором є доходи,
визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ), зокрема, загальний
місячний (річний) оподатковуваний дохід, до
якого включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ. Ставка збору становить
1,5 % об’єкта оподаткування.
Разом із цим, Законом № 211 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, яким тимчасово
запроваджено військовий збір, доповнено
новим пп. 1.7, за яким звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з роз-

22.04.2015 15:20:51

№ 5 (106) май 2015

ділом IV ПКУ не включаються до загального
оподатковуваного доходу фізичної особи (не
підлягають оподаткуванню, оподатковуються
за нульовою ставкою).
Чи застосовується «натуральний»
коефіцієнт для справляння військового збору?
Пунктом 161 підрозділу ХХ ПКУ не
передбачено застосування для військового збору коефіцієнта, визначеного
п. 164.5 ПКУ.
Під час нарахування (надання) доходів у
будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована
за звичайними цінами, правила визначення
яких установлені ПКУ, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:
К = 100 : (100 – Сп),
де К — коефіцієнт;
Сп — ставка податку, встановлена для
таких доходів на момент їх нарахування
(п. 164.5 ПКУ).
Норми п. 164.5 ПКУ застосовуються під час
нарахування доходу у будь-якій негрошовій
формі для визначення бази оподаткування
доходу ПФДО.
Підприємство орендує майно у фізичної особи. Чи утримується з
орендної плати військовий збір?
Сума орендної плати, що виплачується за договором оренди нерухомого
майна, підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах за
ставкою 1,5 %.
За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати
наймачеві майно в користування за плату
на певний строк, за користування якого з
наймача справляється плата, розмір якої
встановлюється договором найму (ст. 759
і 762 Цивільного кодексу України).
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Платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ПКУ, а саме: фізичні
особи — резиденти та фізичні особи — нерезиденти, які отримують доходи з джерела
їх походження в Україні, податковий агент
(пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
Згідно з пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу
XX ПКУ об’єктом оподаткування збором є
доходи, визначені ст. 163 ПКУ. Об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний
(річний) оподатковуваний дохід (п. 163.1
ПКУ). Об’єктом оподаткування нерезидента
є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід із джерела його походження в
Україні (п. 163.2 ПКУ).
До загального місячного (річного) доходу
платника податку включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду
(строкове володіння та/або користування),
визначений у порядку, встановленому п. 170.1
ПКУ (пп. 164.2.5 ПКУ).
Якщо майно у фізичної особи орендує приватний нотаріус, хто та коли
сплачує військовий збір з орендної
плати?
Приватний нотаріус для забезпечення виконання ним обов’язку податкового агента щодо виплачених
фізичній особі доходів у вигляді орендної
плати зобов’язаний своєчасно та повністю
нараховувати, утримувати та сплачувати
(перераховувати) до бюджету збір із доходу,
що виплачується на користь платника й оподатковується до або під час такої виплати за
її рахунок; подавати у строки, встановлені
ПКУ для податкового кварталу, податковий
розрахунок за ф. № 1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування
(п. 176.2 ПКУ).
Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1.2
п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу). Для
резидента — це загальний місячний (річний)
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оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх
походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати,
надання); іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.
До загального місячного (річного) доходу
платника податку включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду
(строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому
п. 170.1 ПКУ (пп. 164.2.5 ПКУ). Відповідно
до пп. 170.1.2 ПКУ податковим агентом
платника податку — орендодавця під час
нарахування доходу від надання в оренду
об’єктів нерухомості є орендар.
На підставі пп. 1.5 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ відповідальними за утримання
(нарахування) та сплату (перерахування)
збору до бюджету є особи, визначені у ст. 171
Кодексу, зокрема, податкові агенти — для
оподатковуваних доходів із джерела їх походження в Україні.
Виходячи з викладеного, приватний нотаріус, який виплачує доходи фізичній особі
(орендна плата за надання майна в оренду)
є податковим агентом щодо таких доходів.
Військовий збір нараховується, утримується
та сплачується (перераховується) до бюджету
у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ, за ставкою 1,5 %. Платники збору зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань
у формі та спосіб, визначені ст. 176 ПКУ
(п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
Коли підприємство зобов’язане сплачувати військовий збір до бюджету
з операцій придбання вторинної
сировини (макулатури) в пункті прийому,
якщо розрахунки проводяться готівкою?
Військовий збір нараховується,
утримується та сплачується (перераховується) до бюджету у порядку,
встановленому ст. 168 ПКУ (пп. 1.4 п. 16¹
підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
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Так, податковий агент, який нараховує
(виплачує, надає) оподатковуваний дохід на
користь платника, зобов’язаний утримувати
збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку збору 1,5 % (пп. 168.1.1
ПКУ). Збір сплачується (перераховується)
до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом
(пп. 168.1.2 ПКУ). Якщо оподатковуваний
дохід, зокрема, виплачується готівкою з
каси податкового агента, збір сплачується
(перераховується) до бюджету протягом
банківського дня, що настає за днем такого
нарахування (пп. 168.1.4 ПКУ).
Яким чином підприємство має відображати дані у ф. № 1ДФ, якщо
фізособи, які постачають у пункт
прийому вторсировини макулатуру (громадяни України), відмовляються надавати
дані паспорта та/або номер облікової
картки платника податків або взагалі їх не
мають? Чи передбачена адміністративна
та інші види відповідальності за ненадання
або не повне надання даних у ф. № 1ДФ
через відсутність інформації?
В разі ненадання вищезгаданих документів (реєстраційного номера
облікової картки платника податків
або серії та номера паспорта) та заповнення
звіту за ф. № 1 ДФ без них, будуть застосовані штрафної санкції згідно з п. 119.2 ПКУ.
Податковий агент має право виплачувати
дохід фізичним особам, які мають реєстраційний номер облікової картки платника
податків, і громадянам України, у паспортах яких є відмітка про наявність права
здійснювати будь-які платежі за серією та
номером паспорта.
Документи, пов’язані з проведенням операцій, передбачених п. 70.12 ПКУ, які не
мають реєстраційного номера облікової
картки платника податків або серії та номера
паспорта (для фізичних осіб, які через свої
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релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це контролюючий орган
і мають відмітку в паспорті), вважаються
оформленими з порушенням вимог законодавства України (п. 70.13 ПКУ).
Підприємство (юридична особа)
зареєстровано в Києві, має структурні підрозділи (не відокремлені,
не зареєстровані як філії) в області. Куди
перераховувати ПДФО: за місцем реєстрації
підприємства чи за місцем фактичного
розташування торгових точок, цехів тощо?
Податок на доходи фізичних осіб підлягає сплаті до місцевого бюджету
за місцезнаходженням (розташуванням) власних або орендованих приміщень (будівель) у різних регіонах України, в
яких працюють наймані працівники такого
суб’єкта господарювання, незважаючи на
те що в такого суб’єкта господарювання немає відокремлених структурних підрозділів
(пп. 168.4.3 ПКУ).
Як у розділі ІІ ф. № 1ДФ указувати
військовий збір у частинах «нараховано» та «виплачено»?
Враховуючи те, що відповідно до
пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX
ПКУ військовий збір нараховується,
утримується та сплачується (перераховується) до бюджету в порядку, встановленому ст.
168 ПКУ для ПДФО, то у звіті за ф. № 1ДФ
цей збір відображається за пп. 3.3–3.5 Порядку заповнення та подання податковими
агентами Податкового розрахунку сум до-
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ходу, нарахованого (сплаченого) на користь
фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
(далі — Порядок).
У графі 3а «Сума нарахованого доходу»
відображається (за звітний квартал) дохід,
нарахований фізичній особі відповідно до
ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку.
У разі нарахування доходу його відображення
у графі 3а є обов’язковим незалежно від того,
виплачений такий дохід чи ні. У графі 3 «Сума
виплаченого доходу» відображається сума
фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом. Заробітна плата,
що виплачується у встановлені терміни в
наступному місяці, має бути відображена в
податковому розрахунку за той період, у який
входить попередній місяць, за який заробітну
плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить
заробітна плата за січень, нарахована в січні
та виплачена в лютому, за лютий (нарахована
в лютому та виплачена в березні), за березень
(нарахована в березні та виплачена у квітні).
Відомості про фізичну особу — платника
податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.
Як заповнювати розділ ІІ ф. № 1ДФ
щодо нарахування військового збору, якщо є структурні підрозділи?
Військовий збір за неуповноважений
відокремлений структурний підрозділ буде відображено в розділі ІІ звіту ф. № 1 ДФ основного підприємства за
його місцезнаходженням. Юридичні особи
перераховують військовий збір за неуповноважені відокремлені підрозділи до бюджету
за своїм місцезнаходженням.

22.04.2015 15:20:51

22

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Сегодня в рубрике:

Гибкий режим рабочего
c. 22
времени
Неполное рабочее
время: гарантии
для работников

c. 28

Демобилизованный работник
возвращается на работу:
действия работодателя c. 33

Олена ЛЄСНІКОВА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

ГИБКИЙ
режим рабочего
времени
Что такое гибкий режим рабочего времени, для каких категорий
работников он может устанавливаться, каковы основания и порядок его введения? Ответы на эти вопросы — в нашей статье
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М

ы привыкли к тому, что рабочий
день в офисе длится, как правило, с
9:00 до 18:00, с часовым перерывом
на обед. Иногда случается, что специфика
работы, нестабильный график движения
городского транспорта или личные обстоятельства вынуждают нас приходить на
работу раньше или уходить позже. Чтобы
не перерабатывать лишние часы, рамки
рабочего дня могут быть сдвинуты во времени: например, он может длиться с 08:30
до 17:30. Такой «сдвинутый» график для
отдельных работников может стать альтернативой ненормированному рабочему дню
и будет отвечать законодательству, если его
правильно оформить.

Законодательные основы
В соответствии со ст. 13 КЗоТа режим
работы, продолжительность рабочего дня
и времени отдыха устанавливаются в коллективном договоре. Уточняет эту норму
ст. 57 КЗоТа, где говорится, что время начала
и окончания ежедневной работы (смены)
предусматривается правилами внутреннего
трудового распорядка и графиками сменности. КЗоТ не требует, чтобы рабочий день
для всех работников предприятия или даже
одного подразделения начинался и заканчивался одновременно, что вполне логично,
ведь трудовые обязанности у всех разные,
разным может быть и график работы.
Гибкий режим рабочего времени (ГРРВ) —
это такая форма организации труда, при которой для некоторых категорий работников, для
работников отдельных предприятий или их
структурных подразделений устанавливается
режим труда с саморегулированием времени
начала, окончания и продолжительности
рабочего времени в течение рабочего дня.
Основной документ, регламентирующий
порядок установления гибкого режима рабочего времени — Методические рекомен-
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дации относительно установления гибкого
режима рабочего времени, утвержденные
приказом Министерства труда и социальной
политики Украины от 04.10.2006 г. № 359
(далее — Рекомендации № 359).
Особенностью ГРРВ является то, что при
таком режиме учитываются личные и социальные интересы работников. ГРРВ не должен
наносить ущерб производству. С этой целью
введению ГРРВ предшествует разъяснительная
работа, решение организационно-технических
и экономических вопросов, соответствующая
подготовка персонала и руководителей к восприятию такого режима работы, разработка
системы контроля и учета рабочего времени
каждого работника, применение соответствующих технических средств, а также согласование других вопросов между работодателем и
работниками (пп. 2.3 Рекомендаций № 359).
ГРРВ может отражаться не только на времени начала и окончания рабочего дня. В
зависимости от производственных и других
условий (работа городского транспорта и пр.)
он может быть также применен относительно:
• продолжительности рабочего дня;
• перерыва на прием пищи (обеденного);
• перерыва на отдых (свободное от работы время).
В большинстве случаев ГРРВ предусматривает суммированный учет рабочего
времени (пп. 1.3 Рекомендаций № 359).
Обязательным требованием является полная
отработка работником установленного количества рабочих часов в учетном периоде,
который принят для суммированного учета
рабочего времени (неделя, месяц, квартал,
год и т. п.). Однако ГРРВ может применяться
и при поденном учете рабочего времени.
В этом случае работник обязан соблюдать
установленную продолжительность рабочего
дня независимо от времени его начала и
окончания, а также обеденного перерыва.
Не применяют ГРРВ на непрерывно
действующих производствах, при многосменной организации работы, в торговле,
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на предприятиях бытового обслуживания,
транспорта и т. п., а также когда применение
этого режима несовместимо с требованиями
безопасности условий труда работников
(пп. 2.4 Рекомендаций № 359).
ГРРВ хорошо подходит работникам творческих профессий: журналистам, авторам,
художникам, дизайнерам, а также тем работникам и подразделениям, чей график не
связан с производственным циклом.
Жестких ограничений по категориям
работников, для которых может применяться ГРРВ, законодательство не содержит,
поэтому работодатель по согласованию с
профсоюзным комитетом (уполномоченным трудового коллектива) самостоятельно
определяет целесообразность введения ГРРВ
для предприятия, отдельного подразделения
или даже для отдельного работника.

Организация труда при ГРРВ
Рекомендации № 359 выделяют три составляющих рабочего времени в условиях
ГРРВ (пп. 3.1 Рекомендаций № 359):
• фиксированное время — время, когда
работник обязан присутствовать на рабочем
месте и выполнять свои трудовые функции;
• переменное время — работник на свое
усмотрение может начинать и заканчивать
рабочий день (смены). Как правило, это
один-два часа в начале и конце рабочего
дня (смены);
• время перерыва для питания и отдыха — оно может составлять от 30 минут
до двух часов за смену. Это время работник
использует по своему усмотрению и может
отсутствовать на рабочем месте.
Отсутствие работника на его рабочем месте
в фиксированное время без уважительных причин должно считаться нарушением трудовой
дисциплины (пп. 3.6 Рекомендаций № 359).
Исходя из структуры рабочего дня и установленного учетного периода каждого отдель-
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ного работника, бригады или структурного
подразделения, которые переводятся на
ГРРВ, работодатель должен согласовать их
время работы с работой других работников,
бригад или структурных подразделений
путем регулирования фиксированного,
переменного времени и времени перерыва
на отдых и прием пищи.
Продолжительность рабочего времени
(смены) в условиях ГРРВ не может превышать
12 часов в сутки (пп. 3.4 Рекомендаций № 359).
Как было сказано выше, работа при ГРРВ
может предусматривать поденный или суммированный учет рабочего времени. В первом
случае работник должен придерживаться
установленной продолжительности рабочего
дня независимо от его начала, окончания и
продолжительности перерыва на обед.
При суммированном учете рабочего времени работник отрабатывает установленное
количество рабочих часов в учетном периоде
(неделя, месяц, квартал, год и т. п.). Продолжительность работы в отдельные дни
может быть как меньшей, так и большей по
сравнению с продолжительностью рабочего
дня, установленной правилами внутреннего
трудового распорядка предприятия.
Обязательным условием применения ГРРВ
является обеспечение учета отработанного
рабочего времени и контроля за трудовой
дисциплиной работающих в данном режиме
(пп. 3.5 Рекомендаций № 359). Для этих
целей на предприятии ведется табель учета
использования рабочего времени.
Также с целью контроля при ГРРВ в случае ручной системы регистрации рабочего
времени может использоваться журнал учета
рабочего времени, в котором фиксируется
время прихода на работу и ухода с работы.
Такой журнал ведется в свободной форме.
Подпункт 3.8 Рекомендаций № 359 позволяет работодателю в случае производственной необходимости временно на срок
до одного месяца переводить работников с
ГРРВ на общеустановленный на предприятии
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режим работы в порядке, предусмотренном
частью второй ст. 33 КЗоТа. Но обращаем ваше
внимание на то, что часть вторая ст. 33 КЗоТа
допускает такой перевод только для предотвращения или ликвидации последствий стихийного бедствия, эпидемий, эпизоотий (распространения инфекционных заболеваний
среди животных), производственных аварий,
а также других обстоятельств, которые ставят
или могут поставить под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия людей.
При выполнении работы вне пределов
предприятия (участие в других работах,
служебная командировка) ГРРВ не применяется (пп. 3.9 Рекомендаций № 359). В
случае командировки на работника распространяется режим рабочего времени того
предприятия, на которое он командирован.

Порядок введения ГРРВ
Порядок и условия применения ГРРВ
обязательно должны быть определены в
правилах внутреннего трудового распорядка
предприятия (пп. 2.9 Рекомендаций № 359).
Правила внутреннего трудового распорядка должны содержать (пп. 2.1 Рекомендаций № 359) нормы, определяющие:
• время начала и окончания ежедневной
работы (смены) как в целом для предприятия, так и для отдельных категорий работников или структурных подразделений
(ст. 57 КЗоТа);
• деление рабочего дня (смены) на части
(ст. 60 КЗоТа);
• время начала и окончания перерывов
для отдыха и приема пищи (ст. 66 КЗоТа).
Подпунктом 2.2 Рекомендаций № 359
установлено, что решение работодателя
относительно возможности введения ГРРВ
согласовывается с выборным органом первичной профсоюзной организации или обусловливается коллективным договором.
Введение ГРРВ может быть инициировано
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также по коллективному заявлению работников предприятия или его структурного
подразделения, выборного органа первичной
профсоюзной организации. В этом случае
работодатель рассматривает возможность
введения ГРРВ и принимает соответствующее решение (пп. 2.6 Рекомендаций № 359).
В соответствии с пп. 2.7 Рекомендаций № 359 в случае введения ГРРВ работники,
которые переводятся на данный режим труда,
должны быть проинформированы и ознакомлены со сроком, порядком и условиями его
применения не позднее чем за месяц. В то же
время следует отметить, что введение ГРРВ
относится к изменению существенных условий
труда, а значит, указанный срок должен составлять не менее двух месяцев (ст. 32 КЗоТа).
Тот же срок должен соблюдаться, если принимается решение о переводе работников с
ГРРВ на обычный режим работы.
ГРРВ может устанавливаться по соглашению
между работником и работодателем как при
приеме на работу, так и в дальнейшем, в если
по каким-либо причинам применение обычных
графиков работы малоэффективно или переход
на ГРРВ будет способствовать более эффективному использованию рабочего времени,
повышению эффективности труда, улучшению
социально-психологического микроклимата
в коллективе (пп. 2.5 Рекомендаций № 359).
Работники переводятся на ГРРВ по их
согласию соответствующим приказом (распоряжением) работодателя с указанием конкретных сроков и условий его применения.
При введении ГРРВ не следует забывать
о нормах, установленных КЗоТом.
В соответствии со ст. 50 КЗоТа норма продолжительности рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю. Накануне праздничных и нерабочих дней, перечень которых
установлен ст. 73 КЗоТа, продолжительность
работы сокращается на час (ст. 53 КЗоТа).
Пример приказа о введении и график
работы при ГРРВ на пятидневной рабочей
неделе приведен на с. 26.
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В приведенном примере графика фиксированное время работы составляет шесть
часов, а общая продолжительность рабочего
дня — восемь. Таким образом, работники
сами выбирают, в какое именно время дорабатывать два часа.
Например, рабочий день при таком ГРРВ
может быть организован так: начало рабочего дня в 09:30, обеденный перерыв —
13:30–14:30, окончание рабочего дня в 18:30.
По сути, режим, приведенный в примере
графика, дает возможность приходить на
работу позже, а также, при необходимости,
увеличить перерыв на обед, отработав дополнительные часы с утра или в конце дня.

Оплата труда при ГРРВ
В пп. 1.5 Рекомендаций № 359 обращается
внимание на то, что применение режима
ГРРВ не влечет изменений в нормировании
и оплате труда работников, не влияет на порядок начисления и размеры доплат, премий,
не дает льгот при исчислении стажа работы.
Оплата труда при ГРРВ зависит от того,
какой вид учета рабочего времени установлен для работников на ГРРВ — поденный
или суммированный.

Если выбран суммированный учет рабочего времени, то при оплате труда, а также
отпусков и больничных следует руководствоваться Методическими рекомендациями по
применению суммированного учета рабочего времени, утвержденными приказом
Министерства труда и социальной политики
Украины от 19.04.2006 г. № 138.
При суммированном учете используется,
как правило, повременная система оплаты
труда.
По окончании учетного периода подсчитывается количество отработанных часов и
определяются сверхурочные часы, оплачиваемые в двойном размере (ст. 106 КЗоТа).
Если работа приходится на ночное время
(с 10 вечера до 6 утра — ст. 54 КЗоТа), то
она оплачивается в повышенном размере,
установленным генеральным, отраслевым
(региональным) соглашениями и коллективным договором, но не ниже 20 % тарифной
ставки (оклада) за каждый час работы в
ночное время (ст. 108 КЗоТа).
Если при поденном учете рабочего времени работник нарушил правила трудового
распорядка и по своей вине не отработал
установленную продолжительность рабочего
времени, то недоработанные часы считаются
простоем и не оплачиваются (ст. 113 КЗоТа).

Пример приказа о введении гибкого режима рабочего времени
ПРИКАЗ
24.04.2015

г. Киев

№ 29-к

О введении гибкого режима
рабочего времени
С целью улучшения эффективности организации производства и труда, с учетом
удаленности места проживания работников от места работы и нестабильной работы
городского транспорта, руководствуясь ст. 13 КЗоТа, Методическими рекомендациями
относительно установления гибкого режима рабочего времени, утвержденными приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 04.10.2006 г. № 359,
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.07.2015 г. для специалистов и технических служащих аппарата
управления предприятием (кроме секретаря) гибкий режим рабочего времени.
1.1 Утвердить список работников предприятия, для которых устанавливается
гибкий режим рабочего времени — приложение № 1 (не приводится).
1.2 Утвердить график работы при гибком режиме рабочего времени на пятидневной рабочей неделе — приложение № 2.
2. Установить, что при гибком режиме рабочего времени:
2.1. Отсутствие без уважительной причины работника на его рабочем месте в
фиксированное время считается нарушением трудовой дисциплины.
2.2. Работники, нарушающие трудовую дисциплину, могут быть лишены права
пользоваться гибким режимом.
3. В случае служебной командировки работники соблюдают режим рабочего
времени того предприятия, на которое они командированы.
4. Применение гибкого режима рабочего времени не влияет на условия нормирования
и оплаты труда работников, порядок начисления и величину доплат, премий, не отражается на предоставлении льгот, начислении трудового стажа и других трудовых правах.
5. В случае производственной необходимости работники могут быть переведены
на обычный режим работы в порядке, установленном законодательством.
6. Начальнику отдела кадров Сомику А. Б. ознакомить работников с приказом до
30.04.2015 г. включительно.
Основания:
1. Заявления работников предприятия.
2. Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета от 23.04.2015 № 6.
Генеральный директор

Заболотный

В. С. Заболотный

С приказом ознакомлены
Приложение № 2 к приказу
от 24.04.2015 г. № 29-к
График работы при гибком режиме рабочего времени
на пятидневной рабочей неделе
1. Переменное время работы:
1.1. Начало рабочего дня: с 08:00 до 10:00.
1.2. Окончание рабочего дня: с 18:00 до 19:00.
1.3. Обеденный перерыв: с 13:00 до 15:00.
2. Фиксированное время работы составляет шесть часов: с 10:00 до 13:00, с 15:00
до 18:00.
3. Продолжительность рабочего дня должна составлять восемь часов.
4. Продолжительность обеденного перерыва должна составлять не менее 30 минут
и не более двух часов.
Начальник отдела кадров
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Наталя ЛАПІНА,
бухгалтер-експерт

НЕПОВНИЙ
робочий час: гарантії
для працівників
У попередньому номері ми розглянули питання запровадження
та скасування неповного робочого часу. В цій статті йдеться
про гарантії працівникам, які працюють на умовах неповного
робочого часу

В

ідповідно до ст. 56 КЗпП робота на
умовах неповного робочого часу не
тягне за собою жодних обмежень обсягу трудових прав працівників. Праця в цих
випадках оплачується пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Тому режим неповного робочого часу не
обмежує прав працівників на щорічну відпустку такої самої тривалості, як і за роботи
з нормальною тривалістю робочого часу, не
змінює звичайного порядку нарахування
виробничого стажу, виплат із соціального
страхування (лікарняні, декретні).
Отже, з причин неповної зайнятості не
можна зменшувати кількість календарних
днів основної щорічної відпустки (ст. 9 Закону про відпустки), додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей, передбаченої
ст. 19 Закону про відпустки.
Наприклад, якщо для працівників, які
працюють на посадах водіїв, колективним
договором установлено тривалість щорічної
основної відпустки 28 календарних днів,
то ця тривалість поширюється на водіїв,
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які працюють на умовах неповного робочого часу.
Вищезгадані гарантії стосуються зокрема
і сумісників, адже сумісництво є різновидом
роботи на умовах неповного робочого часу.
Разом із тим, в оплаті праці та в законодавчо визначених гарантіях працівників, які
працюють на умовах неповного робочого
часу слід враховувати такі особливості.

Оплата праці та мінімальна
зарплата
Згідно зі ст. 3 Закону про оплату праці
мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати
за просту, некваліфіковану працю, нижче
за який не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну
норму праці (обсяг робіт).
Оскільки в разі запровадження неповного
робочого часу норма праці працівників скорочується, а праця оплачується пропорційно
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відпрацьованому часу, то пропорційно має
обчислюватися мінімальна зарплата.
Отже, робота в режимі неповного робочого часу є достатньою підставою, щоб
нараховувати працівнику заробітну плату
менше встановленого мінімального розміру.
Однак, щоб її розрахувати й обґрунтувати
її нарахування контролюючим органам,
підприємству обов’язково потрібно вести
табель обліку робочого часу.
Нагадаємо, що на підставі частини другої
ст. 56 КЗпП праця за неповного робочого часу
оплачується пропорційно відпрацьованому
часу або залежно від виробітку.
Слід звернути увагу на те, що зазначена
норма не містить обмежень щодо пропорційного розрахунку тільки основної частини
заробітної плати, а додаткову зарплату у вигляді надбавок, доплат і премій залишає поза
увагою. Про таке розмежування в цій нормі
не йдеться, отже пропорційному розрахунку
за відпрацьований час підлягають усі складові
фонду оплати праці. Однак законодавчо визначеного порядку зменшення компенсацій
(доплат, надбавок, премій) у разі роботи на
умовах неповного робочого часу немає.
Наприклад, законодавчо не визначено,
з якої величини слід розраховувати доплату
(надбавку) за високі досягнення у праці (згідно з Генеральною угодою — 50 % окладу) в
умовах неповного робочого часу: від окладу,
що зазначається в штатному розписі чи від
«розрахункового» окладу, встановленого
після переведення на неповний робочий час.
Якщо застосуємо першу величину, то можемо
завищити виплату, а якщо другу — занизити.
Відповідно до ст. 97 КЗпП умови запровадження та розміри надбавок і доплат установлюються підприємствами самостійно в
колективному договорі з дотриманням норм
і гарантій, передбачених законодавством,
генеральною та галузевими (регіональними)
угодами. Отже доречно в колективному договорі (трудовому договорі, положенні про
оплату праці) зазначати, що за неповного
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робочого часу компенсації (премії, доплати
та надбавки) розраховуються від основної
заробітної плати, визначеної пропорційно
відпрацьованому часу або залежно від виробітку, та потурбуватися про одержання
роз’яснень від Мінпраці.

Відпустка за роботу із шкідливими
та важкими умовами праці,
а також за особливий
характер праці
На підставі ст. 7 Закону про відпустки щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із
негативним впливом на здоров’я шкідливих
виробничих факторів, за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затвердженим
постановою КМУ від 17.11.1997 р. № 1290
(далі — Список № 1290).
Згідно із ст. 8 Закону про відпустки щорічна додаткова відпустка за особливий
характер праці надається:
• окремим категоріям працівників, робота
яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням
або виконується в особливих природних
географічних і геологічних умовах і умовах
підвищеного ризику для здоров’я, тривалістю
до 35 календарних днів (Список № 1290).
Порядок застосування зазначеного списку
затверджено Порядком № 16.
• працівникам із ненормованим робочим
днем — тривалістю до семи календарних
днів згідно зі списками посад, робіт і професій, колективним договором або угодою
(про це — далі).
Конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором
за кожним видом робіт, професій і посад або
трудовим договором (контрактом), залежно
від часу зайнятості працівника в цих умовах.
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Додаткова відпустка надається пропорційно фактично відпрацьованому часу.
Працівники, які працюють на умовах
неповного робочого часу, мають право на
щорічну додаткову відпустку, передбачену
ст. 7 і п. 1 частини першої ст. 8 Закону про
відпустки. Але слід урахувати, що до стажу
роботи, який дає право на неї, зараховують
час (ст. 9 цього Закону):
• роботи в шкідливих і важких умовах праці та з особливим характером роботи, якщо
працівник трудився в таких умовах не
менше половини тривалості робочого
дня, встановленого для працівників певної
професії або посади. Це передбачено п. 10
Порядку застосування Списку виробництв,
робіт, професій і посад працівників, робота
яких пов’язана з підвищеним 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, затвердженого
наказом Мінпраці від 30.01.1998 р. № 16;
• щорічних основних і додаткових відпусток (за шкідливі й важкі умови та за
особливий характер праці);
• роботи вагітних жінок, переведених на
підставі медичного висновку на легшу роботу.
До стажу для особливих відпусток не
зараховують період, протягом якого працівник був на лікарняному, у відпустці
без збереження зарплати, у навчальній
відпустці, виконував громадські обов’язки, а
також робочі дні, коли він працював менше половини робочого дня.
Треба зазначити, що коли працівники
працювали на різних виробництвах, в цехах,
за професіями та на посадах, за роботу на
яких надається додаткова відпустка різної
тривалості, час роботи підраховується окремо
за кожним видом робіт, професій і посад.
Отже, якщо працівник, зазначений в у
Списку № 1290, що працює в режимі непов-
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ного робочого часу та відпрацьовує щодня
не менше половини норми робочого часу,
то він має право на отримання зазначених
додаткових відпусток.
Разом із тим, Мінсоцполітики в листі від
28.08.2013 р. № 116/13/32-13 доходить до
висновку, що працівники, які працюють
на «півставки» (відпрацьовуючи щодня
половину норми робочого часу), не мають
права на зазначену додаткову відпустку.
Як аргумент Міністерство наводить те,
що працівники з таким режимом роботи
з об’єктивних причин не можуть бути зайняті половину робочого дня на роботі з
особливим характером праці. Можливо,
мається на увазі те, що потрібен певний
час для підготовки до роботи, а також бувають технологічні та інші перерви під час
робочого процесу. Звісно, така думка має
рекомендаційний характер, тому роботодавець може відстояти права працівника,
якщо є точний облік тривалості роботи в
особливих умовах (документально підтвердженої даними журналу чи табеля обліку
робочого часу) не менше половини денної
норми робочого часу, встановленої для
такої категорії працівників.
Звісно, працівник, який працює на роботах, зазначених у Списку № 1290, але
тільки по дві години на день (за встановленої
шестигодинної тривалості робочого дня за
такою посадою), то права на додаткову відпустку такий працівник не матиме.

Відпустка за ненормований
робочий день
Визначення ненормованого робочого часу
міститься в Рекомендаціях щодо порядку
надання працiвникам із ненормованим робочим днем щорічної додаткової вiдпустки
за особливий характер праці, затверджених
наказом Мiністерства працi та соціальної
політики України вiд 10.10.1997 р. № 7.
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Ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, який установлюється для певної категорії працівників у
разі неможливостi нормування часу трудового процесу.
За роботу з ненормованим робочим днем
надається щорiчна додаткова вiдпустка
пропорцiйно часу, вiдпрацьованому на роботі,
посадi, що дають право на цю вiдпустку. Як
компенсацiя за виконаний обсяг робiт, ступінь напруженості, складнiсть i самостiйнiсть
у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад установлену
тривалiсть робочого часу надається додаткова
вiдпустка до семи календарних днів.
Разом із тим, працівники, яким установлено неповний робочий час шляхом
зменшення тривалостi робочого дня або
шляхом зменшення тривалостi робочого
тижня з одночасним зменшенням тривалостi
робочого дня, не користуються правом на
одержання додаткової вiдпустки за особливий
характер роботи, а саме за роботу в умовах
неповного робочого дня.
А працiвники, яким неповний робочий
час установлено лише шляхом зменшення
тривалостi робочого тижня, користуються
правом одержання додаткової вiдпустки за
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особливий характер роботи, а саме за роботу в умовах ненормованого робочого дня,
виходячи з конкретного кола обов’язків та
обсягу виконуваної ними роботи.
Враховуючи вищенаведене, зрозуміло, що
додаткова відпустка за ненормований робочий день сумісникам не надається, оскільки
вони працюють за ненормованим робочим часом (лист Мінпраці від 05.06.2008 р.
№ 5305/0/14-08/06).

Індексація за неповного
робочого часу
З 13.02.2014 р. п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від
17.07.2003 р. № 1078, доповнено абзацом
сьомим такого змісту: «У разі коли особа
працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного
робочого часу, а виплачується пропорційно
відпрацьованому часу».
Нагадаємо, що сума індексації нараховується на частину заробітної плати, що не
перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (1218 грн до 01.12.2015 р.).

ПРИКЛАД

Підстави для надання відпустки за ненормований робочий день
Працівник працює на посаді бухгалтера 24 робочі години на тиждень.
Робочий час такому працівнику може бути встановлений:
— шляхом запровадження неповного робочого тижня — по вісім годин протягом трьох
робочих днів. У цьому випадку встановлення неповного робочого часу шляхом застосування неповного робочого тижня дає право працiвнику на додаткову вiдпустку за роботу
в умовах ненормованого робочого дня;
— шляхом поєднання неповного робочого тижня та неповного робочого дня — два
робочі днi по вісім годин і два робочі днi по чотири години. В цьому випадку встановлення неповного робочого часу шляхом поєднання неповного робочого тижня з неповним
робочим днем, не дає права працiвнику на додаткову вiдпустку за роботу в умовах ненормованого робочого дня.
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Розглянемо на прикладі порядок застосування на практиці вищезазначеної норми.
Працівник працює на умовах неповного
робочого дня, чотири години в день замість
восьмигодинного робочого дня, тобто виконує 1/2 щоденної та, відповідно, місячної
норми праці.
Робочий місяць відпрацьовано повністю
й отримана заробітна плата за лютий 2015
р. — 1500 грн (тарифна ставка — 3000 грн
× 1/2), базовий місяць — вересень 2014 р.
Коефіцієнт індексації за лютий 2015 р. дорівнює 7,5 %, отже сума індексації заробітної
плати за лютий 2015 р.: 1218 грн × 7,5 % ×
1/2 = 45,68 грн.
Аналогічним чином працівнику, якому
встановлено режим неповного робочого
часу, слід нараховувати фіксовану суму
індексації за її наявності. Тобто пропорційно відпрацьованому часу: або за кількість
відпрацьованих робочих днів (неповний
робочий тиждень), або годин (неповний
робочий день).
Наприклад, у ситуації, коли працівнику
встановлено неповний робочий тиждень,
фіксовану суму індексації (розраховану, виходячи з повної тарифної ставки чи повного
місяця роботи) слід помножити на кількість
фактично відпрацьованих працівником
днів і розділити на норму робочих днів за
графіком роботи підприємства.
Крім того, для визначення базового місяця
для проведення індексації, якщо особа працює в режимі неповного робочого часу, слід
ураховувати таке. Якщо працівник працював
на 0,5 окладу, а потім перейшов на місячну
норму часу, а посадовий оклад (ставка) не
збільшувався, то базовий місяць у такому
випадку не змінюється. Якщо працівника
переведено з 0,5 окладу на повний посадовий
оклад, який підвищено, то слід порівняти
суми підвищення заробітної плати та суми
індексації з розрахунку за повний робочий
час (лист Мінсоцполітики від 27.12.2012 р.
№ 518/10/136-12).
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Робота напередодні
святкових днів
Особам, які працюють в умовах неповного робочого часу, робота напередодні святкових і неробочих днів не скорочується на
годину. Норма ст. 53 КЗпП поширюється на
працівників, які працюють за п’ятиденним
чи шестиденним робочим тижнем з установленою законодавством нормою робочого
часу. Для працівників, які працюють на
умовах неповного робочого часу, ця норма
не застосовується (лист Мінсоцполітики від
28.08.2014 р. № 395/13/116-14).

Страховий стаж за неповного
робочого часу
Місяць, відпрацьований працівником у
режимі неповного робочого часу, враховується до страхового стажу як повний місяць
за умови, що сума сплачених за цей місяць
страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Це пов’язано з
тим, що згідно зі ст. 24 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV
страховий стаж зараховується не за фактично
відпрацьований час, а за розмір страхових
внесків, що надходять до ПФУ.
Розмір страхового стажу, як відомо, впливає не тільки на пенсію, але і на визначення
розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності. Тому, якщо сплачена за працівника,
який працює на умовах неповного робочого
часу, сума страхових внесків, сплачених за
місяць, є меншою ніж мінімальний страховий внесок, цей період можна зарахувати до
страхового стажу як повний місяць за умови
здійснення в порядку, визначеному ПФУ,
доплати працівником до суми страхових
внесків таким чином, щоб загальна сума
сплачених коштів за місяць була не меншою,
ніж мінімальний страховий внесок.
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Марія ДМИТРУК,
аудитор

ДЕМОБІЛІЗОВАНИЙ
працівник
повертається
на роботу:
дії роботодавця
З 18 березня до 1 травня 2015 р. мали бути звільнені в запас
військовослужбовці, які у 2014 р. були призвані на військову
службу за призовом під час першої хвилі мобілізації. Багато з
них пішли на службу з робочих місць. А тепер після повернення
вони знову стають до роботи: одні — відразу, інші — пізніше.
Як їх поновити на роботі? Які документи вони мають надати
підприємству? Враховуючи те, що з часом будуть демобілізовані
і ті, кого призвали під час наступних хвиль мобілізації, ці питання залишатимуться актуальними ще довго

У

період з 18 березня до 1 травня 2015
р. відповідно до п. 4 Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» від 14.01.2015 р. № 15/2015 (далі —
Указ № 15/2015) мали бути звільнені в запас (демобілізовані) військовослужбовці,
призвані на військову службу під час першої
хвилі мобілізації згідно з Указом Президента України «Про часткову мобілізацію»
від 17.03.2014 р. № 303/2014. Державним
органам доручено звільнити таких військовослужбовців у визначені терміни, але не
пізніше ніж за 10 діб до закінчення однорічного строку їх перебування на військовій
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службі. Очевидно, що ці 10 днів є достатнім
строком, щоб дістатися додому, стати на облік у військкоматі та не «порушити» річного
строку мобілізації.
Нагадаємо про гарантії, передбачені законодавством для мобілізованих працівників.

Гарантії для мобілізованих
працівників
На підставі ст. 119 КЗпП на підприємстві, в
установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності за працівником,
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призваним на військову службу за призовом
під час мобілізації, до закінчення особливого
періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше року, зберігаються
місце роботи та посада, а також компенсується
з бюджету середній заробіток. Компенсації з
бюджету в межах середнього заробітку виплачуються за рахунок коштів Державного
бюджету за Порядком виплати компенсації
підприємствам, установам, організаціям у
межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, затвердженим
постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 105.
Крім того, 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) та середній заробіток більше ніж на рік
(частина четверта ст. 119 КЗпП, ст. 39 Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII;
далі — Закон № 2232).
Під час перебування у складі військового
підрозділу, тобто під час служби, мобілізований працівник має право на відпустку
(ст. 101 Закону України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII).
Після прибуття додому така відпустка не
може надаватись, однак період, протягом
якого працівник був відсутній у зв’язку з
мобілізацією, враховується в стаж для обчислення відпустки, що надаватиметься
вже на підприємстві.
Отже, після демобілізації працівників
слід поновити на роботі. Зауважимо, що
після такого складного періоду в житті не
всі демобілізовані зможуть чи матимуть
бажання одразу почати трудову діяльність.
Тобто припускаємо, що частина з них вийде на роботу відразу після демобілізації,
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а частина — пізніше. Якими мають бути дії
роботодавця у вказаних випадках — розглянемо далі на прикладах запитань, які
надходили на пряму лінію.

Повернення працівника на роботу
одразу після демобілізації
Закінченням проходження військової
служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу
військової частини (ст. 24 Закону № 2232).
До військового квитка працівника військовою частиною мають бути внесені службові
відмітки про прийняття та звільнення з
військової служби з посиланням на дату та
номер наказу. Дати початку та закінчення
військової служби у військовому квитку — це
період, протягом якого на працівника поширюються гарантії щодо збереження місця роботи та середнього заробітку (ст. 119 КЗпП).
Дата звільнення з військової служби визначається з урахуванням часу, необхідного для
того, щоб дістатися до місця проживання. І
в Указі № 15/2015 звертається увага на те,
що військовослужбовці мають бути звільнені
не пізніше ніж за 10 діб до закінчення однорічного строку їх перебування на військовій
службі.
Припустимо, що на підприємство ТОВ
«Світанок» 19.03.2015 р. повернувся Сидоренко Руслан Кирилович, який був мобілізований на військову службу 18.03.2014 р.
Він надав у відділ кадрів військовий квиток, до якого внесені службові відмітки
про прийняття та звільнення з військової
служби (18.03.2014 р. — 19.03.2015 р.), підписані командиром військової частини, із
зазначенням дат і номерів наказів. Дата
виключення зі списків особового складу
військової частини — 19.03.2015 р.
Після перевірки документів Р. К. Сидоренко має написати заяву про те, що стає до
роботи з 20.03.2015 р. у зв’язку з звільненням
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у запас, а відділ кадрів — підготувати наказ
про вихід працівника на роботу у зв’язку з
демобілізацією (див. додаток 1).
Зауважимо, якщо у військовому квитку
мобілізованого працівника немає відмітки
про демобілізацію, він також може стати
до роботи. Але в інтересах самого працівника — звернутися до військкомату для
належного оформлення військового квитка,
адже частиною 11 ст. 26 Закону № 2232
передбачено, що особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний
строк прибути до військкомату для взяття
на військовий облік.

Повернення працівника на роботу
не одразу після демобілізації
Розглянемо варіанти перебігу подій та їх
вирішення у зв’язку з (не)виходом демобілізованого працівника на роботу. Тут можливі
такі варіанти:
• працівник продовжує службу за контрактом;
• працівник з’явився на роботу, але після
закінчення року з моменту мобілізації;
• працівник не з’явився на роботу після
закінчення року з моменту мобілізації.

Демобілізований працівник
продовжив службу за контрактом
Якщо демобілізований працівник вирішив
продовжити службу за контрактом, дії роботодавця врегульовані частиною четвертою
ст. 119 КЗпП і ст. 39 Закону № 2232 (про них
ми вже розповіли вище). За працівником,
який вирішив продовжити військову службу
за контрактом, підприємство і надалі має
зберігати місце роботи (посаду) та середній
заробіток «більше ніж на рік».
Працівнику потрібно письмово повідомити роботодавця про своє рішення укласти
контракт і на підтвердження надати якщо
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не копію такого документа, то довідку з військової частини про те, що з ним укладено
контракт на проходження служби. Після
цього на підприємстві видається наказ щодо
збереження місця роботи та середнього заробітку за працівником «на час проходження
служби за контрактом». Кінцеву дату не
вказуємо, через те що не знаємо заздалегідь,
коли службу за контрактом буде припинено.

Демобілізований працівник
(не)з’явився на роботу
Частиною третьою ст. 119 КЗпП було
передбачено збереження місця роботи та
середньої зарплати за мобілізованим працівником на строк не більше року. Але Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
окремих питань мобілізації та соціального
захисту громадян України, які підлягають
звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв’язку з оголошенням
демобілізації» від 18.03.2015 р. № 259-VIII
(далі — Закон № 259), який набрав чинності
15.04.2015 р., установлено, що гарантії, визначені у частинах третій і четвертій ст. 119
КЗпП (збереження місяця роботи та середнього заробітку), надаються працівникам,
які під час проходження військової служби
отримали поранення (інші ушкодження
здоров’я) та перебувають на лікуванні в
медичних закладах, а також потрапили у
полон або визнані безвісно відсутніми, на
строк до дня, наступного за днем їх взяття
на військовий облік у районних (міських)
військових комісаріатах після їх звільнення
з військової служби в разі закінчення ними
лікування в медичних закладах незалежно
від строку лікування, повернення з полону,
появи їх після визнання безвісно відсутніми
або до дня оголошення судом їх померлими.
Закон № 259 не поширюється на відносини
з 18.03.2015 р. до 15.04.2015 р. Тому якщо
працівник не з’явився в цей проміжок часу
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на роботу після закінченні року з моменту
мобілізації незалежно від причини (крім
служби за контрактом), то перш за все слід
припинити нарахування йому середньої
зарплати (приклад наказу див. у додатку 2).
І в роботодавця є формальні підстави припинити з ним трудові відносини. Але ми б не
радили бути такими категоричними. Адже
трапляються випадки, коли після демобілізації працівник захворів і не міг з’явитися
вчасно, склалися якісь інші обставини, які
є поважними та не дають підстав для звільнення.
Припустимо, Р. К. Сидоренко, який демобілізувався 19.03.2015 р., став на облік у військкоматі 23.03.2015 р., а на підприємство
ТОВ «Світанок» з’явився 01.04.2015 р. У
такому разі мобілізований працівник повинен написати пояснення щодо своєї відсутності на роботі в період з 20.03.2015 р.
до 31.03.2015 р. І на основі цих пояснень
роботодавець повинен оцінити «поважність
причин» відсутності та приймати рішення
щодо поновлення на роботі чи звільнення
як за прогул. До цього часу в табелі обліку
робочого часу відсутність працівника слід
позначати як «НЗ» (цифровий код — «28») —
неявки з нез’ясованих причин.
Не слід забувати й про можливі поважні
обставини чи причини нез’явлення демобілізованого працівника на роботу, визначені
Законом № 259 (перебування на лікуванні
в госпіталі, зникнення безвісти, перебування в полоні тощо). Тому роботодавцю для
розуміння ситуації слід ужити заходів для
з’ясування причини «зникнення» працівника. Одним із дієвих способів буде письмове
звернення до військового комісаріату, яким
був призваний працівник (див. додаток 3),
до родичів військовослужбовця тощо. Якщо
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інформації від військового комісаріату, який
призвав працівника на службу, не надійде,
можна також звернутися безпосередньо до
військової частини, до якої був направлений
мобілізований.
Перед тим як звільнити (де)мобілізованого працівника, слід зважити всі «за» і «проти»
та приймати рішення після консультацій з
юристами. Тема звільнення (де)мобілізованих працівників є новою для правників і ще
немає судової практики, щоб можна було
оцінити всі ризики.

Скорочення (де)мобілізованого
працівника
Навіть якщо через кризові обставини та
фінансову ситуацію роботодавець вирішив
скоротити чисельність працівників або штат,
йому слід пам’ятати, що працівника, призваного на військову службу шляхом мобілізації,
звільнити за п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП
можна тільки після його демобілізації, коли
він стане до роботи. Але і тут на «заваді»
стає Закон № 259, яким внесено зміни до
ст. 42 КЗпП, яка визначає переважне право
на залишення на роботі в разі вивільнення
працівників у зв’язку із змінами в організації
виробництва та праці. За рівних умов продуктивності праці та кваліфікації перевага
в залишенні на роботі надається тепер не
тільки працівникам із числа колишніх військовослужбовців строкової служби й осіб,
які проходили альтернативну (невійськову)
службу, а й військовослужбовців військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу — протягом
двох років із дня звільнення їх зі служби.
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Додаток 1
Приклад наказу про вихід працівника на роботу після демобілізації
ТОВ «СВІТАНОК»
НАКАЗ
19.03.2015

м. Київ

№ 537

Про вихід на роботу Сидоренка Р.К.
У зв’язку зі звільненням у запас із військової служби (демобілізацією) на підставі
Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» від 14.01.2015 р. № 15/2015
НАКАЗУЮ:
Сидоренко Руслану Кириловичу, керівнику проектів, стати до виконання своїх
обов’язків із 20.03.2015 р.
Підстава: військовий квиток МЕ 568454, виданий Дарницьким РВК у м. Києві
16.09.1999.
Директор

Бондаренко

І. І. Бондаренко

З наказом ознайомлений: Сидоренко
19.03.2015
Додаток 2
Приклад наказу про припинення збереження середнього заробітку
мобілізованому працівнику
ТОВ «СВІТАНОК
НАКАЗ
20.03.2015

м. Київ

№ 27

Про припинення нарахування
та виплати середнього заробітку Сидоренку Р. К.
Керуючись ст. 119 КЗпП,і через закінчення року з дати мобілізації
НАКАЗУЮ:
Бухгалтерії припинити нарахування та виплату середньої заробітної плати Сидоренку Р. К. табельний номер 87987, за яким збережена посада керівника проектів,
із 20.03.2015 р.
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Підстава: наказ про увільнення Сидоренка Р. К. від роботи у зв’язку з призовом
на військову службу під час мобілізації від 18.03.2014 № 18.
Директор

Бондаренко

І. І. Бондаренко
Додаток 3

Приклад листа-запиту до військового комісаріату
щодо демобілізації працівника
Військовому комісару
Голосіївського районного
військового комісаріату у м. Києві
Березі К. В.
Вих. № 876 від 02.04.2015 р.
Шановний Костянтине Вікторовичу!
Просимо надати інформацію про те, чи був демобілізований (звільнений у запас із
військової служби) Сидоренко Руслан Кирилович, працівник ТОВ «Світанок». Адреса
реєстрації: м. Київ, вул. Козацька, буд. 21, кв. 8, рік народження: 1976.
Сидоренко Р. К. був мобілізований 18.03.2014 р. Голосіївським районним у м. Києві
військовим комісаріатом і мав бути демобілізованим на підставі Указу Президента
України «Про часткову мобілізацію» від 14.01.2015 р. № 15/2015 до закінчення річного
терміну з моменту мобілізації.
Станом на 01.04.2015 р. із Сидоренком Р. К. зв’язатися неможливо, на роботі він
не з’являвся. Можливо, військовий комісаріат має інформацію про місцезнаходження
Сидоренка Р. К. або його статус як військовослужбовця.
Сподіваємося на розуміння та швидке отримання інформації.
З повагою,
Директор ТОВ «Світанок»
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Сегодня в рубрике:

Присвоение квалификационных
разрядов рабочим
c. 39
Производственная практика
учащихся ПТУ и студентов c. 46

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

ПРИСВОЕНИЕ
квалификационных
разрядов рабочим
Как правильно и без излишних формальностей присваивать
квалификационные разряды рабочим? На крупном предприятии эти вопросы решаются соответствующими службами
аппарата управления предприятием. А на малом — главным
бухгалтером и, в лучшем случае, экономистом по труду или
инспектором по кадрам. Какие азы нужно знать из обширной
нормативной базы по этому вопросу и как ее рационально
использовать на предприятии в практике присвоения разрядов? Об этом идет речь в статье
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Нормативы о присвоении
квалификационных разрядов
Нормативная база, касающаяся присвоения рабочим квалификационных разрядов,
включает законодательные нормы (в т. ч.
о порядке присвоения разрядов и принципах
профессионального обучения работников)
и ряд подзаконных актов (о регламентации
профессионального обучения и квалификационной аттестации).

Законодательная база
Хозяйственный кодекс Украины (далее — ХКУ). Пунктом 2 ст. 69 ХКУ предусмотрено, что предприятие должно обеспечить
подготовку квалифицированных рабочих
и специалистов, их экономическое профессиональное обучение, как в собственных,
так и в других учебных заведениях по соответствующим соглашениям.
КЗоТ. В соответствии со ст. 94 КЗоТа размер
заработной платы работника зависит прежде
всего от сложности и условий выполняемой
работы и его профессионально-деловых качеств. А частями четвертой и пятой ст. 96
КЗоТа определено, что отнесение выполняемых работ к определенным тарифным
разрядам и присвоение квалификационных
разрядов рабочим производятся работодателем согласно тарифно-квалификационному
справочнику по согласованию с профсоюзным
или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом.
Квалификационные разряды повышаются
рабочим, успешно выполняющим установленные нормы труда и добросовестно относящимся к своим трудовым обязанностям.
Право на повышение разряда имеют рабочие,
успешно выполняющие работы более высокого разряда не менее трех месяцев и сдавшие
квалификационный экзамен.
Отметим, что приведенные нормы
ст. 96 КЗоТа — это самодостаточные в при-
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менении конкретные правила присвоения
квалификационных разрядов рабочим. Поэтому
для правомерности в принятии соответствующих кадровых решений соблюдение этих
законодательных норм является обязательным.
Закон Украины «О профессиональном
развитии работников» от 12.01.2012 г.
№ 4312-VI (далее — Закон № 4312). В разделе II
этого Закона определены организационные
основы профессионального обучения работников. Обращаем внимание на то, что
Закон № 4312 расширяет права работодателя
в организации профессионального обучения: кроме традиционного формального
профессионального обучения рабочим профессиям, им предусмотрено и неформальное
профессиональное обучение.
Неформальное профессиональное обучение работников осуществляется по их
согласию непосредственно у работодателя
за счет его средств с учетом потребностей
собственной хозяйственной или другой
деятельности (п. 7 ст. 6 Закона № 4312).
Для подтверждения результатов неформального профессионального обучения работников
в составе государственной службы занятости
создаются центры признания результатов
неформального профессионального обучения (ст. 14 Закона № 4312). Эти результаты
подтверждаются документом установленного образца о присвоении или повышении
рабочей квалификации. Так может решаться
вопрос определения квалификации рабочих
с большим практическим стажем работы
и овладевших профессиональными знаниями и умением в процессе самообразования.
Закон Украины «О занятости населения»
от 05.07.2012 г. № 5067-VI. Частью шестой
ст. 34 этого Закона предусмотрено, что
порядок подтверждения результатов неформального профессионального обучения
лиц рабочим профессиям определяется КМУ.
Как видим, реализация норм Закона № 4312 предполагает принятие определенных нормативных актов.
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Подзаконные нормативные акты
Справочник квалификационных характеристик профессий работников,
утвержденный приказом Министерства
труда и социальной политики Украины от
29.12.2004 г. № 336 (далее — Справочник).
Согласно п. 10 Общих положений раздела 2 Выпуска 1 «Профессии работников,
общие для всех видов экономической деятельности» Справочника квалификационные
разряды повышаются тем рабочим, которые
успешно выполняют профессиональные
задания и обязанности, нормы труда и требования рабочих инструкций и прошли
соответствующее профессиональное обучение. Присваивают и повышают квалификационные разряды комиссии в ходе
квалификационной аттестации.
По каждой профессии Справочником
определены квалификационные требования к уровню профессиональной подготовки работника, который необходимо
иметь для выполнения возложенных на
него обязанностей. Например, для рабочих
средней квалификации 4-го, 5-го и 6-го
разрядов требуются профессиональнотехническое образование, повышение квалификации и стаж работы по профессии
соответственно 3-го, 4-го и 5-го разрядов
не менее года.
Положение о профессиональном обучении кадров на производстве, утвержденное приказом Министерства труда
и социальной политики Украины и Министерством образования и науки Украины
от 26.03.2001 г. № 127/151 (далее — Положение № 127). Положение № 127 определяет систему профессионального обучения
работников, в т. ч. принципы формального
и неформального обучения. Им предусмотрены такие виды профессионального
обучения рабочих на производстве:
• первичная профессиональная подготовка (пп. 2.3), которая:
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— проводится для лиц, не имевших ранее рабочих профессий и зачисленных на
работу учениками;
— осуществляется путем курсового или
индивидуального обучения;
— завершается квалификационной аттестацией с присвоением квалификации
«квалифицированный работник» по освоенной профессии определенного разряда
и с выдачей свидетельства о присвоении
рабочей квалификации, образец которого
утверждается КМУ;
— регулируется специальным Положением (о нем ниже);
• переподготовка (пп. 2.4) — овладение
другой профессией путем курсового или индивидуального обучения; также завершается
квалификационной аттестацией;
• повышение квалификации (пп. 2.5):
— расширение и углубление ранее приобретенных знаний, умений и навыков
(не реже раза в пять лет);
— осуществляется в форме производственно-технических курсов с продолжительностью обучения не более года, успешное
окончание которых является необходимым
условием для присвоения высшего квалификационного разряда;
— осуществляется также в форме курсов
целевого назначения для изучения нового
оборудования, современных технологических
процессов и т. п. с выдачей по окончании
курса удостоверения.
Положение № 1127 (пп. 2.3–2.4) указывает
на специальное положение в соответствии
с которым проходит квалификационная
аттестация.
Запись в трудовую книжку работника
о приобретенном квалификационном уровне
вносится на основе документов государственного образца.
Положение об организации учебнопроизводственного процесса на производстве, утвержденное общим приказом
Министерства труда и социальной политики
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Украины и Министерства просвещения
и науки Украины от 27.12.2006 г. № 500/861
(далее — Положение № 500).
Положение № 500 определяет систему
планирования и организации учебно-производственного процесса и контроль знаний,
умений, навыков учеников, слушателей на
производстве и в учебных заведениях профессионально-технического образования
I аттестационного уровня.
Лицу, которое освоило курс профессионально-технического обучения на производстве
и успешно прошло квалификационную аттестацию, выдается свидетельство о присвоении
(повышении) рабочей квалификации утвержденного образца (пп. 7.2. Положения № 500).
Порядок лицензирования деятельности по предоставлению образовательных
услуг, утвержденный постановлением КМУ
от 08.08.2007 г. № 1019 (далее — Порядок № 1019).
Порядок № 1019 предусматривает, что:
• лицензированию подлежит деятельность по предоставлению образовательных
услуг в сфере профессионально-технического
образования — первичная профессиональная подготовка, переподготовка работников
и повышение их квалификации, профессионально-техническое образование (пп. 4 п. 2);
• образовательные услуги подлежат лицензированию при условии, что соответствующие профессии включены в утвержденный
Классификатор профессий (п. 4);
• деятельность предприятий, учреждений
и организаций по профессионально-техническому обучению лицензируется, если
предусматривается выдача документов об
образовании государственного образца (п. 5).
В соответствии со ст. 3 Закона Украины
«О профессионально-техническом образовании» профессионально-техническое обучение
является составляющей профессиональнотехнического образования и подлежит лицензированию независимо от формы обучения,
в т. ч. по индивидуальным учебным планам.

Положение о порядке квалификационной аттестации и присвоения квалификации лицам, которые получают профессионально-техническое образование,
утвержденное приказом Министерства
труда и социальной политики Украины
и Министерства образования Украины от
31.12.1998 г. № 201/469 (далее — Положение № 201).
Положение № 201 распространяется и на
предприятия, учреждения, организации
всех форм собственности и подчинения,
и на физических лиц, получающих в них
профессионально-техническое образование.
Положение № 201 определяет единый
порядок организации и проведения квалификационной аттестации:
• квалификационная аттестация проводится в форме государственных квалификационных экзаменов или квалификационных
экзаменов на завершающем этапе определенной промежуточной ступени обучения;
• для проведения государственных квалификационных экзаменов в учебном заведении
создается государственная квалификационная комиссия, устанавливающая соответствие
уровня профессиональных знаний, умений
и навыков лиц требованиям государственных
стандартов профессионально-технического
образования;
• по решению государственной квалификационной комиссии на основании
результатов квалификационной аттестации
лицам, завершившим обучение, выдаются
в соответствии с уровнем освоения учебных
курсов документы утвержденных образцов;
• квалификационные разряды (классы,
категории) по приобретенной профессии,
присвоенные лицам по результатам квалификационной аттестации, обязательны для
всех предприятий, учреждений, организаций.
Постановление КМУ «Об утверждении образцов документов о профессионально-техническом образовании» от
09.08.2001 г. № 979. Этим документом
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внесены изменения в постановление КМУ
«О документах об образовании и ученых
званиях» от 12.11.1997 г. № 1260, а также
утверждены новые образцы документов,
в т. ч. свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации.
Порядок подтверждения результатов
неформального профессионального обучения лиц по рабочим профессиям, утвержденный постановлением КМУ от 15.05. 2013 г.
№ 340 (далее — Порядок № 340). Им определены положения о подтверждении результатов неформального профессионального
обучения по рабочим профессиям, а именно:
• квалификация должна подтверждаться
предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности,
которые отвечают требованиям, установленным Минсоцполитики и Минобразования
(далее — субъекты подтверждения);
• перечень рабочих профессий, по которым подтверждается квалификация,
и субъектов подтверждения утверждается
Минсоцполитики по предложениям общих
представительских органов стороны работодателя и профсоюзов;
• работа по подтверждению квалификации
организовывается Государственной службой
занятости и ее территориальными органами;
• для подтверждения квалификации
человек обращается к субъекту подтверждения и подает направления и документы;
• подтверждает квалификацию специальная комиссия субъекта подтверждения
согласно договору, заключенному субъектом
подтверждения с лицом или работодателем;
• лицу, чья квалификация подтверждена, выдается свидетельство установленной
формы о присвоении (повышении) рабочей
квалификации по результатам неформального профессионального обучения; форма
и порядок выдачи свидетельства устанавливается Минсоцполитики по согласованию
с Минобразования и общими представительскими органами;

• подтверждение квалификации финансируется за счет средств лица или работодателя
(в случае направлении им лица).
Во исполнение постановления КМУ от
15.05.2013 г. № 340 Минсоцполитики Украины утвердило:
• Перечень рабочих профессий, по которым осуществляется подтверждение результатов неформального профессионального
обучения лиц по рабочим профессиям (приказ от 23.12.2013 г. № 886). Отметим, что
в этот Перечень включены такие профессии
как повар, сварщик, охранник. Ожидаются
новые перечни такого рода;
• Порядок выдачи документов о подтверждении результатов неформального
профессионального обучения лиц рабочим
профессиям (приказ от 17.07.2014 г. № 477).
Этим приказом также утверждены соответствующие формы Свидетельства о присвоении (повышении) рабочей квалификации
и Сертификата оценки результатов неформального профессионального обучения.
Примерный порядок заключения субъектами хозяйствования договоров о подготовке, переподготовке и повышении
квалификации работников, утвержденный приказом Минсоцполитки Украины
от 10.08.2010 г. № 232. Этим документом
предусмотрены формы договоров субъектов
хозяйствования как с учебными заведениями, так и с работниками.
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Ключевые моменты
нормативной базы
На основании вышеизложенного укажем
ключевые моменты, предусмотренные нормативной базой, относительно присвоения
рабочим квалификационных разрядов:
• Предприятие имеет право организовать повышение квалификации рабочих
с присвоением (повышением) разряда как
на производстве (в собственном учебном
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заведении), так и в других учебных заведениях. Это формальное профессиональное
обучение.
• Для формального профессионального
обучения установлен единый порядок квалификационной аттестации и присвоения
квалификации.
• Также квалификацию можно подтвердить в результате неформального профессионального обучения.
• Лицензируются все виды образовательных услуг.
• Запись в трудовую книжку работника
о новом квалификационном уровне вносится на основе документов государственного
образца.

Абзацем шестым пп. 2.14 Инструкции
о трудовых книжках определено, что если
рабочему в период работы присваивается
новый разряд, то об этом в установленном
порядке делается запись.
Под «установленным порядком» при
оформлении такой записи следует понимать
соблюдение указанных ранее норм присвоения (повышения) квалификационных
разрядов. Это требования, предусмотренные
частями четвертой и пятой ст. 96 КЗоТ и п. 10
Общих положений раздела 2 Выпуска 1
Справочника. Также они имеются в квалификационных требованиях по каждой
профессии Справочника.
Если работник выполняет работы, относящиеся к разным профессиям, то наименование его профессии устанавливается
по основной работе (имеющей наибольший
удельный вес среди выполняемых им работ).
Запись о присвоении разряда в этом случае
вносится только по основной профессии.
Если возникает необходимость присвоить
работнику разряд по профессиям, к которым относятся другие выполняемые им
работы, он должен в общем порядке сдать
квалификационный экзамен, а на присвоенный разряд выдается свидетельство. Запись
о присвоении разряда в трудовой книжке
при этом не делается.
Представим, к примеру, что рабочий
в результате формального или неформального профессионального обучения получил
свидетельство государственного образца
о присвоении (повышении) рабочей квалификации. Обязан ли в таком случае работодатель автоматически приказом присвоить
(повысить) рабочему квалификационный
разряд и внести соответствующую запись
в трудовой книжке?
Нет, не обязан. Для присвоения (повышения) разряда необходимо выполнение еще
ряда законодательно определенных условий:
• успешное выполнение рабочим установленных норм труда и требований рабочих

Управленческие действия
по присвоению разрядов
Как уже отмечалось, ст. 96 КЗоТ определяет,
что именно нужно соблюдать при присвоении разрядов, а подзаконные нормативные
акты — как это делать. Они определяют порядок получения документов (свидетельств)
о присвоении уровня квалификации.
Документы о присвоении уровня квалификации являются основанием для:
• установления (фиксирования) нового
квалификационного уровня работника без
изменения трудовой функции;
• изменения трудовой функции работника на основании его нового квалификационного уровня.

Установление нового
квалификационного уровня
рабочему
Установление рабочему нового квалификационного уровня оформляется приказом
по предприятию и фиксируется записью
в трудовой книжке.
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инструкций, добросовестное отношение
к своим трудовым обязанностям;
• разряд рабочего, полученный при обучении, должен соответствовать разряду
выполняемой на предприятии работе (в результате неформального обучения не по
направлению предприятия разряд рабочего
может быть выше или ниже разряда выполняемой работы);
• рабочий отработал по профессии с тарифной квалификацией на разряд ниже присвоенного столько календарного времени,
сколько предусмотрено квалификационными
требованиями;
• успешное выполнение рабочим работ
более высокого разряда не менее трех месяцев (по объективным производственным
причинам это условие может не выполняться
в связи со снятием с производства изделий,
требующих для их изготовления работ высоких тарифных разрядов);
• есть согласование с профсоюзным
комитетом о присвоении (повышении)
разряда рабочему.
И здесь заметим, что эти нормы не регулируют, а приказ о присвоении квалификационного разряда не изменяет трудовой договор
с работником. Но установление рабочему
более высокого квалификационного разряда
является основанием для такого изменения.

с прежней работы. Работник продолжает
трудиться по той же профессии, но по другой квалификации, что означает перевод
на другую работу.
«Переводом на другую работу считается
поручение работнику работы, не соответствующей специальности, квалификации
или должности, определенной трудовым
договором» (абзац первый п. 31 постановления Пленума Верховного Суда Украины
«О практике рассмотрения судами трудовых
споров» от 06.11.1992 г. № 9). Перевод на
другую работу регулируется частью первой
ст. 32 КЗоТ: он допускается только по согласию работника и оформляется приказом.
Представим, к примеру, что издан приказ о присвоении рабочему более высокого
квалификационного разряда и внесена соответствующая запись в трудовую книжку.
Означает ли это, что работодатель обязан
в этот же день незамедлительно перевести
рабочего по его согласию на работу по присвоенному более высокому разряду?
Нет, не означает. Дело в том, что работодатель в штатном расписании по своему
усмотрению определяет профессии работников и их квалификационный уровень с учетом производственных задач (договорных
обязательств по поставке определенной
продукции и предоставлению услуг).
И если в утвержденном штатном расписании не предусмотрена профессия с уровнем
квалификации, удовлетворяющим заявление
рабочего о соответствующем переводе, то
такой перевод откладывается на определенный или неопределенный срок.
Схему управленческих действий по присвоению квалификационных разрядов рабочим рассмотрим в следующем номере.

Изменение трудовой функции
рабочего
Изменение трудовой функции рабочего
на основании повышения ему квалификационного разряда — это другие правоотношения. В них есть важный нюанс — смещение
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Ірина КРАСОВСЬКА,
заступник головного редактора журналу «Заработная плата»

ВИРОБНИЧА
практика учнів
та студентів
Де є навчання, там обов’язково є і практика. Тому ця стаття
про виробничу практику учнів і студентів. Тут ви знайдете
відповіді на запитання, чи потрібно приймати студентів і учнів
на роботу, як оплачувати їхню працю та як оподатковувати
заробітну плату тощо

П

роходження практики учнями професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) і студентами вищих
навчальних закладів (вузів) передбачено
ст. 29 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР
і ст. 51 Закону України «Про вищу освіту»
від 01.07.2014 р. № 1556-VII відповідно. На
виконання вказаних законів розроблено два
підзаконних акта:
• для учнів ПТНЗ — Порядок надання
робочих місць для проходження учнями,
слухачами професійно-технічних навчальних
закладів виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою
КМУ від 07.06.1999 р. № 992 (далі — Порядок № 992);
• для студентів вузів — Положення про
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене
наказом Міністерства освіти України від
08.04.1993 р. № 93 (далі — Положення № 93).
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Ці нормативні документи встановлюють
порядок та особливості проходження практики учнями ПТНЗ і студентами вузів, які
ми далі розглянемо окремо.

Практика студентів вузів
До вузів в Україні належать технікуми
(училища), коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети тощо. Залежно
від конкретної спеціальності чи спеціалізації
практика студента може бути навчальною,
технологічною, експлуатаційною, конструкторською, педагогічною, економічною, науково-дослідною тощо (п. 1.3 Положення № 93).

База практики
Остаточно обрані для студента вид і місце
проходження практики зазначають у навчальних планах закладу.
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Форму, тривалість, терміни та вид практики визначає вуз (п. 1.4 Положення № 93),
а місце її проходження:
• міністерство або відомство, у підпорядкуванні в якого перебуває навчальний
заклад (абзац другий п. 2.1 Положення № 93);
• підприємство, за замовленням якого навчається студент (абзац третій п. 2.1
Положення № 93);
• фізична особа, за замовленням якої
відбувається підготовка спеціаліста, або вуз
(абзац четвертий п. 2.1 Положення № 93);
• студент, який сам знаходить підприємство, що погоджується взяти його на практику,
та погоджує таке місце практики з навчальним закладом (п. 2.3 Положення № 93).

лактичним обслуговуванням за нормами,
встановленими для штатних працівників;
• забезпечення обліку виходів на роботу студентів-практикантів і повідомлення
навчального закладу про всі порушення
ними трудової дисципліни та внутрішнього
розпорядку;
• складення характеристики на кожного студента-практиканта після закінчення
практики.
У свою чергу, навчальний заклад має за
два місяці до початку практики надати підприємству для погодження програму, а не
пізніше ніж за тиждень — список студентів,
яких направляють на практику, та призначити керівника практики від навчального
закладу.
Якщо надання місця практики не є
обов’язком підприємства, а встановлюється лише договором, то за надання підприємством бази для проходження студентом
практики може бути визначено оплату, яку
вносить навчальний заклад, як друга сторона
договору. В цьому випадку до договору додається кошторис витрат підприємства на
проведення практики студента.
У наказі відділу кадрів про проходження
практики зазначають прізвище, ім’я, по
батькові практикантів, умови та термін проходження практики, а також призначають
керівника практики від підприємства. Якщо
за керівництво платить підприємство, то в
наказі уточнюється і її розмір. Приклад такого наказу наведено в додатку 1 до статті.
Якщо під час практики студент буде виконувати трудові обов’язки, потрібно укласти
між ним і підприємством строковий трудовий
договір. (Якщо такий договір буде укладено
без визначення терміну, протягом якого
студент працюватиме на підприємстві, він
вважатиметься безстроковим і розірвати
його лише на підставі закінчення виробничої практики буде неможливо.) Адже у
частині другій п. 3.7 Положення № 93 вказано, що за наявності у штатному розписі

Документальне оформлення
практики студентів
За місцем проходження практики студентам вузів слід оформити такі документи.
Договір на проведення виробничої практики. Між вузом і підприємством — базою
практики укладається договір на проведення
практики за формою, визначеною в додатку № 1 до Положення № 93. Тривалість дії
такого договору погоджується сторонами:
вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п’яти років. За
наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів питання практики окремі договори можуть не укладатися (п. 2.5
Положення № 93).
Зазвичай за таким договором на підприємство покладаються обов’язки щодо:
• призначення кваліфікованих спеціалістів для керівництва практикою;
• створення необхідних умов для виконання студентами програм практики;
• забезпечення студентів умовами безпечної роботи на кожному робочому місці:
проведення обов’язкових інструктажів з
охорони праці: забезпечення спецодягом,
запобіжними засобами, лікувально-профі-
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вільної посади, робота за якою відповідає
вимогам програми практики, студент може
бути прийнятий до штату підприємства на
час виробничої практики. На загальнопрофесійну підготовку студента за програмою
практики має відводитися не менше 50 %
часу його роботи.
Згідно з п. 2.16 Інструкції про трудові
книжки, якщо із практикантом було укладено
трудовий договір і він має на час вступу до
навчального закладу трудову книжку, то вуз
на підставі довідки, виданої йому підприємством — базою практики, робить у ній
запис про період проходження виробничої
практики. Типової форми цієї довідки немає,
але в ній має бути зазначено спеціальність,
кваліфікацію, посаду, за якою практикант
працював, і час роботи (див. додаток 2).
Якщо студент-практикант раніше не працював та не має трудової книжки, за п. 2.18
Інструкції про трудові книжки запис про
практику на підставі зазначеної довідки
робить підприємство, де надалі він працюватиме. Тому така довідка з місця практики
зберігається в особовій справі студента.
Нагадаємо, що запис у трудову книжку
про стажування студентів вищих, учнів
професійно-технічних навчальних закладів
вноситься підприємством, установою, організацією, де вони проходили стажування,
із зазначенням посади, періоду та місця
проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальності (кваліфікації) або
професії (кваліфікаційного рівня) стажиста.
Підставою для таких записів є наказ про
проходження стажування (п. 2.17 Інструкції
про трудові книжки).

закладу, тобто в іншому місті, селищі тощо,
всім студентам-практикантам за період
практики з урахуванням часу перебування
в дорозі до бази практики та назад виплачуються добові в розмірах, установлених
чинним законодавством. Сплачує ці добові навчальний заклад (п. 5.8 Положення
№ 93). Якщо відповідно до табеля відвідування бази практики студент пропустив
із неповажних причин один або кілька
днів практики, вуз може утримати з такого
студента суму нарахованих (виплачених)
добових за пропущені дні.
Крім того, за рахунок навчального закладу
оплачується проїзд до місця практики та назад
у залізничному, водному й автомобільному
транспорті. Проїзд до баз практики і назад
міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачується студентами за свій рахунок
(п. 5.9 Положення № 93).
Якщо під час практики студент-практикант
проживає в гуртожитку бази практики або
в орендованому для цього житловому приміщенні, таке проживання в межах розмірів,
передбачених законодавством, оплачує навчальний заклад. У решті випадків студент
оплачує житло самостійно.
Коли зі студентом-практикантом укладено
трудовий договір, йому за відпрацьований
час нараховується заробітна плата, яка оподатковується за загальними правилами. На
відміну від учнів ПТНЗ, усю суму заробітної
плати студента виплачують йому без відрахування 50 % навчальному закладу. І якщо
під час практики студент працює та отримує
заробітну плату, за ним зберігається право
на одержання стипендії.
Цікавим є питання щодо застосування
до зарплати студента-практиканта ПСП.
Згідно з пп. «г» пп. 169.1.3 ПКУ студент має
право на підвищений розмір ПСП — 150 % (у
2015 р. — 913,50 грн). Водночас пп. 169.2.3
ПКУ визначено, що ПСП не може бути застосовано до заробітної плати, яку фізособа
протягом звітного податкового місяця отри-

Гарантії для студентівпрактикантів
Для студентів-практикантів передбачено ширші гарантії, ніж для учнів ПТНЗ.
Зокрема, якщо вони проходять практику за
межами місця розташування навчального
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мує одночасно з доходом у вигляді стипендії,
що виплачується з бюджету. Звідси випливає
висновок: право на застосування ПСП (у
будь-якому розмірі) до зарплати, нарахованої
під час проходження практики, матиме лише
той студент-практикант, який не отримує
стипендії з бюджету. Щоб застосовувати
підвищену ставку ПСП, студент-практикант
має надати підприємству заяву про її застосування та довідку з навчального закладу,
в якій має бути вказано, по-перше, що він є
студентом, та, по-друге, що він не отримує
стипендії з бюджету.

реднім керівникам практики від підприємства навчальний заклад оплачує їхню працю
на умовах погодинної оплати з розрахунку
0,5 години на одного студента за тиждень
(згідно з наказом від 20.12.1994 р. № 351).
Лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття, консультації та екскурсії
(загальною тривалістю не більше шести
годин на тиждень на групу студентів), що
проводяться на підприємстві кваліфікованими спеціалістами його структурних підрозділів, які не керують практикою студентів,
оплачуються за фактично виконані години
за нормами погодинної оплати за чинним
законодавством України за рахунок коштів
вузу.
Оплата за керівництво практикою оподатковується на загальних підставах.

Оплата за керівництво практикою
Керівництво практикою студентів працівникам підприємства може оплачуватися
за кошти навчального закладу, якщо це
передбачено умовами договору між підприємством і навчальним закладом, або за
кошти підприємства. Частіше за все, оплата
за керівництво практикою студентів передбачена договором між вузом та підприємством і здійснюється навчальним закладом.
У такому випадку договором визначається
і форма оплати праці керівників практики від підприємства. Зокрема, вона може
проводитися двома способами: через банк
підприємства — працівник отримуватиме
доплату за керівництво разом із зарплатою
на підприємстві або ж навчальний заклад
укладає з працівником підприємства (керівником практики) трудову угоду за формою,
наданою в додатку 2 до Положення № 93, і
працівник отримує кошти за таким трудовим
договором.
Незалежно від того, хто оплачує працю
керівника практики та інших працівників,
залучених до її проведення, їхня праця оплачується погодинно за ставкою, визначеною
у трудовій угоді або кошторисі до договору
між підприємством і навчальним закладом
про проведення практики. Пунктом 5.3
Положення № 93 передбачено, що безпосе-
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Практика учнів ПТНЗ
Загалом порядок проходження учнями
ПТНЗ виробничої практики схожий на порядок проходження практики студентами
вузу, але все ж є окремі відмінності.

База практики
Відповідно до п. 2 Порядку № 992 базою
проведення виробничої практики учнів ПТНЗ
може бути підприємство, установа чи організація будь-якої форми власності. Переліки
таких підприємств, установ, організацій
формуються ПТНЗ з урахуванням пропозицій
підприємств — замовників підготовки кваліфікованих робітників, організацій роботодавців, місцевих органів виконавчої влади. У
переліках зазначаються назви підприємств
і кількість робочих місць або навчальновиробничі дільниці, що мають виділятися
кожним підприємством протягом певного
періоду, назви та місцезнаходження ПТНЗ і
квоти робочих місць для учнів, слухачів цих
навчальних закладів.
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Якщо підприємство не направляло учнів
на навчання та не замовляло підготовку спеціалістів, воно може відмовити в прийнятті
на практику учнів ПТНЗ. Відповідальності
за таку відмову не встановлено.
Як виняток, виробниче навчання та виробнича практика учнів ПТНЗ із дозволу
управлінь освіти та науки обласних адміністрацій і Київської міської держадміністрації,
може проводитися в навчально-виробничих
майстернях, на дільницях, полігонах, будівельних об’єктах, полях, фермах, навчальних
господарствах, ділянках та інших підрозділах
професійно-технічних навчальних закладів
(у т. ч. у формі стажування на виробництві, у сфері послуг) за умови забезпечення
ними виконання у повному обсязі робочих
навчальних планів і програм. Крім того,
учні ПТНЗ можуть самостійно з дозволу
керівництва свого закладу обирати місця
для проходження виробничого навчання та
виробничої практики, в т. ч. із подальшим
працевлаштуванням.

пов’язані з проходженням практики, несе
вищий навчальний заклад, практика учнів
ПТНЗ передбачає покладення всіх фінансових витрат не на навчальний заклад, а на
підприємство — базу практики.
Договір про навчально-виробничу практику не укладається, якщо всі його розділи
включаються до загального договору про
підготовку кваліфікованих робітників, що
укладається ПТНЗ і підприємством — замовником підготовки кадрів.
Перед початком виробничого навчання
та виробничої практики керівник підприємства видає наказ про проходження на
підприємстві практики учнями ПТНЗ. Цим
наказом має бути визначено (п. 9 Положення № 992):
• персональний розподіл учнів ПТНЗ
на робочі місця або навчально-виробничі
дільниці підрозділів підприємства;
• види робіт, які будуть виконувати учні на
підставі змісту робочих навчальних програм;
• керівника практики та інших інженерно-технічних працівників і кваліфікованих
спеціалістів підприємства, відповідальних
за проведення виробничого навчання та
виробничої практики, забезпечення умов і
безпеки праці на рівні вимог законодавства;
• питання оплати праці учнів ПТНЗ за
фактично виконаний обсяг робіт згідно зі
встановленими нормами праці (норми часу,
виробітку) й укладеного з навчальним закладом договору про практику.
Після закінчення практики слід скласти
наказ про звільнення учня-практиканта.

Документальне оформлення
практики учня
Документальне оформлення проходження
практики учнів ПТНЗ схоже на документальне оформлення проходження практики
студентами.
Всі організаційні моменти такої практики
в кожному конкретному випадку визначаються положеннями договору про надання
робочих місць або навчально-виробничих
дільниць для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики,
що укладається між навчальним закладом
і підприємством. Типова форма договору
наведена в додатку до Порядку № 992. Як і
у випадку зі студентами, договір визначає
права й обов’язки сторін — навчального
закладу та підприємства — і відповідальність за порушення його умов. На відміну
від практики студентів вузу, де всі витрати,
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Гарантії для учнів-практикантів
Пунктом 12 Порядку № 992 передбачено,
що в разі направлення учнів ПТНЗ на виробниче навчання та виробничу практику
поза місцем розташування навчального
закладу, підприємство, яке надало місце
проходження практики, може оплатити
вартість проїзду до місць виконання робіт
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і назад та має створити для них належні
житлово-побутові умови. На відміну від студентів-практикантів, чинне законодавство
не передбачає виплату добових учням під
час практики в іншій місцевості.
За роботу, виконану учнями-практикантами під час виробничої практики, підприємство виплачує їм заробітну плату
(п. 17 Порядку № 992). І знову є відмінність
порівняно з гарантіями для студентів-практикантів — законодавство не містить норм
щодо виплати учням стипендії разом з отриманням зарплати.
Хоча учні-практиканти не включаються
до складу (списку) працівників підприємства, на них повною мірою поширюються
правила внутрішнього трудового розпорядку та положення інших локальних актів
підприємства (п. 10 Порядку № 992). Також
учні підлягають соціальному та іншому
страхуванню нарівні з усіма працівниками
підприємства.
Якщо виробничу практику проходять неповнолітні учні ПТНЗ (які не досягли 18 років), підприємство має вести окремий облік таких осіб і дотримуватися гарантій,
передбачених для них КЗпП (про роботу неповнолітніх більше див. журнал «Заработная
плата» № 4/2015, с. 48).
Так само, як і практикантам-студентам,
підприємство має видати учню ПТНЗ довідку
із зазначенням спеціальності, кваліфікації,
посади та часу роботи у період практики,
на підставі якої навчальний заклад потім
робить запис у його трудовій книжці (п. 2.17
Інструкції про трудові книжки).

системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням
коефіцієнтів, доплат і надбавок. Це прямо
передбачено п. 17 Порядку № 992 (приклад 1, с. 53).
Виплачують зарплату учням-практикантам або через навчальний заклад, на
розрахунковий рахунок якого підприємство
перераховує ці кошти після сплати податків
і зборів, або за місцем проходження практики в термін не пізніше п’яти днів після
виплати заробітної плати працівникам
підприємства.
Звертаємо увагу на те, що п. 18 Порядку № 992 передбачено, що 50 % заробітної
плати, нарахованої учням-практикантам,
може бути направлено на рахунок навчального закладу на здійснення його статутної
діяльності, зміцнення навчально-матеріальної
бази, соціальний захист учнів, проведення
культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи. Конкретно питання щодо
направлення коштів у вказаному розмірі
на рахунок навчального закладу має бути
вирішено в договорі між підприємством і
ПТНЗ про практику учнів.
Зауважимо, що незалежно від того, чи
буде підприємство перераховувати 50 %
зарплати учнів навчальному закладі, чи ні, у
Податковому розрахунку за ф. № 1 ДФ воно
має відобразити нарахування та виплату
зарплати учням у розмірі 100 %. ПДФО з
доходів учнів-практикантів слід утримувати
за загальними правилами.
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Оплата за керівництво практикою
учнів ПТНЗ

Оплата праці учнів-практикантів
Як зазначалося вище, за фактичний обсяг
роботи, виконаної учнями-практикантами
відповідно до виробничих завдань за період
виробничої практики, підприємство — база
практики має виплатити їм заробітну плату. Її нараховують згідно з установленими
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На відміну від практики студентів вузу,
керівництво практикою учнів оплачує підприємство, а не навчальний заклад (п. 19
Порядку № 992).
Джерелом для оплати за керівництво
практикою можуть бути кошти, передбачені
на підготовку, перепідготовку та підвищення
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кваліфікації кадрів. Так, на термін виробничого навчання та виробничої практики
керівникам практики учнів ПТНЗ щомісяця
можуть проводитися такі доплати:
• в розмірі 5 % суми основної заробітної
плати, яку вони отримують за основним
місцем роботи, за наявності 1–2 учнів;
• у розмірі 10 % — за наявності 3–4 учнів;
• у розмірі 20 % — за наявності 5–7 учнів;
• у розмірі 30 % — за наявності 8–10 учнів.
Конкретний розмір доплати встановлюється в наказі про практику учнів ПТНЗ
(приклад 2, с. 53).

робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Платниками ЄСВ є підприємства, установи й організації, інші юридичні особи,
утворені згідно із законодавством України,
незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують
працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах,
передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (п. 1 частини
першої ст. 4 Закону про ЄСВ).
Відносини між підприємством — базою
практики та навчальним закладом є цивільноправовими та визначаються договором про
надання місць для проходження практики в
порядку, визначеному законодавством про
освіту. Відносини між базою практики (підприємством) та учнем-практикантом не є
трудовими, оскільки не відповідають змісту
трудового договору, який закладено у ст. 21
КЗпП, тощо. З іншого боку, під час виробничої
практики учні ПТНЗ виконують певні роботи,
їм за це нараховують заробітну плату, і нібито
виникають трудові відносини. Раніше за ст. 24
КЗпП трудовий договір вважався укладеним,
якщо працівник був фактично допущений до
роботи, але тепер ця норма скасована. І працівник не може бути допущений до роботи без
укладення трудового договору, оформленого
наказом чи розпорядженням роботодавця. А
якщо з практикантом укладається трудовий
договір, то яка ж це тоді практика?
Таким чином, відносини між базою практики і практикантом є цивільно-правовими
(якщо, звичайно, не укладено письмовий
трудовий договір) і доходи практикантів
за роботи, виконані під час проходження
практики, є базою для нарахування ЄСВ за
ставками 34,7 % і 2,6 %.
У звітності з ЄСВ учнів-практикантів слід
відображати як осіб, з якими укладено цивільно-правові договори (на цю ж тему див.
журнал «Заработная плата» № 1/2014, с. 17).

Практиканти і ЄСВ
Якщо з оподаткуванням ПДФО виплат
практикантам все зрозуміло й особливих
варіантів тут немає, то з нарахуванням (утриманням) ЄСВ із зарплати учнів-практикантів
ситуація не зовсім зрозуміла. Посилаючись
на п. 7 Порядку № 992, у якому сказано,
що під час виробничої практики учні не є
штатними працівниками, ПФУ свого часу
в листі від 14.08.2012 р. № 18973/03-20
дійшов висновку, що в такому разі учні
не перебувають у трудових відносинах із
підприємством, отже, з їхньої заробітної
плати ЄСВ не утримується та на неї не
нараховується. Аналогічне роз’яснення,
але вже за авторством ДФСУ розміщено
в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗіР) у категорії 301.03.
На нашу думку, такий підхід є хибним.
Відповідно до ст. 7 Закону про ЄСВ роботодавцями ЄСВ нараховується на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної
плати за видами виплат, які включають
основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
в т. ч. у натуральній формі, що визначаються
на підставі Закону про оплату праці, та суму
винагороди фізичним особам за виконання
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Розрахунок заробітної плати учня-практиканта
Учень ПТНЗ проходив виробничу практику на підприємстві у період з 16.03.2015 р. до
16.04.2015 р. Протягом практики він виконував трудові обов’язки та йому було встановлено восмигодинний робочий день й оклад у розмірі 2500 грн.
Учень відпрацював 12 робочих днів у березні 2015 р. та 11 робочих днів у квітні 2015 р.
Йому було нараховано заробітну плату за відпрацьовані дні у березні та квітні 2015 р. і
компенсацію за два дні щорічної відпустки.
Заробітна плата учня-практиканта за березень 2015 р:
2500,00 грн 21 р. дн. 12 р. дн. = 1428,57 грн.
Заробітна плата учня-практиканта за квітень 2015 р:
2500,00 грн 21 р. дн. 11 р. дн. = 1309,52 грн.
Компенсація за невикористану відпустку:
((1428,57 грн + 1309,52 грн) (32 к. дн. – 2 к. дн. (12.04 і 13.04)) 2 к. дн. = 182,54 грн.

ПРИКЛАД 2

Розрахунок доплати керівнику практики учнів ПТНЗ
Згідно з договором між підприємством і ПТНЗ на підприємство для проходження практики
направлено трьох учнів. Керівником практики призначено головного інженера, оклад якого —
6000,00 грн. Тривалість практики — місяць (з 16.03.2015 р. до 16.04.2015 р.). Наказом по підприємству керівнику практики встановлено щомісячну доплату в розмірі 10 %.
Сума доплати головному інженеру за керівництво практикою учнів ПТНЗ:
6000,00 грн 10 % = 600,00 грн.
Загальна сума зарплати головного інженера в березні-квітні 2015 р.:
6000,00 грн + 600,00 грн = 6600,00 грн.

Додаток 1
Приклад наказу про проходження практики студентами вузу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТА РИБКА»
НАКАЗ
23.03.2015

м. Одеса

№ 35/К

Про проходження технологічної практики студентами-практикантами
На підставі договору на проведення практики студентів вузу від 19.03.2015 р. № 15.
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НАКАЗУЮ:
1. Для проходження технологічної практики в період з 23 березня по 23 квітня 2015 р.
прийняти таких студентів V курсу спеціальності 0917 «Технологія переробки риби та
морепродуктів» Одеського державного університету харчової промисловості:
— Гончара Василя Олександровича,
— Бондаренка Миколу Івановича,
— Берегову Ніну Миколаївну.
2. Гончара Василя Олександровича, студента-практиканта, прийняти на роботу
за строковим трудовим договором зі встановленням режиму неповного робочого
часу в цех № 1 на посаду помічника технолога з обробки риби та морепродуктів
із 23 березня до 23 квітня 2015 р., на період проходження технологічної практики.
Бухгалтерії провести належну оплату.
3. Керівником практики від підприємства призначити головного технолога цеху № 1
Ковальчука Семена Петровича.
4. Забезпечити необхідні умови для виконання студентами-практикантами програми практики:
— інженеру з охорони праці Антонюку В. Л. — провести інструктажі з охорони праці;
— завідувачу складу матеріалів Прищепі О. Д. — видати спецодяг за нормами,
встановленими для штатних працівників підприємства;
— технологу цеху № 1 Любченко І. В. — провести практичні заняття згідно з вимогами програми практики.
Директор

Рибаков

В. П. Рибаков

До справи № ___
(посада, підпис, ініціал(и) та прізвище виконавця) (дата)
Додаток 2
Приклад довідки з місця проходження практики
ТОВ «ЗОЛОТА РИБКА»
ДОВІДКА
23.04.2015

№ 10

Видана Гончару Василю Олександровичу, студенту V курсу Одеського державного університету харчової промисловості, спеціальності 0917 «Технологія переробки
риби та морепродуктів», про те, що на час проходження ним технологічної практики в
ТОВ «Золота рибка» на період з 23 березня до 23 квітня 2015 р. його було прийнято
на роботу за строковим трудовим договором зі встановленням режиму неповного
робочого часу в цех № 1 помічником технолога з обробки риби та морепродуктів.
Наказ про прийняття на роботу від 23.03.2015 р. № 35/К.
Наказ про звільнення від 23.04.2015 р. № 37/К.
Директор
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 55

Неполное рабочее время и
средняя зарплата: выплата
c. 58
отпускных
Расчетный период: определяем
c. 62
правильно

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 травні 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, внесених
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 квітні-травні 2015 р.
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації у квітні-травні 2015 р.
Місяці
квітень
травень
У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2014 р.
січень
35,2
49,8
лютий
34,5
49,0
березень
31,6
45,8
квітень
27,4
41,1
травень
22,7
35,9
червень
21,5
34,6
липень
21,0
34,1
серпень
20,1
33,0
вересень
16,7
29,3
жовтень
13,9
26,3
листопад
11,8
23,9
грудень
8,6
20,3
у 2015 р.
січень
5,3
16,7
лютий
—
10,8
березень
—
—
квітень
—
—
Базові місяці

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

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

110,8
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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 1,053 100 –
– 100 = 35,2 %,
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);
1,053 — ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 100).
ІСЦ за березень 2015 р. становив 110,8 %, тобто перевищив поріг індексації (101 %),
тому у травні 2015 р. індексація має здійснюватись з урахуванням цього індексу на величину приросту ІСЦ — 49,8 % (1,028 1,033 1,038 1,014 1,037 1,024 1,019 1,030
1,031 1,053 1,108 100 – 100).
Припустимо, що заробітна плата за квітень 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 має індексуватися дохід
у квітні 2015 р., становить 35,2 % (135,2 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 428,74 грн (1218 35,2 100). Грошовий дохід разом
із сумою індексації становитиме 3128,74 грн (2700 + 428,74).
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.

Що нового
Особа отримує пенсію за віком на підставі
Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» та продовжує працювати на посаді державного
службовця. Чи матиме право особа на перерахунок пенсії згідно із частиною четвертою
ст. 42 зазначеного Закону?
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Так, особа має право на перерахунок за
частиною четвертою ст. 42 Закону, оскільки
зміни не стосуються визначення права на призначення/перерахунок пенсії.
За даними офіційного сайту ПФУ
(www.pfu.gov.ua)
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Євгеній ГУБА,
бухгалтер-експерт

НЕПОВНИЙ
робочий час і середня
зарплата: оплата
відпускних
Розраховуючи середню заробітну плату для цілей обчислення
сум відпускних працівникам, які зайняті на підприємстві неповний робочий час (тиждень або день), потрібно врахувати
певні нюанси…

В

ідповідно до ст. 56 КЗпП робота на умовах
неповного робочого часу не тягне за собою жодних обмежень обсягу трудових
прав працівників. Наприклад, до стажу роботи,
що дає право на щорічну основну відпустку,
зараховуються час фактичної роботи (в т. ч.
на умовах неповного робочого часу) протягом
робочого року, за який надається відпустка
(ст. 82 КЗпП). На це вказує і Мінпраці в листі
від 21.05.2009 р. № 279/13/84-09: робота
на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня не тягне за собою
скорочення щорічної відпустки. Тобто якщо
на підприємстві тривалість відпустки становить 24 календарних дні, працівникам, які
працюють на умовах неповного робочого дня
або тижня, також надається відпустка повної
тривалості (24 календарних дні).

Обчислення середньої зарплати
Середня зарплата для оплати часу відпустки (щорічної, додаткової у зв’язку з
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навчанням, творчої, додаткової тим працівникам, які мають дітей) обчислюється
на підставі Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100). Згідно з п. 2 Порядку № 100
вона визначається, виходячи з виплат за
останні 12 календарних місяців роботи,
що передують місяцю надання відпустки.
Втім працівникові, який пропрацював на
підприємстві (в установі, організації) менше
року, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час
роботи (тобто з першого числа місяця після
оформлення на роботу до першого числа
місяця, в якому надається відпустка).
Середня заробітна плата для розрахунку
суми відпускних визначається за формулою
(п. 7 Порядку №100):
Сзп= Сз ÷ Кдп,
де Сзп — середня заробітна плата для розрахунку суми відпускних;
Сз — сумарний заробіток у розрахунковому періоді (за останні перед наданням
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відпустки 12 місяців або за менший фактично
відпрацьований період);
Кдп — кількість календарних днів розрахункового періоду (кількість календарних
днів року чи меншого відпрацьованого
періоду, за винятком святкових і неробочих
днів, установлених законодавством).
Виплати, що (не)включаються в розрахунок середньої заробітної плати (Сз), наведені в розділі III Порядку № 100. Для цілей
розрахунку середньої заробітної плати вони
беруться в тому розмірі, в якому нараховані
(тобто без виключення сум податків, аліментів
тощо, за винятком відрахувань із заробітної
плати осіб, засуджених до виправних робіт
без позбавлення волі).
Що стосується визначення кількості календарних днів розрахункового періоду (Кдп)
за встановленого на підприємстві неповного робочого часу (тижня або дня), то тут є
свої нюанси.
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Неповний робочий тиждень
Якщо керуватися загальним правилом
п. 7 Порядку № 100, то кількість календарних
днів розрахункового періоду (Кдп) потрібно
визначати таким чином:
1. Підсумовуються всі календарні дні розрахункового періоду (наприклад, за 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю
надання відпустки або за менший фактично
відпрацьований період). Час, протягом якого
працівник згідно з чинним законодавством
або з інших поважних причин не працював і
за ним не зберігався заробіток або зберігався
частково, за абзацом шостим п. 2 Порядку
№ 100, виключається з розрахункового періоду (наприклад, відпустка без збереження
заробітної плати за бажанням працівника).
2. Із загальної кількості календарних днів
розрахункового періоду вираховуються святкові та неробочі дні, наведені в ст. 73 КЗпП.

ПРИКЛАД 1

Розрахунок середньоденної заробітної плати в разі роботи
на умовах неповного робочого тижня
Працівнику підприємства (основне місце роботи) в травні 2015 р. надана щорічна відпустка тривалістю 24 календарні дні. В розрахунковому періоді — з травня 2014 р. до квітня
2015 р. включно — за п’ятиденного робочого тижня працівник працював у такому режимі:
— в листопаді 2014 р. — по три дні на тиждень (із незалежних від нього причин), тобто
із 20 робочих днів за нормою відпрацьовано тільки 12 робочих днів, вісім робочих днів — ні;
— з 1 травня по 31 жовтня 2014 р., з грудня 2014 р. по 30 квітня 2015 р. — повний
робочий тиждень.
Сумарний заробіток працівника за розрахунковий період — 60 000,00 грн. Кількість календарних днів розрахункового періоду (травень 2014 р. — квітень 2015 р.) наведено в таблиці.
Розрахунок кількості календарних днів у розрахунковому періоді
Місяць

Кількість
календарних днів

Кількість святкових і
неробочих днів

Календарні дні
для розрахунку

1

2

3

4

3 (1, 2 та 9 число)

28

2014 р.
Травень
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1

2

3

4

Червень

30

2 (8 та 28 число)

28

Липень

31

—

31

Серпень

31

1 (24 число)

30

Вересень

30

—

30

Жовтень

31

—

31

Листопад

30

—

30

Грудень

31

—

31

Усього

245

6

239

2015 р.1
Січень

31

2 (1 та 7 число)

29

Лютий

28

—

28

Березень

31

1 (8число)

30

Квітень

30

1 (12 число)

29

Усього

120

4

116

Разом

365

10

355

1 Законом України від 05.03.2015 р. № 238-VIII унесено зміни до ст.73 КЗпП і встановлено новий неробочий день —
День захисника України (14 жовтня). Не забудьте врахувати це в майбутньому.

З огляду на дані таблиці та на те, що в листопаді 2014 р. працівник за неповного робочого тижня не відпрацював вісім робочих днів згідно з нормою, кількість календарних
днів у розрахунковому періоду становить:
355 к. дн. – 8 к. дн. = 347 к. дн.
Середньоденна заробітна плата для розрахунку суми відпускних:
60 000,00 грн 347 к. дн. = 172,91 грн.
Сума відпускних:
172,91 грн 24 к. дн. = 4149,84 грн.

Разом із тим, Мінпраці в роз’ясненнях це загальне правило трактує дещо по-іншому. Йдеться про листи від 07.08.2009 р. № 472/13/84-09 і
від 21.05.2009 р. № 279/13/84-09 і роз’яснення
від 21.07.1997 р. № 04-3022 (з прикладами
розрахунку середньоденної заробітної плати).
Так, посилаючись на абзац шостий п. 2
Порядку № 100, Мінпраці вважає, що у випадку, коли працівник із незалежних від
нього причин працював у режимі неповно-
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го робочого тижня (наприклад, наказом
по підприємству працівників перевели на
роботу на умовах неповного робочого тижня у зв’язку з неможливістю забезпечити їх
роботою протягом нормальної тривалості
робочого тижня), середньоденна заробітна
плата для оплати часу щорічної відпустки
провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки
12 місяців/менший фактично відпрацьова-
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ний період на кількість календарних днів
року/меншого фактично відпрацьованого
періоду, зменшену на кількість святкових і
неробочих днів, і кількість робочих днів,
протягом яких працівник не працював,
за неповного робочого тижня. Вихідні дні
з розрахунку вилучати не потрібно.
В інших випадках (наприклад, введення
неповного робочого тижня обумовлено угодою між працівником і роботодавцем) під
час обчислення середньої заробітної плати
дні, протягом яких працівник не працював за
неповного робочого тижня, з розрахункового
періоду виключати не потрібно.
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Неповний робочий день
За встановлення на підприємстві неповного робочого дня середньоденна заробітна
плата для оплати часу щорічної відпустки
визначається в загальному порядку.
Відпрацьовані неповні робочі дні не
належать до часу, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або
з інших поважних причин не працювали
та за ними не зберігався заробіток або
зберігався частково, отже їх виключати не
потрібно. Вихідні дні з розрахунку також
не вилучають.

ПРИКЛАД 2

Розрахунок середньоденної заробітної плати
в разі роботи на умовах неповного робочого дня
Використовуючи умови прикладу 1, припустимо, що в розрахунковому періоді — з
травня 2014 р. до квітня 2015 р. включно — за п’ятиденного робочого тижня працівник
працював у такому режимі:
— в листопаді 2014 р. — по чотири години на день, усього відпрацьовано 20 робочих
днів за нормою;
— з 1 травня до 31 жовтня 2014 р. і з 1 грудня 2014 р. до 30 квітня 2015 р.— повний
робочий день (вісім годин).
Сумарний заробіток працівника за розрахунковий період — 60 000,00 грн. За даними
таблиці кількість календарних днів розрахункового періоду — 355. Дні, коли працівник
працював по чотири години, не виключаються з розрахункового періоду.
Отже, середньоденна заробітна плата для розрахунку суми відпускних становить:
60 000,00 грн 355 к. дн. = 169,01 грн.
Сума відпускних:
169,01 грн 24 к. дн. = 4056,24 грн.

Що нового
Чи можливо віднести пенсіонерів до категорії непрацюючих на підставі даних системи
персоніфікованого обліку:
— якщо не сплачуються страхові внески;
станом на 01.04.2015 р.
— немає інформації про сплату страхових
внесків за 2014 р.?
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Питання щодо віднесення особи до непрацюючої залежить від даних, наявних у трудовій
книжці, в системі персоніфікованого обліку внесків
та в Державному реєстрі загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
За даними офіційного сайту ПФУ
(www.pfu.gov.ua)
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
консультант журналу «Заработная плата»

РОЗРАХУНКОВИЙ
період:
визначаємо правильно
Одним із ключових показників для визначення середньої зарплати в усіх випадках її збереження є розрахунковий період.
Від правильності його визначення залежить сума доходів,
яка враховується для визначення середньої зарплати. В цій
статті розглянуто, які періоди роботи (не)включаємо до розрахункового періоду

В

ідповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100), для розрахунку середньої заробітної плати застосовуються
два розрахункові періоди: 12 календарних
місяців — для обчислення відпускних або
компенсації за невикористану відпустку та
два календарних місяці — в інших випадках
її збереження.
У першій частині цієї статті розглянемо
особливості визначення розрахункового періоду, якщо він повний (повністю відпрацьовано
12 чи два місяці), а в другій — неповний.

Коли застосовується
розрахунковий період тривалістю
12 календарних місяців
Розрахунковий період тривалістю 12 календарних місяців для обчислення се-

ZP_5_2015.indd 62

редньої заробітної плати застосовується
для оплати:
• щорічної відпустки;
• додаткової відпустки у зв’язку з навчанням;
• творчої відпустки;
• додаткової відпустки працівникам, які
мають дітей;
• компенсації за невикористані відпустки.
Відліковується 12-місячний розрахунковий
період із місяця, що передує місяцю надання
відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки (п. 2 Порядку № 100).

Коли застосовується
розрахунковий період тривалістю
два календарних місяці
Випадки, коли обчислюють середню
заробітну плату за останні два місяці, що
передують події, з якою пов’язана виплата,
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наведено у п. 1 Порядку № 100. Двомісячний
розрахунковий період застосовується для
проведення виплат у разі:
• виконання працівниками державних і
громадських обов’язків у робочий час;
• переведення працівників на іншу легшу
нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я
чи в разі виробничої потреби;
• переведення вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до трьох років, на іншу
легшу роботу;
• надання жінкам додаткових перерв
для годування дитини;
• виплати вихідної допомоги;
• оплати часу службового відрядження;
• оплати вимушеного прогулу;
• направлення працівників на обстеження
до медичних закладів;
• звільнення працівників-донорів від
роботи;
• залучення працівників до військових
обов’язків, мобілізації;
• оплати інших випадків, коли згідно з
чинним законодавством виплати провадяться, виходячи із середньої заробітної плати.
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Протягом розрахункового періоду працівник може бути відсутнім на роботі з якихось
причин (відпустка, хвороба тощо). Тому виникає питання: які періоди (не)враховувати
для визначення розрахункового періоду,
якщо працівник якийсь час був відсутнім
на роботі?

Періоди, які (не)виключаються
з розрахунку
Абзацом шостим п. 2 Порядку № 100
встановлено, що час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства
або з інших поважних причин не працював
і за ним не зберігалась заробітна плата чи
зберігалася частково, виключається з розрахункового періоду. Які саме це випадки,
у Порядку № 100 не деталізовано, але з
практики його застосування вироблено
усталені позиції щодо (не)врахування тих
чи інших періодів роботи для визначення
розрахункового періоду. Згрупуємо їх у
таблиці й аргументуємо.

Періоди роботи, які (не)включаються до розрахункового періоду

Період роботи

Враховується до розрахункового періоду тривалістю
12 місяців

1
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2 місяці

2

3

Відпустка чергова чи додаткова оплачувана

+

—

Відрядження

+

—

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

+

—

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трьох (шести)
років

—

—

Відпустка без збереження заробітної плати (ст. 26, 26 Закону про
відпустки)

—

—

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

+

—

Вимушений прогул (через незаконне звільнення)

+

—

Виконання державних і громадських обов’язків

+

—

Мобілізація (час військової служби в особливий період)

+

—
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1

2

3

Простій не з вини працівника

—

—

Простій із вини працівника

+

+

Прогул

+

+

Робота в режимі неповного робочого дня

+

+

Робота в режимі неповного робочого тижня

—

—

Тимчасова непрацездатність

+

—

12-місячний період
З огляду на вказану вище норму абзацу
шостого п. 2 Порядку № 100, до 12-місячного
розрахункового періоду не включається час:
• роботи в режимі неповного робочого
тижня, що зумовлена змінами в організації праці на підприємстві за рішенням
роботодавця, на підставі ст. 32 КЗпП (лист
Міністерства праці та соціальної політики
України від 21.05.2009 р. № 279/13/84-09).
Оскільки робота на таких умовах дозволена
як у разі прийняття працівника на роботу,
так і згодом, за його бажанням (ст. 56 КЗпП),
то вважаємо, що це стосується і випадку роботи на умовах неповного робочого тижня
за угодою між роботодавцем і працівником.
Хоча з цього приводу існує і протилежна
думка;
• простою не з вини працівника, коли
за ним частково зберігалась заробітна плата
в розмірі 2/3 тарифної ставки (див. лист
Міністерства праці та соціальної політики
України від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07);
• відпусток без збереження заробітної плати відповідно до ст. 25 і 26 Закону про відпустки (лист Міністерства соціальної політики України від 26.11.2012 р.
№ 1203/13/84-12);
• відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку згідно з медичним висновком).
На підставі абзацу четвертого п. 3 Порядку № 100 в разі обчислення середньої
заробітної плати для оплати за час щорічної
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відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з
навчанням, творчої відпустки, додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей, або
компенсації за невикористані відпустки до
фактичного заробітку включаються виплати
за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої
щорічної відпустки, виконання державних
і громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю. З цього
слідує, що у 12-місячний розрахунковий
період враховується час:
• відпустки чергової чи додаткової оплачуваної;
• відрядження;
• відпустки по вагітності та пологах;
• тимчасової непрацездатності;
• вимушеного прогулу (через незаконне
звільнення);
• мобілізації (час військової служби в
особливий період);
• виконання державних і громадських
обов’язків.
Якщо в розрахунковому періоді працівник
не працював із власної провини та за ним
не зберігалась заробітна плата, такий період
включається до розрахункового періоду.
Це може бути:
• простій із вини працівника;
• прогул;
• відсторонення працівника від роботи керівником у випадках, зазначених у
ст. 46 КЗпП, а саме: в разі появи на роботі в
нетверезому стані, у стані наркотичного або
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токсичного сп’яніння, відмови або ухилення
від обов’язкових медичних оглядів, навчання,
інструктажу та перевірки знань з охорони
праці та протипожежної охорони.

Двомісячний період
За абзацом другим п. 3 Порядку № 100 під
час обчислення середньої заробітної плати за
два останні місяці не враховуються виплати
за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання
державних і громадських обов’язків, щорічної та додаткової відпусток, відрядження
тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю. Звідси слідує, що до розрахункового періоду, крім наведених випадків, на відміну від 12-місячного періоду, не
враховується час:
• попередніх щорічної та додаткової
оплачуваної відпусток;
• виконання державних і громадських
обов’язків;
• мобілізації (час військової служби в
особливий період);
• службового відрядження;
• тимчасової непрацездатності.

Неповний розрахунковий період
Під неповним розрахунковим періодом ми
розуміємо період роботи працівника перед
настанням події, яка пов’язана з виплатою
йому середньої заробітної плати, який він
відпрацював неповністю з причин:
• прийняття його на роботу серед місяця
(наприклад, із 5 числа тощо);
• прийняття його на роботу в перший
робочий день місяця, який не є першим
числом (наприклад, 02.02.2015 р.);
• коли перед наданням відпустки працівник пропрацював менше 12 місяців;
• коли протягом останніх двох місяців
працівник не працював тощо.
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Розрахунковий період менше
12 календарних місяців
Працівникові, який пропрацював на
підприємстві менше року, середня заробітна
плата для оплати відпустки або компенсації
за невикористану відпустку обчислюється,
виходячи з виплат за фактичний час роботи,
тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в
якому надається відпустка або виплачується
компенсація за невикористану відпустку
(абзац другий п. 2 Порядку № 100).
Наприклад, якщо працівника прийнято
на роботу 12.01.2015 р., а у відпустку він
йтиме у травні, то розрахунковий період —
01.02–30.04.2015 р.
Якщо працівника прийнято на роботу
в перший робочий день місяця, який не є
першим числом, наприклад, 02.02.2015 р.,
а у відпустку він йтиме у травні, то формально розрахунковим періодом буде 01.03–
30.04.2015 р.
Проте фахівці Мінсоцполітики у «Віснику податкової служби» № 17–18/2012
роз’яснювали, що якщо працівника прийнято
на роботу в перший робочий день місяця,
який не є першим числом, то місяць прийому
на роботу враховується до розрахункового
періоду. Тобто у цьому прикладі розрахунковим періодом буде 02.02–30.04.2015 р.
Якщо працівником не відпрацьовано
календарний місяць із 1-го до 1-го числа, то
відпустка або компенсація за невикористану відпустку обчислюється з установлених
йому в трудовому договорі тарифної ставки,
посадового окладу відповідно до п. 4 Порядку № 100. В такому випадку середньоденна
заробітна плата розраховується як результат
множення суми окладу на 12 (місяців) і ділення отриманого результату на 355 (356) календарних днів.
У цих випадках під «пропрацював», «невідпрацьовано» мається на увазі період
перебування у трудових відносинах.
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випадку, це буде відповідати методиці обчислення відпускних з посадового окладу,
яка ніким не оспорюється.

Розрахунковий період менше
двох календарних місяців
На підставі абзацу третього п. 2 Порядку № 100 працівникам, які пропрацювали на
підприємстві, в установі, організації менше
двох календарних місяців, середня заробітна
плата обчислюється, виходячи з виплат за
фактично відпрацьований час.
Якщо протягом останніх двох місяців перед подією працівник не працював, середня
заробітна плата обчислюється, виходячи з
виплат за попередні два місяці роботи (абзац
четвертий п. 2 Порядку № 100). Якщо і протягом цих місяців працівник не відпрацював
жодного робочого дня, середня заробітна
плата обчислюється згідно з останнім абзацом
п. 4 цього Порядку, виходячи з установлених
йому в трудовому договорі тарифної ставки,
посадового (місячного) окладу.
Зверніть увагу, що нормативно не врегульовано, як саме розраховувати в такому
випадку середню зарплату. На практиці
застосовують два способи:
• шляхом ділення подвійного розміру
окладу працівника на кількість робочих
днів за графіком роботи працівника за попередні два місяці, як рекомендують фахівці
відділу оплати праці в позабюджетній сфері
Департаменту заробітної плати та умов праці
Міністерства соціальної політики України;
• шляхом ділення встановленого посадового окладу (тарифної ставки) на норму
робочого часу поточного місяця.
Ми схиляємось до першого способу, запропонованого Мінсоцполітики. У крайньому

Обчислення середньої зарплати
Середньоденна заробітна плата для оплати
часу відпустки обчислюється шляхом ділення
сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший
фактично відпрацьований період на кількість
календарних днів року чи меншого фактичного відпрацьованого періоду, зменшену
на кількість святкових і неробочих днів,
установлених законодавством, відповідно до
ст. 73 КЗпП, а також на кількість робочих днів,
які виключаються з розрахункового періоду.
Виплати, що обчислюються із середньої
заробітної плати за останні два місяці роботи, нараховуються шляхом множення
середньоденного (годинного) заробітку на
число робочих днів/годин, а у випадках,
передбачених чинним законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за
середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням
заробітної плати за фактично відпрацьовані
протягом двох місяців робочі (календарні)
дні на число відпрацьованих робочих днів
(годин), а у випадках, передбачених чинним
законодавством, — на число календарних
днів за цей період (п. 8 Порядку № 100).
Далі на прикладах розглянемо особливості визначення розрахункового періоду
та середньої зарплати в різних випадках.

ПРИКЛАД 1

Розрахунок відпускних, якщо на розрахунковий період припадає
відпустка для догляду за дитиною
Працівниця написала заяву про надання їй щорічної відпустки з 01.07.2014 р. до
10.07.2014 р. (включно). В розрахунковому періоді, з 01.07.2013 р. до 11.08.2013 р.,
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ПРИКЛАД 1

вона перебувала в щорічній основній відпустці, а з 12.08.2013 р. до 09.10.2013 р. —
у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. З 10.10.2013 р. стала
до роботи.
Дні відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не включаються до розрахунку.
Кількість календарних днів, які враховуються в розрахунковому періоді: 31 к. дн. (липень 2013 р.) + 11 к. дн. (серпень 2013 р.) + 21 к. дн. (жовтень 2013 р.) + 30 к. дн. (листопад 2013 р.) + 31 к. дн. (грудень 2013 р.) + 29 к. дн. (січень 2014 р. (1, 7 січня — святкові)) +
+ 28 к. дн. (лютий 2014 р.) + 30 к. дн. (березень 2014 р. (8 березня — святковий)) + 29 к. дн.
(квітень 2014 р. (20 квітня — святковий)) + 28 к. дн. (травень 2014 (1, 2, 9 травня — святкові) +
+ 28 к. дн. (червень (8, 28 червня — святкові)) = 296 к. дн.
Сума зарплати в розрахунковому періоді — 30 180,43 грн.
Середньоденна зарплата:
30 180,43 грн 296 к. дн. = 101,96 грн.
Сума відпускних:
101,96 грн 10 к. дн. = 1019,60 грн.

ПРИКЛАД 2

Розрахунок відпускних, якщо в розрахунковому періоді були відрядження,
прогули та мобілізація
Працівник подав заяву про надання щорічної відпустки терміном на 12 календарних днів,
із 18.05.2015 р. до 29.05.2015 р. Розрахунковий період: травень 2014 р. — квітень 2015 р.
У розрахунковому періоді:
— з 20.05.2014 р. до 23.05.2014 р. працівник перебував у відрядженні;
— з червня 2014 р. до березня 2015 р.— працівника було мобілізовано;
— з 14.04.2015 р. до 28.04.2015 р.— у працівника були прогули з його вини.
Сумарний заробіток за розрахунковий період — 89 000,00 грн.
До розрахунку включаємо періоди відрядження, мобілізації, дні прогулів.
Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
365 к. дн. – 10 св. нероб. дн. = 355 к. дн.
Сума відпускних:
89 000,00 грн 355 к. дн. 12 к. дн. = 3008, 45 грн.

ПРИКЛАД 3

Розрахунок відпускних, якщо в розрахунковому періоді були відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною та за власний рахунок
Працівниця подала заяву про надання їй щорічної відпустки на 24 к. дн. із 18.05.2015 р. до
10.06.2014 р. Розрахунковий період: травень 2014 р. — квітень 2015 р. З травня 2014 р. до
липня 2014 р. включно вона перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. В серпні
2014 р. весь місяць — у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. У лютому 2015 р. —
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ПРИКЛАД 3

15 календарних днів — у відпустці за власний рахунок. Сумарний заробіток працівниці
за розрахунковий період — 53 000,00 грн, у т. ч. допомога по вагітності та пологах —
7500,00 грн.
На підставі п. 2 Порядку № 100 з розрахункового періоду виключаються:
— святкові та неробочі дні, встановлені законодавством, згідно зі ст. 73 КЗпП;
— період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох
років (30 к. дн. у серпні 2014 р.);
— період відпустки без збереження заробітної плати (15 к. дн. у лютому 2015 р.).
Період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами включається до
розрахункового періоду.
Кількість календарних днів, що будуть враховуватися в розрахунковому періоді:
365 к. дн. – 10 св. нероб. дн. – 30 к. дн. – 15 к. дн. = 310 к. дн.
Сума відпускних:
53 000,00 грн 310 к. дн. 24 к. дн. = 4103,22 грн.

ПРИКЛАД 4

Розрахунок середньої зарплати для оплати днів відрядження,
якщо в розрахунковому періоді не було заробітку
Працівниця стала до роботи 08.06.2015 р. після виходу з відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трьох років. У цей же день її було направлено у відрядження.
За останні два місяці, що передують події (направлення у відрядження), заробітку не
було. Аналогічно не було заробітку і в попередніх двох місяцях. Отже, виходити слід із
посадового окладу/тарифної ставки (абзац третій п. 4 Порядку № 100).

ПРИКЛАД 5

Розрахунок відпускних, якщо в розрахунковому періоді були неповний робочий тиждень,
простій, тимчасова непрацездатність, відпустка без збереження заробітної плати
Працівник подав заяву на щорічну відпустку терміном 14 к. дн. із 18.05.2015 р. до
31.05.2015 р. Розрахунковий період: травень 2014 р. — квітень 2015 р.
Оклад працівника — 4800,00 грн.
У розрахунковому періоді:
— з 01.06.2014 р. до 30.06.2014 р. — на підприємстві був простій не з вини працівника;
— з 07.07.2014 р. до 11.07.2014 р. — працівник хворів;
— з 04.08.2014 р. до 08.08.2014 р. — у працівника були прогули з його вини;
— з 12.08.2014 р. до 15.08.2014 р. — перебував у відпустці без збереження заробітної плати;
— з 01.09.2014 р. до 28.02.2015 р. — на підприємстві було встановлено неповний
робочий тиждень із неробочими п’ятницями.
Періоди, які необхідно виключити з розрахункового періоду (п. 2 Порядку № 100):
— святкові та неробочі дні згідно із ст. 73 КЗпП — 10 к. дн.;
— простій не з вини працівника — 19 р. дн.;
— час відпустки без збереження заробітної плати — 4 к. дн.;
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ПРИКЛАД 5

— дні, коли працівник працював на неповному робочому тижні з незалежних від нього
причин (п’ятниці) — 17 к. дн.
Періоди, які не виключаються з розрахунку (п. 3 Порядку № 100):
— дні тимчасової непрацездатності;
— дні прогулів.
Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
365 к. дн. – 10 к. дн. – 19 к. дн. – 4 к. дн. – 17 к. дн. = 315 к. дн.
Сумарна зарплата за розрахунковий період з урахуванням допомоги по тимчасовій
непрацездатності та без урахування оплати часу простою — 48 948,34 грн.
Середньоденна заробітна плата для обчислення відпускних:
48 948,34 грн 315 к. дн. = 155,39 грн.
Сума відпускних:
155,39 грн 14 к. дн. = 2175,46 грн.

ПРИКЛАД 6

Розрахунок середньої зарплати, якщо в розрахунковому періоді були
відрядження, щорічна відпустка та відпустка без збереження заробітної плати
Працівника направлено у відрядження з 15.06.2015 р. до 19.06.2015 р. (п’ять робочих
днів). За останні два календарних місяці роботи, що передують відрядженню, працівнику
було нараховано:
— у квітні 2015 р: 3800,00 грн — зарплата (за 16 роб. дн.), 1500,00 грн — відпускні за
п’ять днів щорічної відпустки;
— у травні 2015 р.: 1200,00 грн — середній заробіток за час відрядження. До кінця
травня працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати.
З наведених виплат для визначення середньої зарплати для порівняння з оплатою за
трудовим договором за час відрядження не враховуються дні щорічної відпустки та відрядження, а також виключаються виплати за ці дні.
Середньоденна зарплата:
3800,00 грн 16 роб. дн. = 237,50 грн.

ПРИКЛАД 7

Розрахунок середньоденної зарплати, якщо працівника мобілізовано в місяці,
наступному після демобілізації
Працівник демобілізувався 31.03.2015 р., працював один день 01.04.2015 р. З 02.04.2015 р.
працівника було знову мобілізовано. Оклад працівника — 4800,00 грн.
Останні два місяці, що передують події, так само як і попередні два місяці, виключаються
з розрахункового періоду. Тому обчислення необхідно провадити, виходячи із встановленого працівникові посадового окладу (абзац третій п. 4 Порядку № 100).
Середньоденна зарплата, згідно з рекомендаціями Мінсоцполітики:
4800,00 грн 2 міс. (21 роб. дн. + 20 р. дн.) = 234,15 грн.
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ПРИКЛАД 8

Розрахунок середньої зарплати для компенсації днів невикористаної відпустки
Працівника прийнято на роботу 14.01.2015 р. Із 10.04.2015 р. працівник звільняється. В нього
є шість днів невикористаної відпустки, за які йому має бути виплачено компенсацію. Посадовий
оклад працівника — 2200,00 грн. У січні 2015 р. він отримав 1320,00 грн (відповідно до відпрацьованих ним днів), в лютому-березні 2015 р. отримав по 2200,00 грн, та в квітні 2015 р. —
838,10 грн (відповідно до відпрацьованих днів). Розрахунковий період: лютий-березень 2015 р.
Кількість календарних днів за винятком святкових і неробочих днів у розрахунковому
періоді:
28 к. дн. (лютий) + 31 к. дн. (березень) – 1 (8 березня) = 58 к. дн.
Середньоденна зарплата:
(2200,00 грн 2 міс.) 58 к. дн = 75,86 грн.
Сума компенсації за невикористані дні щорічної відпустки:
75,86 грн 6 к. дн. = 455,16 грн.

ПРИКЛАД 9

Розрахунок середньої зарплати для оплати навчальної відпустки,
якщо працівником відпрацьовано менше календарного місяця
Працівнику, якого прийняли на роботу 03.04.2015 р., із 20.04.2015 р. надається навчальна відпустка терміном 14 к. дн. Посадовий оклад працівника — 4200,00 грн.
Оскільки працівником не відпрацьовано жодного календарного місяця, середній заробіток слід обчислювати, виходячи з його посадового окладу.
Умовно приймаємо, що за 12 календарних місяців сумарна заробітна плата становитиме:
4200,00 грн 12 міс. = 50 400,00 грн.
Середньоденна заробітна плата:
50 400,00 грн (365 к. дн. – 10 святк. дн.) = 141,97 грн.
Сума відпускних:
141,97 грн 14 к. дн. = 1987,58 грн.

ПРИКЛАД 10

Розрахунок середньоденної зарплати для оплати днів відрядження, якщо
працівник відпрацював менше двох місяців
Працівника прийнято на підприємство 20.04.2015 р. Із 20.05.2015 р. до 28.05.2015 р.
(сім робочих днів) його було направлено у відрядження. Заробітна плата за відпрацьовані
дев’ять днів у квітні 2015 р. — 2200,00 грн, за 10 днів у травні 2015 р. — 2444,44 грн.
Працівником відпрацьовано на підприємстві менше двох календарних місяців. Тому
середня зарплата для порівняння з оплатою за трудовим договором за час відрядження
обчислюється, виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.
Середньоденна заробітна плата:
(2200,00 грн + 2444,44 грн) (9 р. дн. + 10 р. дн.) = 244,44 грн.
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Сегодня в рубрике:

Бракованная продукция
и зарплатные расходы
на ее изготовление

c. 71

Ірина ПІСОЦЬКА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

БРАКОВАНА
продукція
та зарплатні
витрати на її
виготовлення
В бухгалтерії все підлягає обліку. Винятком не є і бракована продукція, до витрат на виготовлення якої включають і
оплату праці. Про такі витрати, їх облік і вплив на фінансовий
результат — далі у статті
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брак, який виникає в межах установлених
технологічних норм на підприємстві.

Брак і його види
Продукція, яка не відповідає за своєю якістю встановленим стандартам або технічним
умовам і не може бути використана за своїм
прямим призначенням або може бути використана тільки після додаткових витрат на виправлення, вважається браком (зміст рахунку 24
«Брак у виробництві» за Інструкцією до Плану
рахунків). Тому застосовується окремий підхід
до обліку браку та витрат на його доробку.
За місцем виявлення брак продукції поділяється на зовнішній, тобто виявлений споживачем і пред’явлений для відшкодування
збитків, і внутрішній, виявлений у процесі
виробництва.
Брак, який можна виправити, — це виправний або частковий брак. У таких випадках недоліки усувають і продукцію можна
використовувати за прямим призначенням.
Якщо через технічні причини виправляти
продукцію економічно невиправдано, то вона
важається остаточним або повним браком.
Під час оцінки продукції за характером
дефектів зовнішній і внутрішній брак може
виявитися і частковим, і повним.
Розрізняють також види внутрішнього браку. Зокрема, є непередбачуваний брак, який
виникає з вини працівника, і передбачуваний
або технічно неминучий (невідворотний)

Оплата праці в разі виготовлення
бракованої продукції
Особливості оплати праці в разі виготовлення продукції, що виявилася браком,
регулюються ст. 112 КЗпП і залежать від
наявності вини працівника у виготовленні
такої продукції.
Згідно з частиною другою ст. 21 Закону
про оплату праці за виготовлення продукції, що виявилася браком, працівник може
отримати заробітну плату нижче, ніж її
встановлений розмір.

Вини працівника немає
Якщо брак виник не з вини працівника,
оплата його праці буде нарахована за зниженими розцінками, але не нижче від 2/3
тарифної ставки встановленого йому розряду
(окладу). Тобто незалежно від причин виникнення браку та фактичного його винуватця,
оплата праці робітника в разі виготовлення
браку буде меншою (приклад 1).
Трапляється, що брак виникає внаслідок
прихованого дефекту в оброблюваному

ПРИКЛАД 1

Розрахунок заробітної плати працівника,
якщо продукція виявилася бракованою не з його вини
Працівник підприємства в березні 2015 р. виготовив 1000 листівок. Під час їх друку
виявилось, що 300 листівок зіпсовані внаслідок несправності принтера. Вини працівника
не виявлено. Розцінка на виготовлення листівки — 5,00 грн/шт.
Попри те, що в цій ситуації вини працівника немає, його праця з виготовлення бракованих листівок оплачується в розмірі 2/3 встановленої розцінки, а решти продукції — за
повною розцінкою.
Так, заробітна плата працівника за березень 2015 р. становить:
(700,00 шт. 5,00 грн/шт.) + (300,00 шт. 5,00 грн/шт. 2/3) = 4500,00 грн.
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матеріалі. Так, отримуючи матеріали від
постачальників, більшість підприємств не
шукають прихованих дефектів під час їх
оприбуткування. Адже треба проводити
складні тестування та дослідження, на які
потрібен час, додаткові засоби, та й не завжди це економічно вигідно. В такому разі
виготовлення бракованої продукції оплачується працівникові нарівні із придатними
виробами (приклад 2).
Також трапляється, що брак продукції з
вини або не з вини працівника виявлений
після приймання виробу органом технічного контролю. В такій ситуації провину
працівника, який здав бракований виріб,
довести важко, тому відповідальність за брак
повністю покладається на орган технічного

73

контролю, який приймає продукцію за кількістю та якістю (приклад 3).

Вина працівника наявна
За частиною третьою ст. 112 КЗпП повний
брак із вини працівника оплаті не підлягає. В
окремих випадках виробництва бракованої
продукції заробітна плата працівника буде
меншою, ніж мінімальна.
Але не треба забувати, що на підставі
ст. 3 Закону про оплату праці мінімальна
заробітна плата є державною соціальною
гарантією, обов’язковою на всій території
України. Це законодавчо встановлений розмір зарплати за просту, некваліфіковану
працю, нижче якого не може провадитися

ПРИКЛАД 2

Розрахунок заробітної плати працівника,
якщо брак продукції виник через дефект матеріалу
Працівник підприємства Кравченко С. О. виточує металеві заготовки відповідно до
проектного креслення. Під час приймання іншим працівником заготовок для подальшої
обробки виявлено брак, який стався внаслідок дефектних пор у металі. І хоча дефекти
оброблювального матеріалу можно було виявити під час приймання на склад шляхом
ультразвукового дослідження, це не входить у коло обов’язків цього працівника. Тому
праця Кравченка С. О. оплачується в повному розмірі встановленої відрядної розцінки.

ПРИКЛАД 3

Розрахунок заробітної плати працівника, якщо брак продукції виявлено після
приймання органом техконтролю
Працівник Іванов О. П. виготовляє деталі за проектним кресленням. Після прийому
ВТК ці вироби передаються для подальшої обробки іншому працівнику — Шевченку І. В.
Згодом, під час здавання готового виробу, виявлено, що деякі отвори в деталях мають
більший розмір, ніж потрібно. Причиною стала невідповідність даних у проекті креслення.
В цьому випадку вини працівників Іванова О. П. і Шевченка І. В. немає. ВТК під час
прийму підтвердив справність деталей. Отже, першому працівникові доведеться оплатити
працю в повному обсязі, а другому — в заниженому (згідно з частиною першою ст. 112
КЗпП), тому що виріб після нього не пройшов технічний контроль.
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ПРИКЛАД 4

Розрахунок заробітної плати працівника,
винного у виготовленні бракованої продукції
В лютому 2015 р. унаслідок недотримання працівником Петренком Д. О. технології
виробництва під час виготовлення пластикових пляшок виник брак, який виправленню
не підлягає. Здано 600 пляшок. Бракованих — 200 (повний брак).
Мінімальна зарплата в поточному місяці — 1218,00 грн. Оклад працівника — 1600,00 грн.
У лютому 2015 р. за 160 робочих годин він мав би виготовити 800 пляшок.
1. Розрахуємо, скільки часу витрачає працівник на виробництво однієї пляшки:
160 год. 800 шт. = 0,2 год.
2. Зарплата працівника за виготовлення однієї пляшки:
1600,00 грн 160 год. 0,2 год. = 2,00 грн.
3. Розрахуємо, скільки було б нараховано працівникові за виготовлення пляшок, що
виявилися бракованими:
2,00 грн 200 шт. = 400 грн.
3. Фактична зарплата працівника за лютий 2015 р.:
1600,00 грн – 400,00 грн = 1200,00 грн.
4. Розрахуємо, скільки належить донарахувати працівникові до розміру мінімальної
зарплати:
1218,00 грн – 1200,00 грн = 18,00 грн.

оплата за виконану працівником місячну, а
також погодинну норму праці чи обсяг робіт.
Отже, якщо працівник виконав місячну
норму праці, а йому нараховано заробітну
плату меншу за законодавчо встановлений
рівень, підприємство має доплатити до рівня
мінімальної зарплати (лист Міністерства
праці України від 09.02.2005 р. № 18-47).
Частковий брак із вини працівника оплачується залежно від ступеня придатності продукції
за зниженими розцінками, які КЗпП конкрет-

но не встановлює. На практиці може бути
зменшення заробітної плати за виготовлення
бракованої продукції пропорційно втратам її
придатності. Наприклад, якщо ступінь придатності виробу — 80 %, то й оплата праці за
його виготовлення має бути знижена на 20 %.
Конкретні розміри оплати праці за виготовлення бракованої продукції слід визначити
заздалегідь у колективному договорі або
положенні про оплату праці чи трудовому
договорі з працівником.

ПРИКЛАД 5

Розрахунок заробітної плати працівника,
винного у виготовленні продукції з частковим браком
Унаслідок неуважності працівника під час виготовлення рейок отримано браковані
вироби, недоліки яких можна усунути. В цьому випадку працівнику можна оплатити роботу за виготовлення таких бракованих виробів за зниженими розцінками, адже брак є
частковим і його можна виправити.
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На практиці підприємству вигідніше визнати браковані вироби остаточним браком,
який не підлягатиме виправленню. Зазвичай
цьому рішенню передують неможливість і
недоцільність виправлення браку. Як наслідок, необґрунтування економічних переваг
дає підприємству змогу не виплачувати
працівникові зарплату в повному обсязі за
виготовлення бракованої продукції.
Під час виробництва неминучим є виникнення невідворотного браку. Він не залежить від працівника, оскільки зумовлений
технологічним процесом виробництва. В
трудовому законодавстві чітко не визначено,
в якому саме розмірі оплачувати працю в
разі виникнення такого браку. Зазначено
лиш те, що в будь-якому разі оплата праці
буде за зниженими розцінками. Але до цього
питання можна підійти і з іншого боку, наприклад, технологічно неминучі втрати в
межах норм природного убутку не розглядати
як «брак» і не застосовувати до них частину
першу ст. 112 КЗпП.
Однак такою позицією потрібно керуватися, ґрунтуючись не тільки на трудовому
законодавстві, а й на нормативно-правових
актах, що визначають неминучі втрати як
брак.
Статтею 112 КЗпП установлена тільки нижня межа розміру зниженої оплати
праці (2/3 тарифної ставки встановленого
розряду чи окладу), тож не забороняється
нарахувати працівнику більше. Для цього
доцільно розробити порядок оплати праці
бракованої продукції, який би враховував
технологічні особливості виробництва та
диференціював заробітну плату залежно
від причин виникнення браку не з вини
працівника. Наприклад, можна встановити,
що місячна заробітна плата працівника,
який не винен у виникненні браку під час
виготовлення продукції, може бути знижена за певних умов, але не більше ніж на
1/3 тарифної ставки встановленого йому
розряду (окладу).
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Документальне оформлення браку
Правильне документальне оформлення
браку допоможе уникнути проблем під час
перевірок контролюючими органами. Адже
витрати на брак, пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем
продукції та охороною праці, враховуються
у складі податкових витрат.
Виробничий брак виявляється й оформлюється відділом технічного контролю чи
управління якістю продукції. Важливо спочатку розробити перелік причин браку та
визначити відповідальних за його виникнення працівників.
Для постійного контролю за якістю та
кількістю бракованої продукції у виробництві, оформлюють такі документи:
• класифікатори виробів із переліком
операцій, де передбачені технологічні втрати
та плановий брак;
• норми втрат браку;
• акт або повідомлення про брак;
• відомості обліку та розподілу витрат
від браку.
У вказаних документах зазначають інформацію про браковані вироби, їхнє найменування, кількість, одиницю виміру, місце, вид,
причини та винуватців виникнення браку.
Дані про технологічно неминучий брак
відображають у технологічних картках,
кошторисах технологічного процесу та в
іншій документації. Ці документи складають
фахівці, які контролюють технологічний процес, та уповноважені керівництвом особи.
Інформація для такого оформлення має
бути точною та економічно обґрунтованою.
Тому важливою є організація обліку втрат
у виробництві на підприємстві.

Облік браку
Згідно з п. 11 і 14 П(С)БО 16 «Витрати»
до виробничої собівартості в складі інших
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прямих витрат включаються втрати від браку
у вигляді вартості остаточно забракованої з
технологічних причин продукції, зменшеної
на її справедливу вартість, і витрати на виправлення такого технічно неминучого браку.
Втрати від браку, які не відшкодовуються та перевищують технологічні норми,
відносять до інших операційних витрат. А
суми відшкодувань, які нараховуються до
утримання з винуватців браку, зменшують
величину собівартості браку.
Первісна вартість запасів, що надійшли
на склад від забракованої продукції, ви-

значається за чистою вартістю реалізації,
якщо такі запаси призначені для реалізації,
або в оцінці їх можливого використання
(пп. 2.13 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від
10.01.2007 р. № 2).
За Інструкцією до Плану рахунків для обліку й узагальнення інформації про втрати
від браку у виробництві призначено рахунок 24 «Брак у виробництві». А невиправний
брак обліковується на субрахунку 209 «Інші
матеріали» рахунку 20 «Виробничі запаси».

ПРИКЛАД 6

Відображення в обліку операцій із бракованою продукцією
На підприємстві виявлено партію повністю бракованих виробів, собівартість якої —
100 000,00 грн. Матеріальні залишки від ліквідації бракованих виробів оприбутковано на
суму 45 000,00 грн та уцінено до чистої вартості реалізації — 35 000,00 грн. За рахунок
постачальника неякісного матеріалу відшкодовується 11 000,00 грн. Із заробітної плати
виного у браку працівника утримано 4000,00 грн. Технічно неминучого браку немає.
Втрати від браку (Дт 947):
100 000,00 грн – 35 000,0 грн – 11 000,0 грн – 4000,00 грн = 50 000,00 грн.
У бухгалтерському та податковому обліку операції із бракованою продукцією можна
відобразити таким чином:
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Бухгалтерський облік

№
з/п

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

1

Списано собівартість остаточного
браку виробів

24

23

2

Оприбутковано матеріальні цінності
від ліквідації бракованих виробів

209
947

3

Одержано від постачальника відшкодування за неякісний матеріал

4

5

Сума, грн

Податковий облік
Доходи

Витрати

100 000,00

—

—

24
209

45 000,00
10 000,00

—

10 000,00

374
311

24
374

11 000,00
11 000,00

—

—

Утримано частину зарплати працівника за виготовлення бракованих
виробів

661

24

4000,00

—

—

Списано втрати, що не відшкодовуються

947

24

40 000,00

—

40 000,00
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Відповідальність і відшкодування
витрат від браку
Виготовлення бракованої продукції з
вини працівника є виробничим упущенням. Адже працівник завдає підприємству
неабиякі збитки: витрати на оплату праці
працівників, зайнятих виправленням браку,
придбання сировини та матеріалів, витрати
на виготовлення додаткової продукції. Все
це він повинен відшкодувати. Тому відповідальність працівників, які виготовляють
браковану продукцію, не обмежується зменшенням оплати їхньої праці.
В ст. 132 КЗпП вказано, що за шкоду,
заподіяну підприємству під час виконання
трудових обов’язків, працівники, з вини яких
заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди,

77

але не більше свого середнього місячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад
середній місячний заробіток допускається
лише у випадках, зазначених у законодавстві.
Наприклад, якщо брак призвів до псування
або знищення матеріалів, напівфабрикатів, то
за наявності необережної вини працівника він
несе обмежену матеріальну відповідальність
згідно з п. 1 частини першої ст. 133 КЗпП, а
за наявності умислу працівник притягується
до повної матеріальної відповідальності за
п. 5 частини першої ст. 134 КЗпП.
Згідно з частиною четвертою ст. 130 КЗпП
на працівників не може бути покладена
відповідальність за шкоду, яка належить
до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за неодержані
підприємством прибутки та шкоду, заподіяну працівником, який перебував у стані

ПРИКЛАД 7

Відшкодування працівником підприємству втрат від браку з його вини
В результаті необережності та недбалості працівник виготовив браковану продкцію,
сума втрат від якої — 2500,00 грн. Відповідальність за завдану шкоду обмежується розміром його середньомісячного заробітку та дорівнює 1500,00 грн.
Покривати шкоду працівник буде шляхом відрахуваннь із своєї заробітної плати.
В бухгалтерському та податковому обліку операції з відшкодування працівником втрат
від браку можна відобразити таким чином:
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№
з/п

Зміст господарської операції

1

Бухгалтерський облік
Д-т

К-т

Відображено втрати підприємства від
виготовлення бракованої продукції

24

23

2

Відображено місячну суму відшкодування втрат працівником

375

3

Утримано суму відшкодування із заробітної плати працівника

4

Списано втрати, що не відшкодовуються

Сума,
грн

Податковий облік
Доходи

Витрати

2500,00

—

—

24

1500,00

—

—

661

375

1500,00

—

—

947

24

1000,00

—

1000,00
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крайньої необхідності. Це стосується, зокрема, виготовлення технічно неминучого
браку. Тобто в разі виготовлення продукції,
яка належить до технічно неминучого браку,
працівник шкоди не покриває.
Отже, грошові стягнення з працівника
на відшкодування втрат від браку застосовуються тільки в разі виготовлення ним
браку з його вини.
Також варто звернути увагу на один нюанс,
пов’язаний із моментом виявлення браку.
Зазвичай брак виявляється під час приймання
продукції від працівника та до нарахування йому
зарплати. Але брак і його винуватця можна
виявити вже після виплати йому зарплати. В
таких випадках її перерахунок не роблять, а
працівник — винуватець браку повинен відшкодувати тільки збитки, завдані підприємству.

Вплив браку на фінансові
результати
Незважаючи на те що брак — явище неприємне, його необхідно враховувати під
час планування та обліку господарської діяльності. Адже будь-які витрати, пов’язані з
ним, мають негативний вплив на фінансовий
стан підприємства.
Звісно, внаслідок браку зростає собівартість продукції та зменшуються обсяги її

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

реалізації. Якщо продукція підлягає доробці та виправленню, то підприємство несе
ще й додаткові витрати. Втрати від браку
включають вартість сировини та матеріалів,
витрачених на усунення браку, витрати на
оплату праці працівників, які виконували
роботи з виправлення браку, та ЄСВ. Усе
це змінює результати діяльності. Тому для
більшої її ефективності необхідно створювати умови, які будуть сприяти зменшенню
відсотка браку у виробництві.
Доцільно для покращання роботи контролювати рівень якості продукції, розмір
втрат від браку, а також їх відшкодування
винуватцями. Розробка програми щодо недопущення браку та його нормування теж
не буде зайвою на підприємстві.
Треба стимулювати працівників навіть
у разі виникнення браку. Адже законодавчо передбачено заниження оплати їхньої
праці, а це не зовсім справедливо. Зникає
мотивація працівників і, як наслідок, страждає продуктивність їхньої праці. Тож поки
в трудовому законодавстві не змінено цю
несправедливу норму, на підприємстві має
бути правильна система оплати праці для
досягнення менших обсягів браку та підвищення результативності праці. Все це в
результаті позитивно вплине на достовірне
відображення та визначення фінансового
стану підприємства.

Що нового
Особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», станом на 01.04.2015 р. працює за
договором цивільно-правового характеру
(має право на індексацію пенсії). Розмір призначеної пенсії становить 1400 грн, розмір
пенсії з індексацією — 1579,36 грн, тобто
більше ніж 150 % прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили пра-

ZP_5_2015.indd 78

цездатність. Як буде виплачуватись у такому
випадку пенсія?
З 01.04.2015 р. особа, яка працює за договором цивільно-правового характеру, отримуватиме пенсію в розмірі 85 % від призначеного
розміру, але не менше ніж 1423,50 грн.
За даними офіційного сайту ПФУ
(www.pfu.gov.ua)
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 23.03.2015 р. № 9843/7/99-99-17-03-01-17
Нові умови застосування понижуючого коефіцієнта з ЄСВ
Прийняття 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 (далі — Закон № 77), який набрав
чинності з 01.01.2015 р. та надав роботодавцям
право на застосування коефіцієнта понижуючої
ставки єдиного внеску, стало значним кроком
у реформуванні сплати єдиного внеску.
Проте умови, визначені Законом № 77 виявилися обтяжливими для більшості платників
єдиного внеску.
З метою залучення більшої кількості платників єдиного внеску до застосування понижуючого коефіцієнта народними депутатами
України спільно з Державною фіскальною
службою України розроблено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464
(далі — Закон № 2464), які внесено Законом
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» від 02.03.2015 р. № 219-VIII (щодо
зменшення навантаження на фонд оплати
праці)», який набрав чинності, з 13.03.2015 p.
Розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 доповнено новим
п. 95, згідно з яким платники єдиного внеску
до 31.12.2015 р. при нарахуванні заробітної
плати (доходів) фізичним особам та/або при
нарахуванні винагороди за цивільно-правовими
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договорами, оплати 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 № 2464 для
платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому
пункту першого частини першої статті 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 у звітному
місяці (далі — БН(зо)) збільшилась на 20 і
більше відсотків порівняно із 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 у звітному місяці (далі — СП(зо)м) становитиме не менше ніж
середньомісячний платіж на одну застраховану
особу платника за 2014 р. (далі — ЄмП(зо)2014);
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 Закону № 2464.
Коефіцієнт щомісячно обчислюється платниками самостійно за такою формулою;
Коефіцієнт = СмБН(зо)2014/БН(зо),
де СмБН(зо)2014 — середньомісячна база
нарахування єдиного внеску платника у 2014 р.

22.04.2015 15:20:56

80

УЧЕТ И НАЛОГИ

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

в розрахунку на одну застраховану особу — це
сума нарахованої заробітної плати, винагород
за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги
по тимчасовій непрацездатності та допомоги
у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок/кількість звітних
місяців платника у 2014 р./СмК(зо)20141:
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 послуг)
за цивільно-правовими договорами, оплати
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)20І4 — середньомісячна кількість
застрахованих осіб платника за 2014 р. — це
сумарна кількість застрахованих осіб, яким
нараховані виплати у кожному місяці у 2014 р./
кількість звітних місяців платника у 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 у 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 становять менше ніж 0,4, то
платник застосовує Коефіцієнт 0,4.
Коефіцієнт застосовується в т. ч. при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним
Закон № 77

Закон № 219

особам з джерел не за основним місцем
роботи.
Коефіцієнт не застосовується платниками
єдиного внеску, вказаними у 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 у звіті.
Платник єдиного внеску, що застосував
Коефіцієнт та не сплатив нарахований єдиний
внесок у встановлені Законом строки, позбавляється 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 Закону № 2464, застосовуються
з коефіцієнтом 0,6.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
Розглянемо основні відмінності між Законом № 77 та Законом № 219 в частині застосування понижуючого коефіцієнта.
Платники єдиного внеску, які мають право
застосувати понижуючий коефіцієнт:
Відмінність

Визначені в абзацах дру- Визначені в абзацах друго- Виключено платників, зазначених у
гому та третьому п. 1 му, третьому, четвертому та ст. 10 Закону № 2464 (тобто платників,
сьомому (крім платників, які
1
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Відмінність

частини першої ст. 4 та виплачують грошове забезпе- які беруть добровільну участь у системі
ст. 10, тобто:
чення) п. 1 частини першої статті загальнообов’язкового державного соЗакону № 2464 тобто:
ціального страхування);
Надано можливість застосовувати понижуючий коефіцієнт платникам єдиного
внеску, визначеним в абзацах четвертому
та сьомому п. 1 частини першої ст. 4
Закону № 2464, (тобто особам, які провадять незалежну професійну діяльність,
та фізичним особам, які використовують
найману працю а також підприємствам,
установам, організаціям, фізичним особам, які використовують найману працю,
які виплачують допомогу по тимчасовій
непрацездатності, допомогу у зв’язку з
вагітністю та пологами)
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Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи,
утворені відповідно до законодавства України, незалежно
від форми власності, виду діяльності та господарювання, які
використовують працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах, передбачених
законодавством, чи за цивільно-правовими договорами
(крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною
особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані
послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб — підприємців), у т. ч. філії, представництва,
відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб які
мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із
застрахованими особами

Без змін

Фізичні особи — підприємці, зокрема ті, які використовують
працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або
на інших умовах, передбачених законодавством про працю,
чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового
договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем,
якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам
діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців)

Без змін

Особи зазначені у п. 4 та
5 частини першої ст. 4 Закону № 2464:

Виключено

члени фермерського господарства. особистого селянського господарства

Виключено

Громадяни України, які
працюють за межами
України

Виключено

Особи, які досягли 16-річного віку та не належать
до платників ЄСВ

Виключено
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Закон № 77

Закон № 219

Відмінність

Фізичні особи, які забезпечують
себе роботою самостійно, тa
фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах
трудового договору (контракту)

Доповнено

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю,
які виплачують допомогу по
тимчасовій непрацездатності,
допомогу у зв’язку з вагітністю
та пологами

Доповнено

База нарахування ЄСВ, до якої застосовується понижуючий коефіцієнт:
Закон № 77

Закон № 219

При нарахуванні заробітної плати (доходів)
фізичним особам та/або при нарахуванні
винагороди за цивільно-правовими договорами ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою ст. 8 та ст. 10
Закону № 2464

При нарахуванні заробітної плати (доходів)
фізичним особам та/або при нарахуванні
винагороди за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій
непрацездатності та допомоги у зв’язку
з вагітністю та пологами

Відмінність

Понижуючий коефіцієнт застосовується до ставок, встановлених частиною п’ятою та абзацом
другим частини шостої ст. 8 Закону № 2464:
Закон № 77

Закон № 219

Єдиний внесок для платників, зазначених у п. 1 (тобто
для роботодавців) (крім абзацу сьомого (тобто крім
підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, які виплачують грошове
забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності,
допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами)) частини
першої ст. 4 цього Закону,

Єдиний внесок для платників, зазначених у п. 1 (тобто для роботодавців) (крім
абзацу сьомого (тобто крім
платників, які виплачують
грошове забезпечення)
частини першої ст. 4 цього Закону,

встановлюється у відсотках до визначеної абзацом першим п. 1 частини першої
ст. 7 Закону № 2464 (тобто сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної
плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону України «Про оплату праці») бази нарахування єдиного внеску
відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників
єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності (від 36,76 % для 1-го
класу професійного ризику виробництва до 49,7 % для 67-го класу професійного
ризику виробництва)
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Відмінність

Без змін

Для бюджетних установ (єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,3 % визначеної
бази нарахування)

Без змін

Для платників, які використовують працю найманих працівників із числа, осіб льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, (єдиний
внесок встановлюється у розмірі 45,96 % визначеної бази нарахування).

Без змін
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Відмінність

Винагорода за цивільно-правовими договорами для роботодавців, крім тих, які виплачують грошове забезпечення, (єдиний внесок встановлюється у розмірі 34,7 %)

Без змін

Відокремлений підрозділ юридичної особи (філія або представництво), розрахунки
з оплати праці якого проводяться нецентралізовано, під час визначення розміру
єдиного внеску відноситься до того виду економічної діяльності, якому відповідає
його діяльність (від 36,76 % для 1-го класу професійного ризику виробництва до
49,7 % для 67-го класу професійного ризику виробництва)

Без змін

До 01.01.2023 р. для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1
розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) (розмір ЄСВ встановлюється у розмірі 33,2 % визначеної бази нарахування єдиного внеску)

Без змін

Підприємства установи, організації, фізичні особи, які
використовують найману працю, які виплачують допомогу
по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку з
вагітністю та пологами (ЄСВ встановлюється у розмірі
33,2 % визначеної бази нарахування)

Доповнено

Умови застосування Коефіцієнта:
Закон № 77

Закон № 219

Відмінність

Показники розраховувались, виходя- Показники розраховуються, Конкретизація по одній зачи з показників в цілому по платнику виходячи з даних на одну за- страхованій особі
страховану особу
1) загальна база нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід)
та/або винагорода за цивільно-правовими договорами, в 2,5 рази або
більше перевищує загальну середньомісячну базу нарахування єдиного
внеску платника за 2014 р.; або якщо
загальна база нарахування єдиного
внеску не перевищує в 2,5 рази, або
більше загальну середньомісячну
базу нарахування єдиного внеску
платника за 2014 р., то платник замість коефіцієнта 0,4 застосовує і коефіцієнт, що розраховується шляхом
ділення загальної середньомісячної
бази нарахування єдиного платника
за 2014 р. на загальну базу нарахування єдиного внеску за місяць,
за який нараховується заробітна
плата (дохід) та/або винагорода, за
цивільно-правовими договорами (але
в будь-якому випадку коефіцієнт не
може бути менше 0,4)
2) середня заробітна плата по підприємству збільшилася мінімум на 30 %
порівняно з середньою заробітною
платою за 2014 р.
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а) база нарахування єдиного
внеску в розрахунку на одну
застраховану особу в звітному
місяці (далі — БН(зо)) збільшилась на 20 і більше відсотків у порівнянні з середньомісячною базою нарахування
єдиного внеску платника за
2014 р. в розрахунку па одну
застраховану особу (далі —
СмБН(зо)2014)

Для отримання права на застосування понижуючого коефіцієнта платнику єдиного
внеску необхідно збільшити
базу нарахування єдиною
внеску в розрахунку на одну
застраховану особу мінімум
на 20 %

Виключено
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Закон № 219

Відмінність

3) середній платіж на одну застраховану особу після застосування
коефіцієнта становитиме не менше
ніж 700 грн

б) після застосування Коефіцієнта середній платіж на одну
застраховану особу в звітному
місяці (далі — СП(зо)м) становитиме не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за
2014 р. (далі — СмП(зо)2014)

Надано можливість платникам, які виявили бажання застосувати понижуючий коефіцієнт, підвищити заробітну
плату найманим працівникам,
при цьому середньомісячний
платіж на одну застраховану
особу залишається на минулорічному рівні

4) середня заробітна плата по підприємству становитиме не менше
трьох мінімальних заробітних плат

Виключено
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

Доповнено

Норма Закону, яка буде діяти з 01.01.2016 р.:
Закон № 77

Закон № 219

Відмінність

3 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
ст. 8 та ст. 10 Закону № 2464
для платників єдиного внеску,
визначених в абзацах другому та третьому п. 1 частини
першої ст. 4 та ст. 10 Закону № 2464, застосовуються
з коефіцієнтом 0,6

3 01.01.2016 р. при нарахуванні заробітної плати (доходів)
фізичним особам та/або при
нарахуванні винагороди за
цивільно-правовими договорами, ставки єдиною внеску,
встановлені частиною п’ятою
та абзацом другим частини
шостої ст. 8 Закону № 2464
для платників єдиного внеску,
визначених в абзацах другому, третьому, четвертому та
сьомому п. 1 частини першої
ст. 4 Закону № 2464, застосовуються з коефіцієнтом 0,6

Вилучено платників, зазначених в
ст. 10 Закону № 2464 (тобто платників, які беруть добровільну участь у
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування).
Надано можливість застосовувати
понижуючий коефіцієнт платникам
єдиного внеску визначеним в абзацах
четвертому та сьомому п. 1 частини
першої ст. 4 Закону № 2464 (тобто
особам, які провадять незалежну професійну діяльність та фізичним особам,
які використовують найману працю,
а також підприємствам, установам,
організаціям, фізичним особам, які
використовують найману працю, які
виплачують допомогу по тимчасовій
непрацездатності, допомогу у зв’язку
з вагітністю та пологами)

Законом № 219 надано можливість застосовувати понижуючий коефіцієнт платникам,
які були утворені або розпочали фінансовогосподарську діяльність протягом 2014 р.
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Для розрахунку таких показників, як:
СмБН(зо)2014 — середньомісячна база нарахування єдиного внеску платника у 2014 р. в
розрахунку на одну застраховану особу;
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СмК(зо)2014 — середньомісячна кількість
застрахованих осіб платника за 2014 р.;
СмП(зо)2014 — середньомісячний платіж
на одну застраховану особу у 2014 р.
Використаються дані з урахуванням кількості звітних місяців у 2014 р. тобто в разі,
якщо платником єдиного внеску здійснено
нарахування заробітної плати та/або винагороди за цивільно-правовими договорами хоча
б в одному місяці 2014 р. та дотримано умов,
визначених Законом № 219, він має право на
застосування понижуючого коефіцієнта. У разі
застосування Коефіцієнта платник здійснює
розрахунки показників пропорційно кількості
звітних місяців 2014 р.
З огляду на те, що Закон № 219 набрав
чинності у березні 2015 р., то визначені ним
умови, для застосування понижуючою коефіцієнта застосовуються до доходів, нарахованих
за весь цей місяць.
Водночас Законом № 219 визначено, що
понижуючий коефіцієнт застосовується у т. ч.
при нарахуванні заробітної плати (доходів)
фізичним особам з джерел не за основним
місцем роботи, тобто за місцем роботи за
сумісництвом роботодавець має право застосувати понижуючий коефіцієнт до ставки
єдиного внеску, згідно з якою оподатковується
дохід сумісника.
В. о. голови
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Понижуючий коефіцієнт не застосовується до:
— ставки єдиного внеску для платників, які
виплачують грошове забезпечення (34,7 %);
— ставки єдиного внеску для підприємств,
установ, організацій для працюючих інвалідів
(8,41 %);
— ставки єдиного внеску для підприємств
та організацій всеукраїнських громадських
організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ
та УTOC (5,3 %);
— ставки єдиного внеску для підприємств
та організацій громадських організацій інвалідів (5,5 %);
— всіх ставок єдиного внеску у вигляді
утримання (3,6 %, 6,1 %, 2,6 %, 2 %, 2,85 %).
Законом № 219 визначено, що якщо в результаті розрахунку понижуючого коефіцієнта
його значення становить менше 0,4, то платник
застосовує коефіцієнт 0,4.
Розрахований коефіцієнт і розмір (ставка)
єдиного внеску вказуються з трьома знаками
після коми.
При розрахунку понижуючого коефіцієнта
показники за 2014 р. визначаються на підставі
звітності платника єдиного внеску, поданої
відповідно до вимог Закону № 2464.
Зазначену інформацію необхідно взяти до
уваги, використовувати у роботі та довести до
відома платників єдиного внеску.
М. В. Мокляк
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 09.04.2015 р. № 12518/7/99-99-17-03-01-17
Застосування понижуючого коефіцієнта з ЄСВ за наявності інвалідів
Закон України «Про внесення змін до розділу VІІІ
„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-VІІІ
(далі — Закон № 219), який набрав чинності
з 13.03.2015 р. та яким передбачено більш
лояльні умови, надав значній кількості роботодавців право на застосування понижуючого
коефіцієнта, понижуючої ставки єдиного внеску.
Водночас виникають питання щодо практичного застосування норм Закону № 219.
Розглянемо найпоширеніші питання щодо
застосування понижуючого коефіцієнта.
Перш за все необхідно визначитись з якого
періоду застосовувати нові норми. Враховуючи,
що обчислення єдиного внеску здійснюється на
підставі бухгалтерських та інших документів,
відповідно до яких провадиться нарахування
(обчислення) або які підтверджують нарахування
(обчислення) виплат (доходу), на які відповідно
до Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI
(далі — Закон № 2464) нараховується єдиний
внесок за календарний місяць та з огляду
на те, що Закон № 219 набрав чинності з
13.03.2015 р., застосовувати понижуючий
коефіцієнт за новими правилами можна при
нарахуванні заробітної плати (доходів) за весь
березень 2015 р.
При розрахунку понижуючого коефіцієнта
показники за 2014 р. визначаються на підставі
звітності платника єдиного внеску, поданої
відповідно до вимог Закону № 2464. Отже, на
сьогодні всі показники за 2014 р. визначаються
на підставі таблиці 1 Додатка 4 до Порядку
формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
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на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454 (далі — Порядок).
Варто зазначити, що понижуючий коефіцієнт застосовується у т. ч. при нарахуванні
заробітної плати (доходів) фізичним особам з
джерел не за основним місцем роботи, тобто
нарахована заробітна плата (дохід) сумісникам
також включається для розрахунків понижуючого коефіцієнта.
Як визначити базу нарахування єдиного
внеску в розрахунку на одну застраховану
особу в звітному місяці (далі — БН(зо)).
БН(зо) — це сума нарахованої заробітної
плати, винагород за виконану роботу (надані
послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю
та пологами, на яку нараховується єдиний
внесок у звітному місяці 2015 р., зменшена на
суму нарахованої заробітної плати працюючих
інвалідів (за наявності)/кількість застрахованих
осіб платника у звітному місяці 2015 р., яким
нараховані виплати, зменшену на кількість
працюючих інвалідів (за наявності), яким у
звітному місяці нараховані виплати.
Оскільки понижуючий коефіцієнт не застосовується до ставки єдиного внеску для
підприємств, установ, організацій за працюючих інвалідів (8,41 %) та до всіх ставок
єдиного внеску у вигляді утримання (3,6 %,
6,1 %, 2,6 %, 2 %, 2,85 %), то при розрахунку
всіх показників кількість працюючих інвалідів
та нарахована їм заробітна плата (дохід) не
враховуються. Проте фізичні особи — підприємці на виплати працівників-інвалідів нараховують єдиний внесок по ставці відповідно
до класу професійного ризику виробництва,
тому при визначенні понижуючого коефіцієнта
розрахунок здійснюється з урахуванням як
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кількості працівників-інвалідів, так і нарахованих їм виплат.
Окремо варто зазначити, що понижуючий
коефіцієнт не застосовується платниками
єдиного внеску, вказаними в абзаці сьомому
п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, тобто
військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення.
Визначаємо середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника у 2014 р.
в розрахунку на одну застраховану особу
(далі — СмБН(зо)2014): середньомісячна база
нарахування єдиного внеску 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, оплати
допомоги по тимчасовій непрацездатності та
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами,
на яку нараховується єдиний внесок, зменшена на суму нарахованої заробітної плати
працюючих інвалідів (за наявності) / кількість
звітних місяців платника в 2014 р./СмК(зо)2014,
де, 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.,
зменшена на кількість працюючих інвалідів (за
наявності), яким у кожному або окремому місяці
(місяцях) 2014 р. нараховані виплати / кількість
звітних місяців платника в 2014 р. При цьому
середньомісячна кількість застрахованих осіб
платника округлюється до цілого числа.
Розглянемо приклад:
Підприємство, що має 15-й клас професійного ризику виробництва та якому ставку
єдиного внеску встановлено в розмірі 37 %
відпрацювало весь 2014 р. (при цьому відсутні
нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю
та пологами та сума винагороди за цивільноправовими договорами). У таблиці наведені
дані щодо бази нарахування єдиного внеску
та кількості найманих працівників (помісячно).
У таблиці визначено такі показники, як
середньомісячна кількість застрахованих осіб
та середньомісячна база нарахування єдиного
внеску.
Для визначення середньомісячної кількості
застрахованих осіб (12) ми брали кількість

Кількість
застрахованих осіб

У т. ч.
інваліди

Середньомісячна кількість застрахованих осіб
(СмК(зо)2014)

Нарахована заробітна
плата

У т. ч.
заробітна плата
інвалідів

Середньомісячна база нарахування єдиного внеску

Січень

12

—

—

20 813

—

—

Лютий

12

—

—

21 212

—

—

Березень

12

—

—

22 184

—

—

Квітень

13

1

—

22 359

1500

—

Травень

13

1

—

22 474

1500

—

Червень

13

1

—

23 088

1500

—

Липень

13

1

—

23 214

1500

—

Серпень

13

1

—

22 588

1500

—

Вересень

13

1

—

22 617

1500

—

Жовтень

14

1

—

23 918

1500

—

Показники

87

Листопад

14

1

—

23 887

1500

—

Грудень

14

1

—

25 770

1900

—

Разом

156

9

12

274 124

13 900

21 685,33

22.04.2015 15:20:56

88

УЧЕТ И НАЛОГИ

застрахованих осіб помісячно (156) зменшили
на кількість інвалідів помісячно (9) та поділили
на кількість місяців (12), в яких здійснювались
нарахування заробітної плати.
Визначаємо СмБН(зо)2014, де середньомісячна база нарахування єдиного внеску платника у 2014 р. у розрахунку на одну застраховану
особу — це сума нарахованої заробітної плати,
винагород за виконану роботу (надані послуги)
за цивільно-правовими договорами, оплати
допомоги по тимчасовій непрацездатності та
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами,
на яку нараховується єдиний внесок / кількість
звітних місяців платника у 2014 р./СмК(зо)2014.
Тобто нараховану заробітну плату за 2014 р.
(274 124 грн) зменшуємо на суму нарахованої
заробітної плати інваліда у 2014 р. (13 900 грн) і
отримуємо 260 224 грн — нарахована заробітна
плата за 2014 р., ділимо на кількість місяців
у яких нараховувалась заробітна плата (12),
отримуємо середньомісячну базу нарахування єдиного внеску (21 685,33 грн) та ділимо
на середньомісячну кількість застрахованих
осіб (12) — отримуємо середньомісячну базу
нарахування єдиного внеску платника у 2014 р.
(1807,11 грн).
Визначаємо СмП(зо)2014, де 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.
Отже, база нарахування (без врахування сум
нарахованих працюючим інвалідам) за 2014 р.
становить 260 224 грн, розмір єдиного внеску
(ставка) 37 %, сума нарахованого єдиного внеску становить 96 282,88 грн (260 224 грн х 37 %),
ділимо на кількість звітних місяців у 2014 р. (12),
отримуємо 8023,57 грн (96 282,88 грн/12 міс.)
та ділимо на середньомісячну кількість застрахованих осіб (12), отримуємо 668,63 грн
(8023,57 грн/12) — середньомісячний платіж
на одну застраховану особу в 2014 р.
У разі, якщо платник здійснював у 2014 р.
нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю
та пологами та суми винагороди за цивільноправовими договорами, то для розрахунку
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середньомісячного платежу на одну застраховану особу у 2014 р. користуємось таблицею 1
Додатка 4 до Порядку. Для цього підсумовуємо
за всі звітні періоди 2014 р. рядок 3 за мінусом
рядків 3.1.4, 3.3.2 та 3.4.2, тобто сума нарахованого єдиного внеску зменшена на нарахування єдиного внеску здійсненого за ставкою
8,41 для працюючих інвалідів (за наявності).
Основні показники за 2014 р. розраховані і
вони будуть незмінними до 31.12.2015 р., проте понижуючий коефіцієнт може коливатися
щомісячно залежно від бази нарахування за
звітний місяць.
У звітному місяці 2015 р. нарахована заробітна плата по підприємству (без врахування
заробітної плати працюючого інваліда) становить 34 790 грн, кількість застрахованих осіб,
яким нараховувались виплати (без врахування
інваліда) становить 13 осіб.
Визначаємо базу нарахування єдиного
внеску на одну застраховану особу за місяць,
за який нараховується заробітна плата (дохід), таким чином 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,
оплати 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.
Отже, нарахована заробітна плата у березні
2015 р. становить 34 790 грн, ділимо на кількість
застрахованих осіб у звітному місяці — 13,
отримуємо 2676,15 грн — базу нарахування
єдиного внеску на одну застраховану особу
за місяць, за який нараховується заробітна
плата (дохід).
Перевіряємо першу умову для застосування
понижуючого коефіцієнта, визначену Законом № 219 та визначаємо на скільки відсотків
збільшилась база нарахування єдиного внеску
в розрахунку на одну застраховану особу в
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звітному місяці 2015 р. (2676,15 грн) порівняно із
середньомісячною базою нарахування єдиного
внеску платника за 2014 р. у розрахунку на одну
застраховану особу (1807,11 грн) (2676,15 грн/
1807,11 грн х 100 %) = 148,09 %, тобто середньомісячна база нарахування єдиного внеску в
розрахунку на одну застраховану особу збільшилась на 48,09 % — перша умова виконана.
Перевіряємо третю умову. Кількість найманих
працівників не збільшилась на 200 % порівняно
з минулим роком, отже третя умова виконана.
Нам відомі всі показники, необхідні для
розрахунку понижуючого коефіцієнта.
Визначаємо понижуючий коефіцієнт. Законом № 219 передбачена формула, за якою
необхідно розраховувати понижуючий коефіцієнт, а саме:
Коефіцієнт = СмБН(зо)2014/БН(зо),
де СмБН(зо)2014 (середньомісячна база
нарахування єдиного внеску платника у 2014 р.
в розрахунку на одну застраховану особу) нам
вже відома, яка становить 1807,11 грн;
БН(зо) (база нарахування єдиного внеску
на одну застраховану особу за місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід), на яку
нараховується єдиний внесок у звітному місяці
2015 р. теж відома і становить 2676,15 грн.
Коефіцієнт =1807,11 грн/2676,15 грн =
= 0,675.
Розрахований понижуючий коефіцієнт та
розмір єдиного внеску зазначаються з трьома
знаками після коми.
Законом № 219 передбачено, якщо в результаті розрахунку понижуючого коефіцієнта його
значення становить менше ніж 0,4, то платник
застосовує понижуючий коефіцієнт 0,4.
Оскільки підприємство має 15-й клас професійного ризику виробництва та ставку єдиного
внеску встановлено в розмірі 37 %, визначаємо
розмір єдиного внеску з урахуванням понижуючого коефіцієнта:
37 % 0,675 = 24,975 %.
Понижуючий коефіцієнт відомий, тому можна
перевіряти другу умову, а саме: після застосування понижуючого коефіцієнта середній платіж
В. о. голови
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на одну застраховану особу в звітному місяці
становитиме не менше ніж середньомісячний
платіж на одну застраховану особу платника
за 2014 р.
БН(зо) становить 2676,15 грн, множимо його
на понижену ставку єдиного внеску (24,975 %)
і отримуємо 668,37 грн — середній платіж на
одну застраховану особу в звітному місяці.
Друга обов’язкова умова для застосування
понижуючого коефіцієнта: після застосування
понижуючого коефіцієнта середній платіж на одну
застраховану особу в звітному місяці становитиме не менше ніж середньомісячний платіж на
одну застраховану особу платника за 2014 р. Як
бачимо, друга умова недотримана, адже середньомісячний платіж за 2014 р. становить 668,63 грн,
а місячний платіж у 2015 р. — 668,37 грн. Виникає необхідність розрахунку понижуючого
коефіцієнта зворотнім способом, тобто необхідно
середньомісячний платіж за 2014 р. (668,63 грн)
поділити на базу нарахування єдиного внеску
на одну застраховану особу у звітному місяці
(2676,15 грн) та помножити на 100 — отримаємо
24,985 % — розмір єдиного внеску.
Така необхідність пов’язана з тим, що в
оновленій звітності передбачено всі необхідні
розрахунки і встановлено алгоритми контролю
по заповненню форм звіту щодо єдиного внеску.
Законом № 219 передбачено, що у разі застосування понижуючого коефіцієнта платник
єдиного внеску зазначає про це в звіті.
При розрахунку, наведеному у прикладі,
виконано всі необхідні умови, визначені Законом № 219, і платник має право підвищити
заробітну плату, при цьому сплачувати єдиний
внесок на рівні минулого року.
Водночас платник єдиного внеску, що застосував понижуючий коефіцієнт та не сплатив
нарахований єдиний внесок у встановлені
Законом № 2464 строки, позбавляється права в майбутньому застосувати понижуючий
коефіцієнт до повної сплати такої недоїмки
(боргу). Право на застосування понижуючого
коефіцієнта поновлюється з місяця, в якому
сплачено таку недоїмку (борг).
М. В. Мокляк
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Разъясняют специалисты
Госстата

c. 90

Разъясняют специалисты
ПФУ

c. 91

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці Держстату України
На запитання відповідає Тетяна БОЧКАРЬОВА, заступник директора
департаменту — начальник відділу статистики оплати праці Держстату України

Середній заробіток
і фонд оплати праці
Чи входять до фонду оплати праці виплати середнього заробітку
колишньому працівнику за час затримки розрахунку під час звільнення та
поновленому працівнику за вимушений
прогул?
Методологія формування складових фонду оплати праці визначена
в Інструкції зі статистики заробітної
плати, затвердженій наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5 (далі —
Інструкція № 5).
Під час проведення державних статистичних спостережень із праці передбачено
облік фонду оплати праці, нарахованого всім
працівникам, тобто як тим, які перебувають
в обліковому складі підприємства, так і вибулим на момент складання звітності.
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Суми, нараховані після звільнення працівника, включаються до фонду оплати
праці всіх працівників і відображаються у
формі державних статистичних спостережень за ф. №1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»
в рядку 1020 (гр. 1, 2).
Для визначення фонду оплати праці штатних працівників суми, нараховані працівникам, звільненим із роботи на момент
проведення нарахувань, не враховуються
(п. 1.5 Інструкції № 5).
Оплата працівнику за час вимушеного
прогулу, нарахована за рішенням суду в
розмірі середнього заробітку в разі поновлення працівника на посаді (ст. 235 КЗпП),
у формах державних статистичних спостережень із праці включається до фонду
оплати праці штатних працівників у частині
додаткової заробітної плати як оплата за
невідпрацьований час (п. 2.2.12 Інструкції № 5). Згідно з п. 1.6.2. Інструкції № 5
зазначені нарахування в повному обсязі
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відображаються у фонді оплати праці того
місяця, в якому вони були проведені.
Слід ураховувати, що в разі затримки
виплати заробітної плати, нарахованої працівникові, на один і більше календарних
місяців, а також за умови, що індекс цін на
споживчі товари та тарифів на послуги за
цей період зріс більш як на 1 %, цьому працівнику виплачується також компенсація

91

втрати частини заробітної плати у зв’язку з
порушенням термінів її виплати. За наявності
таких нарахувань ці суми також включаються
до фонду оплати праці в частині додаткової
заробітної плати (п. 2.2.8 Інструкції № 5).
За п. 3.13 Інструкції № 5 компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів
підприємства, що виплачується за рішенням
суду, до фонду оплати праці не належить.

Від редакції:
Відповідно до ст. 117 КЗпП у разі невиплати
з вини роботодавця належних звільненому
працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116
цього Кодексу (в день звільнення або інший
обумовлений строк — прим. ред.), за відсутності
спору про їх розмір підприємство має виплатити
працівникові його середній заробіток за весь
час затримки по день фактичного розрахунку.
Середня зарплата, яка виплачується звільненому працівнику відповідно до ст. 117 КЗпП, є
не тою середньою зарплатою, яка зберігається
за працівниками у передбачених законодавством випадках (за виконання громадських
обов’язків, за час відпустки тощо), а мірою
відповідальності роботодавця за несвоєчасні
розрахунки — фінансовою санкцією, хоча й
не названа такою. Саме через це й виникає

запитання: чи входить ця сума до фонду оплати праці.
Компенсація моральної шкоди працівникам
за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду, до фонду оплати
праці не належить. Хоча працівник також може
заявити її в суді в розмірі, наприклад, однієї
чи двох своїх середніх зарплат. Тобто у цьому
випадку середня зарплата — це лише база
для обчислення відповідальності роботодавця
(якщо говорити простіше, штрафу, який накладається на нього за порушення строків
розрахунків).
Тому вважаємо, що середня зарплата, яка
виплачується звільненому працівнику відповідно до ст. 117 КЗпП, не входить до фонду
оплати праці.

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці ПФУ
Чи слід вважати працюючим пенсіонера, який перебуває на обліку в
службі зайнятості з виплатою чи без
виплати допомоги по безробіттю?
Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» зареєстрований
безробітний — це особа працездатного віку, зареєстрована в територіальному
органі центрального органу виконавчої
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влади, що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції,
як безробітна і готова та здатна стати до
роботи. Статтею 4 Закону перелічені особи,
які належать до зайнятого населення. Враховуючи викладене, вважати пенсіонера, який
згідно з даними СПОВ перебуває на обліку
в службі зайнятості з виплатою чи без виплати допомоги по безробіттю працюючим
немає підстав.
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ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Пенсионные изменения:
стаж и выплата пенсий

c. 92

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

ПЕНСІЙНІ
зміни: стаж
і виплата пенсій
З 01.04.2015 р. пенсійне законодавство зазнало змін,
які передбачають зменшення пенсійних виплат деяким
категоріям працюючих пенсіонерів. Про суть цих змін
читайте у статті
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В

ерховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України, щодо пенсійного забезпечення»
від 02.03.2015 р. № 213-VIII (далі — Закон № 213). Закон передбачає зміну законодавчих норм, що регулюють питання
пенсійного забезпечення, та встановлює
особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам. Внесені Законом № 213
зміни стосуються:
• пенсіонерів, які працюють на «спецпосадах» в органах влади;
• «звичайних» працюючих пенсіонерів;
• призначення пенсій на пільгових умовах
і за вислугу років.

Робота на «спецпосадах»
Внесені зміни передбачають, що у період
роботи на «спеціальних» посадах (державних
службовців, народних депутатів, прокурорів,
суддів, деяких інших категорій працівників) призначені пенсії не виплачуються
до звільнення з роботи. Не має значення
вид пенсії та закон, згідно з яким вона
призначена.
Водночас пенсіонер має право вибору:
продовжувати працювати на «спецпосаді» й
отримувати заробітну плату чи звільнитись
із посади й отримувати пенсію.
Зазначена норма не поширюється на
інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей
військовослужбовців, учасників АТО. Всі
вони на будь-якій роботі будуть отримувати
призначену пенсію в повному обсязі.
Пенсіонери-«науковці», які працюють на
«спецпосадах», зможуть одержувати 85 % належної їм пенсії, обчисленої за загальними
правилами.
Зазначені зміни набрали чинності з 1 квітня і є черговим кроком уніфікації пенсійного
законодавства та запровадження єдиних
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принципів пенсійного забезпечення для всіх
категорій громадян.
Наприклад, із квітня 2011 р. особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону
України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» від 13.12.1991 р. № 1977-XII (в
редакції, чинній із 01.04.2015 р.). Продовжує
працювати на науковій посаді на умовах
контракту.
Як буде виплачуватися пенсія з квітня
2015 р.?
Статтею 24 Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р.
№ 1977-XII у редакції, чинній з 01.04.2015 р.,
передбачено, що пенсія, призначена особі
за цією статтею (крім осіб, які мають право
на виплату пенсії в повному обсязі), в період
роботи, зокрема на науковій посаді, виплачується в розмірі, обчисленому на підставі
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р.
№ 1058-IV (нова редакція від 01.04.2015 р.;
далі — Закон № 1058).
Згідно зі ст. 47 Закону № 1058 тимчасово,
у період з 01.04.2015 р. до 31.12. 2015 р., під
час роботи особи на інших посадах/роботах,
у т. ч. на науковій посаді, пенсія, призначена
відповідно до цієї статті (крім осіб, які мають
право на виплату пенсії в повному обсязі),
розмір якої перевищує 150 % прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі
85 % призначеного розміру, але не менше
150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам встановлюється законодавством
незалежно від дати її призначення.
Зважаючи на викладене, з 01.04.2015 р.
у період роботи на науковій посаді пенсія
виплачується в розмірі 85 % від її розміру,
обчисленого на підставі Закону № 1058.
Розмір пенсійної виплати після застосування
зазначеного порядку не може бути нижчим
за 1423,50 грн.
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Виплата пенсій «звичайним»
працюючим пенсіонерам
Змінами передбачено, що іншим категоріям працюючих пенсіонерів у період
роботи виплачується 85 % призначеного
розміру пенсії.
Це стосується лише пенсіонерів, розмір
пенсії яких перевищує 1,5 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб,
які втратили працездатність, — 1423,5 грн.
Пенсії, призначені в розмірі менше
1423,5 грн, працюючим пенсіонерам виплачуються у повному обсязі. У працюючих
пенсіонерів, у яких розмір пенсії перевищує
1423,50 грн і яким пенсія буде виплачуватися
на рівні 85 %, у будь-якому випадку розмір
пенсії до виплати становитиме не менше
1423,5 грн. Зазначена норма буде чинною
до 01.01.2016 р.
Працюючим пенсіонерам із числа інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей
військовослужбовців і пенсіонерів, пенсії
яким призначені Законом України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб»
від 09.04.1992 р. № 2262-XII (у редакції від
01.04.2015 р.), пенсія виплачується у повному обсязі незалежно від розміру.
У всіх випадках після звільнення з роботи, в т. ч. зі «спецпосад», виплата пенсії
поновлюється в повному обсязі.
Статус пенсіонера — працюючий чи непрацюючий і розмір пенсії до виплати органи
ПФУ визначать за матеріалами пенсійних
справ і даними системи персоніфікованого
обліку. Надавати органам ПФУ окремо документи необхідно лише тим пенсіонерам, хто
своєчасно не виконав передбачене законом
зобов’язання протягом 10 днів поінформувати органи ПФУ про працевлаштування/
звільнення з роботи.
Якщо документи про звільнення з роботи
буде надано після 1 квітня, то виплата пенсії
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буде проведена в повному обсязі за весь
період, коли пенсіонер уже не працював.
Якщо документів про працевлаштування,
в т. ч. на «спецпосаду», пенсіонер не надасть, факт роботи все одно обов’язково
буде встановлено пізніше за даними системи персоніфікованого обліку. В цьому
випадку пенсіонер має повернути надміру
виплачену суму пенсії.

Пенсії на пільгових умовах
та за вислугу років
З 01.04.2015 р. поетапно змінюється вік
жінок, необхідний для призначення пенсій
на пільгових умовах.
Цей процес відбуватиметься поступово
протягом 10 років — кожного року на шість
місяців.
Також поетапно на шість місяців за рік
змінюється загальний стаж роботи для
призначення пенсій на пільгових умовах.
Необхідна тривалість пільгового стажу залишається без змін.
На п’ять років поетапно протягом 10 років
на шість місяців за рік змінюється тривалість
загального стажу роботи, необхідного для
призначення пенсії за вислугу років, а для
окремих категорій працівників — необхідної
вислуги років.
Це стосується робітників локомотивних
бригад, працівників на польових геологорозвідувальних роботах, робітників на
лісозаготівлях і лісосплаві, плавскладу флоту, працівників освіти й охорони здоров’я,
артистів та ін.
Умови призначення пенсій за вислугу
років в частині тривалості раніше набутого
спеціального стажу залишаються незмінним.
Наприклад, учитель, лікар, які на
01.04.2015 р. відпрацювали по 25 років,
зможуть у будь-який час після звільнення з
роботи скористатись своїм правом на призначення пенсії за вислугу років.
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Зміни умов призначення пільгових пенсій
і пенсій за вислугу років торкнуться лише
нових пенсіонерів.
Далі наводимо підготовлені фахівцями
ПФУ відповіді ще на кілька запитань щодо
виплати пенсій в нових умовах за даними
офіційного сайту ПФУ (www.pfu.gov.ua).
Пенсіонер є інвалідом ІІІ групи,
працює на державній службі, перебуває у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного
віку. Чи поширюються на таку особу зміни,
зазначені у Законі № 213, у частині припинення виплати пенсії для працюючих
державних службовців?
У період перебування пенсіонера у
відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та у
відпустці без збереження заробітної плати
тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною
шестирічного віку, пенсія виплачується в
розмірі 85 % призначеного розміру, оскільки
особа вважається працюючою, але фактично
не працює на посаді державного службовця.
Чи виплачується пенсія, призначена відповідно до Закону України
«Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний захист
журналістів», у період роботи на посаді
журналіста державного/комунального
засобу масової інформації?
Для нарахування пенсії журналісту
державного або комунального засобу
масової інформації застосовуються норми, методика та порядок нарахування пенсії
державному службовцю. Законом України «Про
державну службу» передбачено обмеження
виплати пенсії в період роботи на посадах,
що дають право на призначення пенсії на підставі Закону України «Про державну службу»,
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тому у період роботи на посаді журналіста
державного/комунального засобу масової
інформації пенсія не виплачується (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи,
учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», й осіб, на яких поширюється дія п. 3
Прикінцевих положень Закону).
Пенсіонер працює на умовах цивільно-правового договору. Чи буде
виплачуватися пенсія у період отримання доходу за виконану роботу?
Якщо пенсіонер працює не на умовах трудового договору або виконує
роботи на підприємствах, установах,
організаціях або у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру, пенсія
виплачується в розмірі 85 %, але не менше
1423,50 грн. Пунктом 1 ст. 11 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» зазначених осіб віднесено до
працюючих, за яких сплачуються внески.
Згідно з п. 2.21 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», затвердженого постановою
правління ПФУ від 25.11.2005 р. № 22-1, документами, які підтверджують, що особа не
працює (не провадить діяльність, пов’язану з
отриманням доходу, що є базою нарахування
ЄСВ), є трудова книжка, індивідуальні відомості
про застраховану особу, що надаються відділом
персоніфікованого обліку, та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію
фізичної особи — підприємця за наявними в
органі, що призначає пенсію, даними.
Особа надає на вимогу органу, що призначає пенсію, документи, в т. ч. копію трудової
книжки із записом про працевлаштування
та/або копію цивільно-правового договору
(п. 2 частини другої ст. 16 Закону).
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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
31

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 31
Робочі дні — 18
Вихідні дні — 9
Святкові дні — 4
(1, 2, 9, 31)
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 13

40-годинному робочому тижні — 143,0
39-годинному робочому тижні — 140,4
36-годинному робочому тижні — 129,6

Травень 2015 р.
7 травня, четвер

20 травня, середа

Закінчується строк подання органам статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за квітень
2015 р.

Закінчується строк сплати:
ЄСВ з доходу за квітень 2015 р.
Закінчується строк подання до органів
ДФСУ:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування до органів доходів і зборів
(форма № Д4 (місячна)) за квітень 2015 р.

12 травня, вівторок
Закінчується строк подання до органів
ДФСУ:
Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і
сум утриманого з них податку, за I квартал 2015 р.
(ф. № 1ДФ)

14 травня, четвер
Закінчується строк подання органу соціального захисту населення:
Звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на
військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період

28 травня, четвер
Закінчується строк сплати:
ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за
квітень 2015 р.

29 травня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
• ПДФО та військового збору з нарахованого,
але не виплаченого доходу, за квітень 2015 р.

При подготовке использованы материалы систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua
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