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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Час не стоїть на місці і вже
не за горами новий рік. Тому
продовжуємо публікувати статті,
які допоможуть вам належно
підготуватися до роботи в новому році.
Так, у поточному місяці вже
слід видати накази про перенесення робочих днів у січні 2016 р.
Для цього не обов’язково чекати урядового розпорядження.
Підприємства наділені правом
самостійно ініціювати такі перенесення на свій розсуд. Як це
зробити правильно, розказано
у статті на с. 28.
Зміни до штатного розпису можна вносити як завгодно
часто, не обов’язково чекати початку нового року. Важливо
лише вірно ці зміни оформити документально. Про те йдеться
у статті на с. 20.
Не обійшли ми стороною і питання фіксованої індексації.
Воно й надалі залишається «хітом сезону». Сподіваємося, що
відповіді на с. 41 стануть у пригоді на майбутнє.
Незважаючи на те що після набрання чинності змінами до
Порядку № 1266 минуло вже кілька місяців, у членів комісій
із соціального страхування та бухгалтерів, які призначають
та обраховують матеріальне забезпечення по тимчасовій
втраті працездатності, вагітності та пологах і на поховання,
виникає чимало запитань щодо практичного застосування
оновлених положень. У статтях на с. 72, 77 розглянуто ті з
них, що повторюються найчастіше.
Колись Мао Цзедун сказав, що людина, яка відчула вітер
змін, має будувати не щит від вітру, а вітряний млин. Так
склалося, що нам потрібно водночас змінювати надто багато
всього, тому вітри змін дмуть з усіх боків. Залишилося лише
визначитися, скільки млинів будувати. Будемо сподіватися,
що дамо собі раду й з цим.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Підвищено стипендії
Постанова «Про внесення
зміни до постанови Кабінету
Міністрів України
від 5 березня 2008 р. № 165»
від 08.10.2015 р. № 797

Із 01.09.2015 р. уряд підвищив розмір стипендій учням і студентам. Визначено, що розмір мінімальної ординарної (звичайної)
академічної стипендії становить:
— для учнів професійно-технічних навчальних закладів —
311 грн на місяць;
— для студентів вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший
спеціаліст» або «бакалавр» — 622 грн на місяць;
— для студентів вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»,
«спеціаліст» або «магістр» — 825 грн на місяць.
Також збільшено розмір соціальної стипендії. Для учнів професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, стипендія
становить 961 грн на місяць, а для студентів вищих навчальних закладів — 1989 грн на місяць.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Виправлення помилок з ЄСВ
Лист від 25.05.2015 р.
№ 198/06/186-15

У листі надано відповіді на низку запитань щодо заповнення
звітності з ЄСВ у частині врахування кількості застрахованих осіб,
проведення перерахунків сум внеску та виправлення помилок.
Якщо працівник чи інша фізична особа перебувала у відпустці
без збереження зарплати, повний місяць на лікарняному, який буде
оплачено в наступному місяці, чи в таких осіб немає доходу, оскільки відпускні були нараховані в попередньому місяці, то в таблиці 6
звітності з ЄСВ зазначається тільки кількість днів. Тому до показника
«Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати» таблиці 1 додатка 4 звітності з ЄСВ такі особи не включаються.
Кількість працівників, призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації на особливий період не включається до середньомісячної кількості застрахованих осіб, для застосування понижуючого
коефіцієнта. Якщо заробітна плата нараховується за попередній період
у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включаються до заробітної плати того місяця,
в якому були здійснені нарахування. Як наслідок, законодавством не
передбачений перерахунок ЄСВ за минулий період для застосування
понижуючого коефіцієнту, оскільки ЄСВ обчислюється щомісяця на
підставі бухгалтерських та інших документів.
Помилки, допущені в таблицях 1–4 додатка 4 звітності з ЄСВ,
що не стосуються грошових показників (загальні реквізити), страхувальник може виправити шляхом зазначення вірних показників
у звіті за будь-який наступний звітний період.
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Оподаткування ЄСВ зарплати практикантів
Свого часу ПФУ в листі від 14.08.2012 р. № 18973/03-20
роз’яснював, що оскільки учні, які проходять виробничу практику,
не є штатними працівниками підприємства, а отже не перебувають
у трудових відносинах із підприємством, то ЄСВ на заробітну плату
учнів, яка виплачується їм за проходження виробничої практики,
не нараховується та не утримується. Такої ж думки, після передачі
повноважень зі справляння ЄСВ, дотримувалася також і ДПАУ,
схожу відповідь було розміщено у Базі знань.
У цьому ж листі ДФСУ роз’яснює, що нарахована заробітна
плата учням, які проходять виробничу практику на підприємстві
згідно з договором про навчально-виробничу практику, є базою
нарахування ЄСВ. Підприємством нараховується й утримується
ЄСВ з усієї суми нарахованої заробітної плати учня. Зазначені особи відображаються в таблиці 6 додатка 4 звітності з ЄСВ із кодом
категорії застрахованих осіб «1».
Крім того роз’яснюється, що для учнів, які проходять виробниче
навчання та виробничу практику на підприємстві, сума ЄСВ розраховується (нараховується й утримується) з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру. Водночас у разі застосування
роботодавцем понижуючого коефіцієнту кількість учнів-практикантів, а
також їхній дохід не враховуються в кількості застрахованих осіб звітного періоду в разі нарахуванні ЄСВ під час обчислення встановлених
Законом про ЄСВ умов для застосування понижуючого коефіцієнту.

Лист від 11.09.2015 р.
№ 1026/10/28-08-42/7

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Документи для надання статусу безробітного
Наказ «Про затвердження
форм Персональної картки
та додатків до неї, заяви про
надання (поновлення) статусу безробітного та направлення на працевлаштування» від 17.08. 2015 р. № 848

Відповідно до п. 3 і 5 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого
постановою КМУ від 20.03.2013 р. № 198, затверджено форми:
— персональної картки та додатків до неї;
— заяви про надання (поновлення) статусу безробітного;
— направлення на працевлаштування.
Наказ набрав чинності 06.10.2015 р.

Повідомлення про роботу за сумісництвом
Лист від 13.10.2015 р.
№ 21700/6/99-99-17-03-03-15

Повідомляється, що роботодавець не зобов’язаний перевіряти
факти укладання та припинення трудового договору за основним
місцем роботи. Проте в разі укладення трудового договору громадянин зобов’язаний подати трудову книжку (частина друга ст. 24
КЗпП). Одночасно в листі нагадується, що робота за трудовим
договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є
сумісництвом і оплачується на загальних підставах (п. 14 постанови
Пленуму ВСУ від 24.12.1999 р. № 13).
На тему оформлення трудових відносин з особами, які навчаються,
див. також статтю на с. 83 цього номера журналу «Заработная плата».
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телефонная линия

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 Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Донарахування до мінімальної
заробітної плати та
понижуючий коефіцієнт із ЄСВ
На підприємстві дві особи працю
ють на 0,5 окладу. Заробітна плата
менше мінімальної, тому підпри
ємство донараховує ЄСВ до мінімальної
заробітної плати. Інспектор податкового
органу повідомив, що в такому випадку
підприємство не має права на застосу
вання понижуючого коефіцієнту. Чим
це визначено?
Роз’яснення про те, що в такому випадку не застосовується понижуючий
коефіцієнт, ДФСУ надала в листі від
20.07.2015 р. № 1882/2/99-99-17-03-01-10.
У ньому зазначається, що якщо хоча б одній
застрахованій особі ЄСВ донараховується
до розміру мінімальної заробітної плати
(винятком є донарахування до мінімальної
бази нарахування в разі розрахунку до-

помоги по тимчасовій непрацездатності,
відпускних та допомоги по вагітності та
пологах), понижуючий коефіцієнт не застосовується взагалі.
Закон про ЄСВ такої норми не містить.
Тому радимо звернутися за індивідуальною
податковою консультацією до податкового
органу.
Нагадаємо, що з 01.09.2015 р. ДФСУ та
регіональні податкові органи на своїх офіційних сайтах оприлюднюють всі надані ними
податкові консультації з метою інформування
решти платників податків про можливі вирішення схожих ситуацій.

Тимчасова непрацездатність
демобілізованого працівника
Як оплачувати працівнику час тим
часової непрацездатності, якщо він
демобілізувався у березні 2015 р., а
страховий випадок стався в серпні 2015 р.
Як враховується період мобілізації?
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Згідно з п. 3 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої
за розрахунковий період (12 календарних
місяців) заробітної плати, на яку нараховано ЄСВ, на кількість календарних днів
зайнятості (періоду перебування у трудових
відносинах) у розрахунковому періоді без
урахування календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин, якими є
тимчасова непрацездатність, відпустка у
зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку та шестирічного віку
за медичним висновком, відпустка без
збереження заробітної плати.
Фахівці Мінсоцполітики в листі від
31.07.2015 р. № 445/18/99-15 роз’яснюють,
що на їхню думку, період військової служби
застрахованої особи за призовом під час
мобілізації на особливий період можна
вважати періодом, не відпрацьованим із
поважної причини. І якщо деякі місяці та
дні розрахункового періоду застрахована
особа не працювала із зазначеної поважної причини, пропонують ці місяці та дні
виключати з розрахункового періоду та
розраховувати середню заробітну плату
за відпрацьований час. Якщо застрахована
особа не працювала з поважної причини всі
місяці розрахункового періоду, на думку
Мінсоцполітики, може бути застосовано
п. 28 Порядку № 1266.

Продовження листка
непрацездатності по вагітності
та пологах
Працівниця надала листок непра
цездатності у зв’язку з вагітністю
та пологами у червні 2015 р. Згодом
нею було надано продовження цього лист
ка. Чи зміниться розрахунковий період
для обчислення допомоги по вагітності
та пологах?

ПРямая телефонная линия

Ні, не зміниться.
Якщо ж працівниця надала листок
непрацездатності до 04.07.2015 р.,
то розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є останні
шість календарних місяців (із першого до
першого числа), що передують місяцю настання відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами. Тобто середня заробітна плата
обчислюється відповідно до старої редакції
Порядку № 1266.
Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
тривалість якої становить 70 календарних
днів до пологів і 56 (у разі ускладнення по
логів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів.
Якщо ж так трапилося, що листок тимчасової непрацездатності продовжено, то
незважаючи на те що продовження було
вже після 04.07.2015 р., розрахунковим періодом будуть шість календарних місяців (із
першого до першого числа), що передують
місяцю настання страхової події. Тобто розрахунковий період не зміниться (грудень
2014 р. — травень 2015 р.).

Період мобілізації в розрахунку
відпускних
Чи враховується в середній заро
біток для оплати часу відпустки
період мобілізації?
Так, ураховується.
На підставі абзацу четвертого п. 3
Порядку № 100 в разі обчислення
середньої заробітної плати для оплати за час
щорічної відпустки, додаткових відпусток у
зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей,
або компенсації за невикористані відпустки до
фактичного заробітку включаються виплати
за час, протягом якого працівнику зберігається

7

8

ПРямая телефонная линия

середній заробіток (попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських
обов’язків, службового відрядження тощо), та
допомога по тимчасовій непрацездатності. З
цього слідує, що у 12-місячний розрахунковий
період враховується час:
• відпустки чергової чи додаткової оплачуваної;
• відрядження;
• відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
• тимчасової непрацездатності;
• вимушеного прогулу (через незаконне
звільнення);
• виконання державних і громадських
обов’язків — мобілізації (час військової
служби в особливий період).

Надбавка водію за класність
Водій не поїхав у рейс у зв’язку з
ремонтом його автомобіля. Чи ви
плачується за цей день надбавка за
класність?
Згідно зі ст. 97 КЗпП розміри надбавок,
доплат, премій, винагород та інших
заохочувальних, компенсаційних і
гарантійних виплат установлюються підприємствами самостійно в колективному
договорі з дотриманням норм і гарантій,
передбачених законодавством, генеральною
та галузевими (регіональними) угодами.
Класність водіям присвоюється кваліфікаційними комісіями підприємства
під час кваліфікаційної атестації. Рішення
кваліфікаційної комісії затверджується
наказом керівника підприємства (п. 8.7.3,
п. 8.7.4 Методичних рекомендацій з питань
безпеки автомобільних перевезень, затверджених наказом Державного департаменту
автомобільного транспорту України від
19.09.2003 р. № 111; лист Міністерства
соціальної політики України 07.09.2012 р.
№ 197/10/137-12).
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Жоден із цих документів не визначає порядок виплати надбавки за класність. Але
усталеною є позиція, що надбавка за класність
нараховується за час фактичної роботи за
кермом транспортного засобу, а за час, коли
автомобіль перебував у ремонті, надбавка
за класність водію не нараховується. Ця позиція ґрунтується на тому, що класність —
це, передусім, підтвердження майстерності
керування транспортним засобом водієм,
а не ремонту автомобілів (який може виконуватися і кваліфікованими слюсарями)
чи виконання інших робіт, не пов’язаних із
керуванням транспортним засобом.
Наприклад, підприємства, які підпадають
під дію Генеральної угоди про регулювання
основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових
відносин в Україні на 2010–2012 роки (діє до
укладання нової або перегляду цієї Угоди),
використовують у роботі Перелік і розмір доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і
посадових окладів працівників підприємств,
що мають міжгалузевий характер, крім бюджетної сфери, викладений у додатку 3 до неї.
Угодою передбачено, що надбавка за
класність, яка виплачується водіям легкових
і вантажних автомобілів, автобусів (у відсот
ках до тарифної ставки за відпрацьований
водієм час) встановлена в розмірі:
• водіям 2-го класу — 10 %;
• водіям 1-го класу — 25 %.
Як бачимо, тут вказано, що надбавка за
класність розраховується за відпрацьований
водієм час.

Збільшення розміру мінімальної
заробітної плати
Чи необхідно всім працівникам
збільшувати розмір заробітної пла
ти у зв’язку з підвищенням мінімаль
ної заробітної плати з 01.09.2015 р., не
зважаючи на те що вона вже перевищує
розмір мінімальної?
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Ні, це не обов’язково.
Держава регулює оплату праці працівників підприємств усіх форм власності
шляхом установлення розміру мінімальної
заробітної плати та інших державних норм
і гарантій. Мінімальна заробітна плата — це
законодавчо встановлений розмір заробітної
плати за просту, некваліфіковану працю,
нижче якого не може провадитися оплата за
виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці. До мінімальної заробітної
плати не включаються доплати, надбавки,
заохочувальні та компенсаційні виплати.
Вона є державною соціальною гарантією,
обов’язковою на всій території України для
підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб (ст. 95 КЗпП).
Отже, якщо працівники на підприємс
тві вже отримують заробітну плату, яка
перевищує мінімальну, то збільшувати її
не обов’язково, адже державні мінімальні
гарантії в оплаті праці дотримано.
Але якщо в колективному (трудовому)
договорі передбачено прив’язку заробітної
плати працівників до розміру мінімальної,
то, звичайно, зі збільшенням розміру мінімальної зарплати слід переглянути і розміри
заробітної плати працівників. Наприклад,
може бути передбачено, що оклад головного бухгалтера — 10 мінімальних зарплат.
Зрозуміло, що зі збільшенням останньої
оклад теж зросте.

Поділ відпустки без збереження
заробітної плати на частини
Чи підлягає поділу на частини від
пустка без збереження заробітної
плати?
Місоцполітики в листі від 03.02.2012 р.
№ 31/13/133-12 зазначає, що відпустки без збереження заробітної
плати на частини не діляться, тому що це
не передбачено законодавством.
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Ми не поділяємо думки Мінсоцполітики,
адже прямої заборони поділу таких відпусток
не встановлено в жодному нормативному
акті. Вважаємо, що відпустки без збереження
заробітної плати можуть бути поділені на
частини.

Матеріальна допомога
на одруження
Чи належить до фонду оплати праці
матеріальна допомога у зв’язку з
одруженням?
Ні, не належить.
Не належать до фонду оплати праці такі
види матеріальної допомоги (п. 3.31,
3.32 Інструкції зі статистики зарплати):
• матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим
працівникам у зв’язку із сімейними обставинами;
• матеріальна та благодійна допомога,
виплачена особам, які не перебувають у
трудових відносинах із підприємством.
Допомога на одруження теж є допомогою
разового характеру, що надається окремим
працівникам. Отже така допомога не входить
до фонду оплати праці. Докладніше про
оподаткування матеріальних допомог див.
журнал «Заработная плата» № 2/2015, с. 30.

Запис у військовому квитку
демобілізованого
У військовому квитку працівника вка
зані дати демобілізації (24.09.2015 р.),
а також прийняття на облік у війсь
ккоматі (28.09.2015 р.). До якої дати збе
рігати середній заробіток?
Згідно з частиною другою ст. 24 Закону України «Про військовий обов’язок
та військову службу» від 25.03.1992 р.
№ 2232-XII закінченням проходження
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військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового
складу військової частини. Як роз’яснило
Головне управлінні оборонного та мобілізаційного планування Міноборони в листі від
21.08.2014 р. № 322/2/7142, документом, що
підтверджує призов і проходження військової
служби військовослужбовцем в особливий
період, а також призов під час мобілізації
резервістів і військовозобов’язаних, є військовий квиток зі службовими відмітками.
Дати початку та закінчення військової
служби, зазначені у військовому квитку,
визначають період, протягом якого на працівника поширюються гарантії щодо збереження місця роботи та середнього заробітку,
передбачені у ст. 119 КЗпП.
Таким чином, за демобілізованим працівником слід зберігати середній заробіток
до 24.09.2015 р.

Звільнення працівника,
призваного на строкову службу
Чи звільняти працівника, якщо його
призвано на строкову військову
службу?
Ні, звільняти такого працівника
не потрібно.
Відповідно до останніх змін до ст. 119
КЗпП за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийнятими на військову службу
за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на
строк до закінчення особливого періоду або
до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада та компенсується
з бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони
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працювали на час призову, незалежно від
підпорядкування та форми власності. Такі
компенсації з бюджету в межах середнього
заробітку виплачуються за рахунок коштів
Державного бюджету України в порядку,
визначеному КМУ.

Право на підписання наказів
Хто уповноважений підписувати
накази про прийняття та звільнення
працівників?
Накази про звільнення та прийняття
на роботу має право підписувати та
особа, за якою закріплено таке право,
в порядку, визначеному статутом підприємс
тва або іншими установчими документами.
Установчими документами суб’єкта господарювання є рішення про його утворення або
засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, — статут (положення) суб’єкта
господарювання (частини перша і четверта
ст. 57 Господарського кодексу України).
Статут суб’єкта господарювання має
містити інформацію про його найменування, мету та предмет діяльності, розмір і
порядок утворення статутного капіталу та
інших фондів, порядок розподілу прибутків і
збитків, про органи управління та контролю,
їхню компетенцію, умови реорганізації та
ліквідації суб’єкта господарювання, а також
інші відомості, пов’язані з особливостями
організаційної форми суб’єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут
може містити й інші дані, що не суперечать
законодавству.
Згідно з частиною другою ст. 64 Господарського кодексу України функції, права
й обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про
них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими
установчими документами.
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На ваші запитання відповідає Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Чи є перелік хвороб,
через які не можна звільняти
з роботи після чотирьох місяців
непрацездатності
Працівник підприємства хворіє
вже понад чотири місяці, про свій
діагноз не повідомляє. Чи існує
перелік хвороб (крім туберкульозу), за
яких підприємство не має права звільни
ти працівника з роботи, якщо той хворіє
більше чотирьох місяців?
Частиною третьою ст. 40 КЗпП роботодавцю заборонено звільняти за
власною ініціативою працівника з
роботи в період його тимчасової непрацездатності, за винятком звільнення, передбаченого п. 5 частини першої цієї ж статті.
В свою чергу, п. 5 частини першої ст. 40
КЗпП дає роботодавцю право звільнити
працівника, який не з’являється на роботі
більше чотирьох місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності, що не
пов’язана з вагітністю та пологами. Якщо
непрацездатність триває менше ніж чотири
місяці або більше цього строку, але з перервами навіть на день, підстав для звільнення
працівника з роботи немає. Також указаний
пункт містить застереження, що в разі певних
захворювань указаний термін нез’явлення на
роботі може бути і тривалішим, залежно від
того, що встановлено законодавством, а за
працівниками, які втратили працездатність
у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посаду)
слід зберігати до відновлення працездатності
або встановлення інвалідності.
Як бачимо, трудове законодавство забороняє звільняти з роботи працівника,

який не працює через певне захворювання,
що потребує тривалого, більше ніж чотири
місяці, лікування, однак конкретного списку
таких захворювань не існує.
Якщо звернутися до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455, то
її п. 4.1 установлені максимальні строки, на
які видаються листки непрацездатності:
• чотири місяці безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності;
• п’ять місяців у зв’язку з одним і тим
самим захворюванням або його ускладненнями за останні 12 місяців;
• десять місяців у разі захворювання на
туберкульоз (інші захворювання не згадуються).
Коли працівник продовжує хворіти після
спливу зазначених строків, його направляють
для огляду в медико-соціальну експертну
комісію (МСЕК). Комісія в разі потреби прий
має рішення щодо продовження вказаних
термінів для доліковування хворого, або
відмовляє в цьому, закриває листок непрацездатності та визнає хворого інвалідом.
Якщо за висновком МСЕК хворий не на
туберкульоз працівник має продовжити лікування понад чотири місяці, то роботодавець
може його або звільнити відповідно до п. 5
частини першої ст. 40 КЗпП, або не звільняти — якщо відсутність такого працівника не
впливає на нормальну роботу підприємства.
В разі звільнення в трудовій книжці працівника робиться такий запис: «Звільнено в
зв’язку з нез’явленням на роботі протягом
більш як чотирьох місяців поспіль унаслідок
тимчасової непрацездатності, п. 5 частини
першої ст. 40 КЗпП». Підставою для звіль-
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нення буде листок непрацездатності або інше
документальне підтвердження з лікувальнопрофілактичного закладу про хворобу працівника тривалістю понад чотири місяці.
У випадку встановлення працівникові
інвалідності також можуть бути різні варіанти — від переведення на більш легшу
роботу до звільнення за п. 2 частини першої
ст. 40 КЗпП (виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній
роботі внаслідок стану здоров’я).
Але якщо працівник захворів на туберкульоз, то його не можна звільняти з ініціативи керівництва підприємства протягом
10 місяців від дня початку основного курсу
лікування, оскільки це прямо передбачено
частиною першою ст. 21 Закону України «Про
протидію захворюванню на туберкульоз»
від 05.07.2001 р. № 2586-III.

Чи можна вдруге звільнити
працівника в зв’язку з виходом
на пенсію
Один із працівників підприємства в
2010 р. звільнився з роботи в зв’язку
із виходом на пенсію, а через два
місяці знову був прийнятий на роботу на
ту ж посаду. Тепер він бажає остаточно
звільнитися і подав заяву про звільнення
за власним бажанням у зв’язку з виходом
на пенсію. Чи можна знову звільнити його
за такою підставою?
Звільнення з роботи за такою підставою може бути лише одноразовим,
незалежно від того, коли працівник
скористався цим правом: одразу після досягнення пенсійного віку чи згодом.
Пенсіонером є особа, яка отримує пенсію.
Право на отримання пенсії може виникнути в
людини протягом усього її життя, починаючи
з народження: все залежить від того, який вид
пенсії їй призначено. В Україні розрізняють
такі види пенсій: за інвалідністю, за віком, у
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разі втрати годувальника, за вислугу років,
довічна пенсія та інші. Припускаємо, що
працівник, про якого йдеться в запитанні, в
2010 р. звільнявся з роботи в зв’язку з виходом
на пенсію за віком. Цей вид пенсії призначається особам, які досягли пенсійного віку,
незалежно від того чи припинена робота на
час звернення за пенсією. Під поняттям «вихід на пенсію» слід розуміти ситуацію, коли
працівник, досягнувши пенсійного віку (чи в
інших випадках отримання права на пенсію),
припиняє працювати та залишає роботу.
В цьому випадку працівник уже звільнявся
в зв’язку з виходом на пенсію, а потім вирішив
ще попрацювати, що не заборонено законодавством. Увесь цей час він був працюючим
пенсіонером, ніхто його не позбавляв цього
статусу. І тепер, коли він знову подає заяву
про звільнення на цій же підставі, виникає
запитання: а як йому ще раз виходити на
пенсію, якщо він її вже отримує? Якщо б він
після досягнення пенсійного віку не оформив
пенсію та продовжував працювати, то його
можна було звільнити з формулюванням «у
зв’язку з виходом на пенсію». А так його слід
звільнити за власним бажанням у загальному
порядку. Зауважимо, що звільнення в зв’язку
з виходом на пенсію також є звільненням
за власним бажанням, тільки таке формулювання дає працівнику право за потреби
звільнитися раніше, ніж через два тижні, й
отримати вихідну допомогу.

Для яких працівників потрібно
розробляти посадові інструкції
Працівник відмовляється переходи
ти на інше місце роботи, мотивуючи
це тим, що він ніколи не працював
на такому устаткуванні, не виконував
певні операції та йому не надали інструк
цію щодо виконання робіт за цим місцем
роботи. Чи правомірні дії працівника?
Чи потрібно розробляти інструкції для
працівників робітничих спеціальностей?
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Пункт 6 Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників,
затвердженого наказом Міністерс
тва праці та соціальної політики України від
29.12.2004 р. № 336 (далі — Довідник), містить
вказівку на необхідність розроблення та затвердження роботодавцями на основі цього
документа посадових інструкцій керівників,
професіоналів, фахівців і технічних службовців, тобто працівників усіх посад, зазначених
у штатному розписі. Як виняток, посадові
інструкції не складаються тільки для окремих
керівників, правовий статус яких визначається
іншими документами підприємства.
Зауважимо, що цей Довідник є нормативним документом, обов’язковим для управління персоналом на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та
видів економічної діяльності. Отже, посадові
(робочі) інструкції мають бути розроблені і
для працівників робітничих спеціальностей.
Підставою для складання посадових інс
трукцій є кваліфікаційні характеристики,
викладені в галузевих чи загальних для всіх
видів економічної діяльності випусках Довідника. Враховуються специфічні особливості
роботи та додаткові завдання й обов’язки,
що покладаються на працівника. Загалом
посадова інструкція має містити такі розділи: «Загальні положення», «Завдання та
обов’язки», «Права», «Відповідальність»,
«Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги»
тощо. Посадові інструкції після затвердження
їх керівником підприємства (його заступником) доводяться до працівників під підпис.
Згідно зі ст. 29 КЗпП до початку роботи роботодавець зобов’язаний роз’яснити працівникові
його права й обов’язки та проінформувати під
підпис про умови праці, наявність на робочому
місці, де він буде працювати, небезпечних шкідливих факторів, які ще не усунуто, та можливі
наслідки їх впливу на здоров’я, права на пільги
та компенсації за роботу в таких умовах.
Тому завдання й обов’язки працівника,
обсяг його необхідних знань для роботи
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з обладнанням (устаткуванням), відповідальність мають бути визначені в посадовій
інструкції. В цьому випадку її працівникові
не надали та він її не підписував, отже його
відмова переходити на інше місце роботи є
правомірною.

Чи повинен зовнішній сумісник
отримувати за основним місцем
роботи повний оклад
На підприємство працевлаштовується
зовнішній сумісник. Чи обов’язково
він, працюючи за основним місцем ро
боти, має отримувати повний оклад?
Ні, не обов’язково.
Зауважимо, що отримання повного
окладу зазвичай означає роботу на
умовах повного робочого часу.
Сумісництвом вважається виконання
працівником, крім своєї основної, іншої
регулярної оплачуваної роботи на умовах
трудового договору у вільний від основної
роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за
наймом. Характерною ознакою сумісництва
є виконання іншої (не основної) роботи у
вільний від основної роботи час. Тобто якщо
працівник не має основного місця роботи, з
ним не може бути укладений трудовий договір про роботу за сумісництвом. Це основ
на вимога до сумісника, яка поширюється
і на внутрішнє, і на зовнішнє сумісництво.
Жодних застережень щодо повного робочого
часу (окладу) законодавство не містить.
Основним робочим місцем вважається
те підприємство, де зберігається трудова
книжка працівника. Під час працевлаштування зовнішнім сумісником працівникові
не потрібно її пред’являти за неосновним
місцем роботи, однак у заяві про прийняття
на роботу він обов’язково має вказати фразу
«за сумісництвом». Також не потрібно пові-

13

14

ПРямая телефонная линия

домляти й отримувати згоду від керівника
за місцем основної роботи, якщо інше не
передбачено умовами трудового договору.
Працівники-сумісники одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.
Оплата роботи за сумісництвом не залежить
від розміру заробітної плати, надбавок і доплат, які працівник отримує за основним
місцем роботи. В разі зовнішнього сумісниц
тва заробіток працівника оподатковується
окремо за кожним місцем роботи. Тобто
кожен із роботодавців як податковий агент,
незалежно від розміру зарплати працівника
за іншим місцем роботи, оподатковує лише
той дохід, який нараховано працівнику на
його підприємстві.

Як відкликати повідомлення,
якщо працівник не вийшов на
роботу
На виконання вимоги ст. 24 КЗпП
підприємство надіслало податково
му органу повідомлення про при
йняття на роботу працівника, однак він не
з’явився на роботі в призначений термін.
Як тепер відкликати це повідомлення?
Насамперед відзначимо, що законодавство не містить прямої відповіді
на це запитання.
Подання повідомлення про прийняття
працівника на роботу передбачено частиною третьою ст. 24 КЗпП, якою встановлено
обов’язок роботодавця повідомити податковий орган про прийняття працівника на
роботу до моменту фактичного допуску його
до роботи. А порядок подання повідомлення
визначає постанова КМУ від 17.06.2015 р.
№ 413, у якій визначені способи подання
такого повідомлення та його форма.
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Повідомлення подається одним із таких
способів:
• засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису
відповідальних осіб відповідно до вимог
законодавства у сфері електронного документообігу й електронного підпису;
• на паперових носіях разом із копією в
електронній формі;
• на паперових носіях, якщо трудові
договори укладено не більше ніж із п’ятьма
особами.
Інших нормативних документів на цю
тему немає, а у вказаних — жодного слова
про те, що робити, якщо працівник фактично
не став до роботи.
Якщо майбутній працівник не з’явився на
роботу в перший визначений день і наступні
після нього, нічого про себе не повідомляє,
підприємству, як зацікавленій стороні, варто
з’ясувати причину невиходу на роботу. Для
чого?
Наприклад, може статися так, що працівник захворів у перший день роботи. У
такому разі підприємство не може скасувати
наказ про прийняття на роботу, і доведеться
оплачувати час тимчасової непрацездатності.
Якщо ж з’ясувалося, що працівник не вийшов у призначений день на роботу, оскільки
передумав працювати на цьому підприємстві,
то наказ про його прийняття на роботу слід
скасувати. Після цього можна подати до фіскального органу повідомлення з поміткою
«скасовуюче».
Про звільнення з роботи (розірвання
трудового договору) в такому випадку не
йдеться, адже наказ про прийняття на роботу
підтверджує лише факт укладення трудового
договору з дати, коли працівник мав стати до
роботи. Тобто трудовий договір до моменту
виходу на роботу не діє.

вебинар

№ 11 (112) ноябрь 2015

ОПЛАТА ТРУДА

Рассчитываем
декретные по-новому

Журналом «Заработная плата» запроваджено серію вебінарів. Цього разу наша зустріч була
присвячена темі розрахунку середньої заробітної плати для оплати часу відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами. Вебінар проводила Галина Казначей, науковий редактор журналу «Заработная плата». Було поставлено багато запитань і ми вирішили відповіді на найпоширеніші з них опублікувати
У відпустку у зв’язку з вагітністю та по
логами йде жінка-інвалід, яка працює
на 0,5 окладу й отримує 700,00 грн.
Чи має бути розрахована сума допомоги
по вагітності та пологах із суми не менше
1378,00 грн за кожен повний місяць такої
відпустки (1378,00 × 4)? Якщо відпустка у
зв’язку з вагітністю та пологами триватиме
з 01.09.2015 р. до 04.01.2016 р., скільки слід
нарахувати допомоги за січень 2016 р.?
Пункт 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266), передбачає, що
сума допомоги по вагітності та пологах у
розрахунку на місяць не може бути меншою,
ніж розмір мінімальної заробітної плати,

встановленої на час настання страхового
випадку.
Тобто вагітним жінкам, які отримують заробітну плату меншу за мінімальний розмір,
гарантовано право отримати допомогу по
вагітності та пологах у розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку, в розрахунку на
місяць. Тому вважаємо, що якщо в січні 2016 р.
мінімальна зарплата зросте, це не вплине на
розмір допомоги, збільшувати її не потрібно.
Для визначення суми допомоги по вагітності та пологах за місяць застосовується
середньомісячна кількість календарних
днів — 30,44.
У запитанні вказано, що сума допомоги,
розрахована з фактичної заробітної плати
застрахованої особи в розрахунку на місяць,
буде меншою за розмір мінімальної заробітної
плати. Таким чином, необхідно доплатити
до суми допомоги по вагітності та пологах.
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Розмір доплати має бути розрахований як
різниця між фактичним розміром допомоги
та розміром мінімальної заробітної плати,
встановленим на час настання страхового
випадку.
Якщо відпустка у зв’язку з вагітністю та
пологами триватиме до 04.01.2016 р., допомогу за січень слід розрахувати так:
• середньоденна заробітна плата:
1378,00 ÷ 30,44 = 45,27 грн;
• сума допомоги, яку слід оплатити працівниці за січень 2016 р.:
45,27 грн × 4 к. дн. = 181,08 грн.
Чи включати в розрахунок середньої
заробітної плати для обчислення
допомоги по вагітності та пологах
доплату за харчування працівнику?
Базою для нарахування ЄСВ для підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності, виду
діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб, згідно з п. 1
частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ є сума
нарахованої 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 Законом про оплату
праці, та сума винагороди фізичним особам
за виконання робіт (надання послуг) за
цивільно-правовими договорами.
За пп. 2.3.2, 2.3.4 Інструкції зі статистики зарплати одноразові заохочення, не
пов’язані з конкретними результатами праці
(наприклад, до ювілейних і пам’ятних дат, як
у грошовій, так і натуральній формі); оплата або дотації на харчування працівників,
у т. ч. в їдальнях, буфетах, профілакторіях;
вартість проїзних квитків, які персонально
розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду
транспортом загального користування
входять до фонду оплати праці у складі
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інших заохочувальних і компенсаційних
виплат. Отже зазначені виплати є базою
для нарахування ЄСВ.
Згідно з п. 3 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата для нарахування допомоги по вагітності та пологах та оплати
періоду тимчасової непрацездатності обчислюється шляхом ділення нарахованої за
розрахунковий період заробітної плати, на
яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості в розрахунковому
періоді без урахування календарних днів, не
відпрацьованих із поважних причин.
Пункт 3 Порядку 1266 наказує включати
до розрахунку середньоденної заробітної
плати всю заробітну плату, з якої сплачено
ЄСВ і жодних застережень щодо включення окремих складових заробітної плати не
містить.
Таким чином, вважаємо, що доплата на
харчування має включатися в розрахунок
середньої заробітної плати для оплати допомоги по вагітності та пологах.
Працівниця, яка працювала з
01.09.2014 р., звільнена 31.08.2015 р.,
а 01.09.2015 р. повторно прийнята. У
відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами
йтиме з 15.11.2015 р. Яким буде розрахунко
вий період: з 01.09.2015 р. до 31.10.2015 р.
чи з 01.11.2014 р. до 31.10.2015 р.?
У цьому випадку розрахунковим буде
період із 01.09.2015 р. до 31.10.2015 р.
Відповідно до п. 25 Порядку № 1266
розрахунковим періодом для обчислення
середньої заробітної плати для виплати
допомоги по вагітності та пологах є 12 календарних місяців перебування у трудових
відносинах, із першого до першого числа,
за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю,
в якому настав страховий випадок.
Якщо жінка не встигла відпрацювати
повний розрахунковий період, у п. 26 По-
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рядку № 1266 передбачено визначення
розрахункового періоду за фактично відпрацьовані повні календарні місяці (з першого
до першого числа).
Чи включати матеріальну допомогу
на оздоровлення (з якої сплачено
ЄСВ), що виплачується раз на рік
одночасно з наданням відпустки, в об
числення середньої зарплати для виплати
допомоги по вагітності та пологах?
На підставі п. 3 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої
за розрахунковий період заробітної плати,
на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості в розрахунковому
періоді без урахування календарних днів,
не відпрацьованих з поважних причин.
Як бачимо, п. 3 Порядку 1266 дозволяє
включати до розрахунку середньоденної
заробітної плати всю заробітну плату, з якої
сплачено ЄСВ.
Таким чином, матеріальна допомога
на оздоровлення, що має систематичний
характер, надається всім або більшості працівників, до розрахунку середньої заробітної
плати включається в повному обсязі.
Якщо є перерва протягом року в
роботі (приймання-звільнення),
але на останньому місці роботи
стаж роботи становить шість місяців, як
вираховувати страховий стаж?
Пунктом 29 Порядку № 1266 встановлено таке обмеження: якщо протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування застрахована особа
має страховий стаж менше шести місяців,
середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах визначається,
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виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески, але в
розрахунку на місяць не вище двократного
розміру мінімальної заробітної плати та
не менше за розмір мінімальної заробітної
плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.
Якщо за останнім місцем роботи працівницею вже відпрацьовано шість календарних місяців із першого до першого
числа та кожного місяця сума сплаченого
ЄСВ була більше за розмір мінімального
страхового внеску, то обмеження не має
застосовуватися. Але якщо є сумніви щодо
страхового стажу, то краще взяти у працівника довідку ОК-5.
Покажіть на прикладі, як буде роз
раховано допомогу по вагітності та
пологах із липня 2015 р., якщо за
робітна плата менше мінімальної?
Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не може
бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час
настання страхового випадку (п.2 Порядку № 1266). Іншими словами: вагітним жінкам, які отримують заробітну плату меншу
за мінімальний розмір, гарантовано право
отримати допомогу по вагітності та пологах у розмірі мінімальної заробітної плати,
встановленої на час настання страхового
випадку, в розрахунку на місяць.
Для визначення суми допомоги по вагітності та пологах за місяць застосовується
середньомісячна кількість календарних
днів (30,44).
Цю норму слід застосовувати як у випадку
повної, так і неповної зайнятості застрахованої особи.
Якщо ж сума допомоги по вагітності
та пологах менша за розмір мінімальної
заробітної плати, необхідно доплатити різницю між фактичним розміром допомоги
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та розміром мінімальної заробітної плати,
встановленим на час настання страхового
випадку. Докладніше — у прикладі.
Якщо працівниця перебуває у від
пустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку,
то чи слід для розрахунку допомоги по
вагітності та пологах оклад множити на
12 місяців і ділити на 365 днів?
Ні. Якщо в розрахунковому періоді
перед настанням страхового випадку
застрахована особа з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок
настав у перший день роботи, то середня
заробітна плата визначається, виходячи з
тарифної ставки (окладу) або її частини,
встановленої на день настання страхового
випадку (п. 28 Порядку № 1266).
Наприклад, працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку та надала листок тимчасової непрацездатності у зв’язку з вагітністю
та пологами, її посадовий оклад становить
5000,00 грн.

Розрахунок слід провести, як визначено в
п. 5 Порядку № 1266, зі встановленого посадового окладу, шляхом ділення на середньомісячну кількість календарних днів (30,44)
для визначення середньоденного заробітку:
5000,00 грн ÷ 30,44 = 164,26 грн.
Далі цю суму слід помножити на кількість
днів перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами (126 днів) (якщо не
було ускладнень і народжена одна дитина):
164,26 грн × 126 = 20 696,26 грн.
Чому, розраховуючи середньоденну
заробітну плату, потрібно ділити
на 365, а не на 355?
Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої
за розрахунковий період (12 календарних
місяців) заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення), на яку нарахований ЄСВ,
на кількість календарних днів зайнятості
в розрахунковому періоді без урахування
календарних днів, не відпрацьованих із
поважних причин (п. 3 Порядку № 1266).

ПРИКЛАД

Обчислення допомоги по вагітності та пологах,
якщо заробітна плата менше мінімальної
Працівницю вперше прийнято на роботу з 01.07.2015 р. на неповну зайнятість. Сума
заробітної плати, яка їй нараховується щомісяця, становить 750,00 грн. Листок непраце
здатності відкрито 19.09.2015 р.
Обчислимо середньоденну заробітну плату для розрахунку допомоги по вагітності та
пологах.
Розрахунковим періодом буде період 01.07–31.08.2015 р.
Середньоденна заробітна плата:
(750,00 грн + 750,00 грн) (31 к. дн. + 31 к. дн.) = 24,19 грн.
Розрахуємо середній заробіток, виходячи з мінімальної заробітної плати, застосовуючи
нижню межу:
1378,00 30,44 = 45,27 грн.
Як бачимо, фактично нарахована заробітна плата, з якої сплачено страхові внески
(24,19 грн), нижче межі, установленої п. 29 Порядку № 1266, тому слід доплатити різницю
в розмірі 21,08 грн (45,27 – 24,19) до мінімальної середньоденної заробітної плати.
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Якщо працівник був відсутнім на роботі з
поважних причин, ділити слід на фактичну
кількість календарних днів зайнятості в
розрахунковому періоді (272, 120 тощо).
Первинний листок непрацездатнос
ті у зв’язку з вагітністю та пологами
відкрито застрахованій особі до
04.07.2015 р., а продовження — після. Для
розрахунку середньоденної зарплати для
оплати продовженого листка непрацез
датності слід застосовувати оновлений
Порядок № 1266 чи провадити обчислення
згідно з попередньою редакцією?
Постанова КМУ від 26.06.2015 р.
№ 439, якою викладено в новій редакції Порядок № 1266, набрала чинності
04.07.2015 р. Тому для страхових випадків,
що настали до 04.07.2015 р. і тривають після цієї дати, середню заробітну плату слід
обчислювати, використовуючи попередню
редакцію Порядку № 1266.
Як оплатити та відобразити у звіт
ності з ЄСВ додатковий листок не
працездатності у зв’язку з вагітністю
та пологами, виданий у зв’язку з усклад
неннями пологів?
Додатковий листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами оплачується, виходячи із
середньоденної зарплати, за якою оплачувався первинний листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, оскілки це один страховий випадок.
У таблиці 6 звітності з ЄСВ такий листок
непрацездатності відображається в місяці
його оплати в розрізі місяців, на які він припадає, аналогічно тому, як було відображено
первинний листок непрацездатності у зв’язку
з вагітністю та пологами.
В таблиці 5 звітності з ЄСВ додатковий
листок непрацездатності слід відобразити

вебинар

в місяці закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за первинним листком
непрацездатності також як надання відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами. В такому
місяці слід буде в одному рядку вказати дату
закінчення «основної» відпустки, а в другому — дату початку «додаткової» відпустки
з кодом застрахованої особи «5». Дату закінчення «додаткової» відпустки з кодом
застрахованої особи «5» слід вказати в місяці
її фактичного закінчення.
Працівниця йде у відпустку у зв’язку з
вагітністю та пологами з 04.12.2015 р.
Яким буде розрахунковий період: з
грудня 2014 р. чи з січня 2015 р.?
Відповідно до п. 25 Порядку № 1266
розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати є 12 календарних місяців перебування у трудових
відносинах (із першого до першого числа) за
останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому
настав страховий випадок. Таким чином, у
цьому випадку розрахунковим періодом буде
грудень 2014 р. — листопад 2015 р.
Працівницю прийнято на роботу
02.03.2015 р., а 01.03.2015 р. це не
діля. Листок непрацездатності по
вагітності та пологах видано в липні 2015 р.
Які місяці будуть у розрахунковому періоді?
Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше
12 календарних місяців за останнім
основним місцем роботи, розрахунковий
період визначається за фактично відпрацьовані повні календарні місяці з першого
до першого числа (п. 26 Порядку № 1266).
У цьому випадку березень 2015 р. не можна вважати повним календарним місяцем
роботи. В розрахунковий період входитимуть
квітень-червень 2015 р.
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Штатний

розпис: вносимо
зміни правильно
Зміни до штатного розпису можуть вноситися з різних причин —
від введення окремої посади чи нового відділу, зміни істотних
умов праці, приведення у відповідність до КП назв посад до
скорочення штату працівників чи ліквідації окремих підрозділів.
Усе це потребує належного оформлення. Про те, як правильно
вносити зміни до штатного розпису йдеться у статті
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К

ерівник (чи інший орган управління)
має право в будь-який час внести зміни до штатного розпису. Відповідно
до частини третьої ст. 64 Господарського
кодексу України підприємство самостійно
визначає свою організаційну структуру,
чисельність працівників і штатний розпис.
Побутує думка, що штатний розпис,
оскільки його наявність більше не передбачена жодним нормативним документом,
немає порядку його складання тощо, не є
обов’язковим документом. Але наразі це не
так. Бухгалтери вже стикнулися з тим, що,
наприклад, заповнюючи звітність із ЄСВ,
отримуючи компенсації ЄСВ, їм доводиться
оперувати таким поняттям як «вакантна
посада». Та й передбачене ст. 40 КЗпП скорочення штату працівників неможливе без
штатного розпису.
Тому вважаємо, що в роботі підприємс
тва він необхідний. На цьому ж наполягають фахівці Мінпраці, які в роз’ясненні від
27.06.2007 р. № 162/06/187-07 зазначають,
що затвердження штатного розпису на підприємстві є обов’язковим, і його відсутність
необхідно вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець
може нести адміністративну відповідальність
згідно з частиною першою ст. 41 Кодексу
України про адміністративні правопорушення. Крім цього, на обов’язковість його розроб
лення вказує і Перелік типових документів,
що створюються під час діяльності державних
органів та органів місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій,
із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства
юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5,
ст. 503 якого передбачає наявність списків
(штатно-облікового складу) працівників
підприємства, що мають досить тривалий
термін зберігання (75 р.).
Таким чином, з урахуванням вимог чинного законодавства на підставі структури
підприємства, чисельності працівників і
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положення про оплату праці, розробляється
штатний розпис підприємства.
Єдиної затвердженої форми штатного розпису для всіх підприємств не існує. Винятком
є бюджетні організації, для яких постановою
КМУ «Про затвердження Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог до
виконання кошторисів бюджетних установ» від
28.02.2002 р. № 228 передбачено, що типова
форма штатного розпису установи затверджується Міністерством фінансів України, наказом
якого від 28.01.2002 р. № 57 і визначено його
форму. А от для підприємств недержавної
форми власності типової форми штатного
розпису законодавством не встановлено, а
тому складається він у довільній формі.
Штатним розписом визначається структурний і чисельний склад працівників. Оформляється він у вигляді таблиці з графами:
• порядковий номер структурного підрозділу з урахуванням підпорядкованості;
• назва структурного підрозділу, яка
відображає сферу діяльності;
• назва посади (професії), яка має відповідати професійним назвам робіт, передбаченим Класифікатором професій ДК 003:2010
(далі — КП). Прізвища працівників у штатному розписі не вказуються;
• код за КП;
• кількість штатних одиниць для кожної
посади структурного підрозділу, а також у
цілому для підприємства;
• посадовий оклад згідно з умовами
оплати праці;
• місячний фонд заробітної плати, де
проставляється сума посадового окладу, надбавки (доплати) (за наявності) для кожної
посади. В рядку «Разом по підприємству»
проставляється сумарний показник графи;
• також може містити графу надбавки
(доплати), які мають постійний характер і
встановлюються самостійно роботодавцем,
наприклад, за вислугу років на конкретному
підприємстві, за науковий ступінь, вчене
звання тощо.

21

22

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Штатний розпис погоджують із головним
бухгалтером. Розпис затверджується керівником підприємства грифом «ЗАТВЕРДЖУЮ»
з визначеною датою (див. додаток 1, с.24),
або наказом з основної діяльності. В такому
випадку ставиться гриф «ЗАТВЕРДЖЕНО» відповідно до наказу керівника із зазначенням
номеру наказу.
Обмежень щодо того, як часто та на який
термін може затверджуватися штатний
розпис або як часто можна вносити зміни
до нього, не існує. Тому, якщо в цьому є потреба, вони можуть вноситись і на наступний
день після затвердження штатного розпису.
Але варто пам’ятати про те, що вивести
зі штатного розпису можна лише ті посади,
які на цей час є вільними. Навіть у випадку
тривалої відсутності працівника (наприк
лад, перебування у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку) посада за ним зберігається. Для поширеної практики «виведення зі штату» таких
працівників немає жодних нормативноправових підстав.

Внесення змін до штатного
розпису
Скорочення штату працівників
Роботодавець має право на свій розсуд
зменшити штат працівників шляхом скорочення чисельності працівників певної
спеціальності або штату та звільнити працівників, одночасно приймаючи рішення
про прийняття на роботу працівників іншої
спеціальності та збільшення чисельності
інших посад у будь-який час.
Під час скорочення штату працівників
підприємства відбувається структурна перебудова підприємства, яка призводить до
зміни штатного розпису шляхом зменшення
кількості штатних одиниць за певними поса-
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дами або їх ліквідації. Алгоритм проведення
цієї процедури не простий, однією з важливих умов його проведення є попередження
працівників про скорочення. Зміни, які відбуваються, мають здійснюватися на підставі
наказу з основної діяльності підприємства
про внесення змін до штатного розпису та
скорочення штату працівників підприємства
(див. додаток 2, с.25 ).
Про скорочення штату працівників персонально попереджають та в разі масового
вивільнення (ст. 48 Закону України «Про зай
нятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI)
направляють державній службі зайнятості за
місцем реєстрації платника єдиного внеску
не пізніше ніж за два місяці інформацію за
формою № 4-ПН, затвердженою наказом
Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 317
(ст. 49(2) КЗпП).
Важливо пам’ятати, що наказ про введення в дію штатного розпису в новій редакції
можна видавати лише після спливу терміну,
визначеного в наказі про скорочення штату
працівників, та за умови, що всі працівники, які підлягали вивільненню за п. 1 ст. 40
КЗпП, звільнені.

Зміни назви посад
В разі виявлення невідповідності професійної назви роботи вимогам КП до штатного розпису вносяться зміни її назви. Для
приведення назви посади у відповідність до
чинного КП або з набранням чинності змін
до нього необхідно перейменувати назву посади. Для цього потрібно видати наказ про
внесення змін до штатного розпису, наказ
про перейменування посади (див. додаток 3,
с. 25) та, за потреби, затвердити штатний
розпис у новій редакції з внесеними змінами (див. додаток 1, с. 24). Також не варто
забувати про внесення записів до трудової
книжки працівника.
Нагадаємо, що назва посади у відповідність до чинного КП може приводитися також
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через неправильне застосування норм КП,
наприклад, у результаті об’єднання двох
різних посад в одну («Бармен-офіціант»,
«Секретар-референт», «Бухгалтер-касир»
тощо). Перейменування таких посад (професій) має ознаки зміни істотних умов праці,
тому що йдеться не тільки про зміну назви, а
й про зміну трудової функції. За таких умов
працівника потрібно попереджати про зміну
істотних умов праці за два місяці (частина
третя ст. 32 КЗпП), про що йтиметься далі.

Зміни системи оплати праці
Відповідно до ст. 97 КЗпП праця працівників оплачується за погодинною, відрядною
або іншими системами оплати праці. Погодинна оплата праці, про яку йтиметься далі,
це система заробітної плати, за якої працю
оплачують за годинними тарифними ставками (окладами) згідно з відпрацьованим
часом у розрахунковому періоді. А зміна
системи та розміру оплати праці на підставі
ст. 32 КЗпП належить до зміни істотних умов
праці працівника.
В односторонньому порядку приймати
рішення щодо оплати праці роботодавець
не має права, а тому за ст. 29 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р.
№ 108/95-ВР (далі — Закон про оплату
праці), укладаючи з працівником трудовий
договір (контракт), роботодавець доводить
до його відома умови оплати праці, розміри,
порядок і строки виплати заробітної плати,
підстави, згідно з якими можуть провадитися
відрахування. Про нові або зміну наявних
умов оплати праці в бік погіршення роботодавець повинен повідомити працівника
не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження або зміни. Така норма передбачена
не лише Законом про оплату праці, але й
ст. 103 КЗпП, якою вказано на обов’язкове
повідомлення працівників у такий самий
строк про запровадження нових або зміну
наявних умов оплати праці в бік погіршен-
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ня. Таке попередження має бути зроблене
у письмовій формі та підписане кожним
працівником.
Доцільно нагадати, що неповідомлення
працівників про запровадження погодинної
оплати праці або несвоєчасне повідомлення (з порушенням двомісячного строку)
є грубим порушенням вимог трудового
законодавства.
Зазвичай, підставою для запровадження погодинної оплати праці є підвищення
ефективності використання робочого часу.
Оформлюються такі зміни наказом керівника
підприємства (див. додаток 4, с. 27).
Після спливу терміну попередження необхідно буде затвердити штатний розпис у новій
редакції зі змінами. Можна додати графу
«Погодинні тарифні ставки», в якій буде
відображатися інформація щодо годинної
тарифної ставки окремого працівника, або
графу «Посадовий оклад» розширити словами «Посадовий оклад/погодинна тарифна
ставка, грн».
Погодинний розмір мінімальної зарплати
обчислюється з розміру мінімальної зарплати
на місяць і середньомісячної норми тривалості робочого часу за 40-годинного робочого
тижня. Розмір погодинної заробітної плати
з вересня на 2015 р., виходячи з мінімальної
заробітної плати, становить 8,29 грн (Закон
України «Про державний бюджет України на
2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VIII).
Розмір заробітної плати за погодинної
оплати праці залежить від тривалості відпрацьованого часу, кваліфікації працівника,
умов праці, складності роботи. Мірою праці
за погодинної оплати є відпрацьований час,
а не кількість виготовленої продукції, як за
відрядної оплати праці.
Для зручності варто користуватися Методичними рекомендаціями щодо запровадження погодинної оплати праці та дотримання
мінімальних годинних гарантій в оплаті
праці, затвердженими наказом Мінпраці
від 16.04.1999 р. № 69.
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Додаток 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат у кількості 15 штатних одиниць
із місячним фондом заробітної плати
101 000 (сто одна тисяча) грн
Директор ТОВ «Дукат»
Кравченко О. М. Кравченко
(підпис)

«05» січня 2015 р.
МП
ШТАТНИЙ РОЗПИС
Товариства з обмеженою відповідальністю «Дукат»
Діє з «05» січня 2015 р.
Назва посади
(професії)

Код
за КП

Кількість
штатних
одиниць

директор
інспектор із
кадрів
секретар
2
Бухгалтерія
головний
бухгалтер
бухгалтер
3
Відділ збуту
начальник
відділу
організатор
із збуту
4 Відділ
начальник
маркетингу
відділу
маркетолог
5 Адміністратив- начальник
но-господарвідділу
ський відділ
завідувач
господарством
прибиральник
службових
приміщень
Разом по підприємству

1210.1
3423

1
1

Посадовий
оклад,
грн
15 000,00
7000,00

4115
1231

1
1

5000,00
12 500,00

5000,00
12 500,00

3433
1233

1
1

6500,00
10 000,00

6500,00
10 000,00

3419

3

5000,00

15 000,00

1233

1

8000,00

8000,00

2419.2
1229.7

2
1

5000,00
6000,00

10 000,00
6000,00

1239

1

4000,00

4000,00

9132

1

2000,00

2000,00

15

86 000,00

101 000,00

№
з/п

Назва
структурного
підрозділу

1

Адміністрація

Місячний
фонд зарплати, грн
15 000,00
7000,00

Головний бухгалтер

Курко

Г. А. Курко

Інспектор з кадрів

Галушко

В. М. Галушко
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Додаток 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМС»
НАКАЗ
10.08.2015

м. Чернівці

№ 42-од

Про внесення змін
до штатного розпису
та скорочення штату працівників
У зв’язку з необхідністю змін в організації виробництва і праці та проведення
структурної перебудови внаслідок скорочення витрат на утримання підприємства
через зменшення попиту на послуги підприємства
НАКАЗУЮ:
1. Вивести із штатного розпису ТОВ «Ремс» такі штатні одиниці:
— провідний економіст;
— юрист;
— бухгалтер І категорії;
— маркетолог.
2. З 01.11.2015 р. ввести в дію новий штатний розпис ТОВ «Ремс» з урахуванням
вищезазначених змін.
3. Керівникам відділів, де провадиться скорочення штату працівників, спільно з
інспектором з кадрів визначити кандидатури працівників, які підпадають під скорочення, з урахуванням переваг, передбачених чинним законодавством і попередити
працівників про подальше вивільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП до 28.08.2015 р.
Директор

Майборода

В. М. Майборода
Додаток 3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОЦЕНТР»
НАКАЗ
02.11.2015

м. Одеса

№ 37-од

Про внесення змін
до штатного розпису
Для приведення професійних назв робіт у відповідність до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 із затвердженими наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.11.2014 р. № 1361 змінами № 2, які набрали чинності 01.03.2015 р.
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НАКАЗУЮ:
Внести в штатний розпис ТОВ «Агроцентр» із 02.11.2015 р. такі зміни:
— вивести із штатного розпису посаду «Вибуховик» у кількості однієї штатної
одиниці з посадовим окладом у розмірі 4300 грн;
— ввести замість неї до штатного розпису посаду «Підривник» у кількості однієї
штатної одиниці з посадовим окладом у розмірі 4300 грн.
Директор

Чужма

М. А. Чужма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОЦЕНТР»
НАКАЗ
02.11.2015

м. Одеса

№ 88-к

Про перейменування
професійної назви роботи
Для приведення професійних назв робіт у відповідність до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 із затвердженими наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.11.2014 р. № 1361 змінами № 2, які набрали чинності 01.03.2015 р.
НАКАЗУЮ:
1. Перейменувати посаду «Вибуховик», яку обіймає Лунчак А. М., на «Підривник».
2. Начальнику відділу кадрів Сенцовій Л. В. внести зміни до посадової інструкції,
особової картки та трудової книжки Лунчака А. М.
Директор

Чужма

М. А. Чужма

З наказом ознайомлений:
02.11.2015

Лунчак

А. М. Лунчак

ТРУДОВОЕ ПРАВО
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Додаток 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІО-СИСТЕМ ГРУП»
НАКАЗ
28.09.2015

м. Стрий

№ 57-од

Про зміну істотних умов праці
Для підвищення ефективності використання робочого часу
НАКАЗУЮ:
1. Змінити з 01.12.2015 р. істотні умови праці для робітників малярного цеху
ТОВ «Біо-систем груп» шляхом запровадження погодинної системи оплати праці.
2. Начальнику відділу кадрів Жук Л. А.
— ознайомити працівників цеху під підпис із цим наказом і видати персональні
письмові попередження про зміну істотних умов праці до 27.11.2015 р.;
— запропонувати працівникам надати згоду або відмову від продовження роботи
в нових умовах до відділу кадрів;
— попередити працівників, що в разі відмови від продовження роботи в нових
умовах у зв’язку зі зміною істотних умов праці трудовий договір за п. 6 ст. 36 КЗпП
із ними буде припинено 30.11.2015 р.;
— у разі згоди працівників підготувати проект наказу про переведення їх на нові
умови оплати праці 30.11.2015 р.
3. Головному бухгалтеру Курченко О. М. взяти під контроль оплату роботи робітників цеху в погодинному розмірі з 01.12.2015 р.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

Симонюк

І. М. Симонюк
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Сегодня в рубрике:

Перенос рабочих дней
в 2016 году

c. 28

Дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий
день при неполном рабочем
времени
c. 35

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Перенос

рабочих дней
в 2016 году

Перенос рабочих дней — это изменение графика работы
предприятия и трудового процесса работников. Такое изме
нение графика регулируется законодательными и договор
ными нормами. Об этих нормах, а также их реализации на
примере переноса рабочих дней в 2016 г. читайте в статье
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Как регулируется перенос рабочих
дней

КМУ о переносе рабочих дней (не позднее,
чем за месяц до начала нового года) уже не
соответствует законодательной норме — не
позднее, чем за три месяца до переноса выходных и рабочих дней.
Нормы о переносе рабочих дней могут
предусматриваться отраслевыми (межотраслевыми) и территориальными соглашениями,
а также коллективными договорами. Эти
нормы должны соответствовать законодательным нормам, в т. ч той, согласно которой
в случае применения работодателем соответствующих рекомендаций КМУ приказ по
этому вопросу издается не позднее, чем за
два месяца до переноса.
Норма коллективного договора по
переносу рабочих дней как обязательство
работодателя в части рабочего времени
может формулироваться так:
«4.2.3. (нумерация условная) В случае
применения рекомендации КМУ о переносе
выходных и рабочих дней издавать не позднее,
чем за два месяца соответствующий приказ,
согласованный с профсоюзным комитетом.
При издании приказа руководствоваться
ежегодным письмом Минсоцполитики Украины о нормах продолжительности рабочего
времени».

Перенос рабочих дней на законодатель
ном уровне регулируется КЗоТом.
Так, частями четвертой и пятой ст. 67
КЗоТа предусмотрено, что:
• с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и
нерабочих дней (ст. 73 КЗоТа), а также рацио
нального использования рабочего времени
КМУ не позднее чем за три месяца до таких
дней может рекомендовать руководителям
предприятий, учреждений и организаций
перенести выходные и рабочие дни в порядке и на условиях, установленных законодательством, для работников, которым
установлена пятидневная рабочая неделя
с двумя выходными;
• работодатель в случае применения
рекомендации КМУ не позднее чем за два
месяца издает приказ (распоряжение) о
переносе выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации,
согласованный с профсоюзным органом.
Условия труда и отдыха, в т. ч. перенос
рабочих дней, на национальном уровне
регулируются генеральным соглашением.
Так, п. 3.1 Генерального соглашения о
регулировании основных принципов и норм
реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине
на 2010–2012 гг. (далее — Генеральное соглашение; действует до принятия нового)
предусмотрено, что КМУ «в случае принятия
решения о переносе рабочих дней для празднования общегосударственных праздников не
позднее, чем за месяц до начала нового года
по согласованию со Стороной профсоюзов
и Совместным представительским органом
стороны работодателей на национальном
уровне сообщает об этом населению через
средства массовой информации».
Как видим, норма Генерального соглашения относительно времени уведомления

Как реализуются нормативные
положения
На высшем исполнительском уровне в
проекте распоряжением КМУ «О переносе
рабочих дней в 2016 г.» руководителям предприятий, учреждений и организаций (с некоторыми исключениями) для работников,
которым установлена пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными, рекомендуется
такой перенос рабочих дней в 2016 г.:
• с пятницы, 8 января — на субботу,
16 января;
• с понедельника, 7 марта — на субботу,
12 марта;
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• с понедельника, 27 июня — на субботу,
2 июля.
Перенос рабочих дней на предпри
ятии — это изменение в отдельные месяцы графика работы аппарата управления
предприятия, который считается графиком
работы предприятия. Изменяется также
график работы структурных подразделений
на пятидневке.
Перенос рабочих дней не касается производств с непрерывным режимом работы
по графикам сменности.
Отметим, что при реализации норм о
переносе рабочих дней как методические
пособия выступают письма Минсоцполитики
относительно расчетов норм продолжительности рабочего времени.
Так, письмо Министерства социальной политики Украины от 20.07.2015 г.
№ 10846/0/14-15/13 о расчете нормы
продолжительности рабочего времени на
2016 г. (далее — Письмо № 10846) относительно переноса рабочих дней определяет
следующее:
«Принятое работодателем решение о переносе рабочих дней изменяет график работы
предприятия, учреждения, организации и
норму продолжительности рабочего времени
в месяцах, в которых перенесены рабочие
дни. Поэтому все действия относительно
предоставления отпусков, выхода на работу
должны осуществляться по измененному в
связи с переносом рабочих дней графику
работы предприятия.
Следует иметь в виду, что в случае переноса рабочего дня, который предшествует
праздничному или нерабочему дню, на
другой выходной, для сохранения баланса
рабочего времени за год продолжительность
работы в этот перенесенный рабочий день
должна соответствовать продолжительности
предпраздничного рабочего дня, как это
предусмотрено ст. 53 КЗоТа».
Отметки в табеле о причинах неявок
на работу, фактически отработанном вре-

мени должны делаться с учетом приказа
по предприятию о переносе рабочих дней.
Так, в табеле перенесенные рабочие дни
должны отмечаться как выходные, а соответствующие субботы — как рабочие (с проставлением часов работы). Если работник
в установленные выходные пребывает в
ежегодном отпуске или болеет, проставляются соответствующие отметки («В», «ТН»).
О переносе рабочих дней при шести
дневке в законодательных нормах не
упоминается. Но это не значит, что такой
перенос неправомерен. Как отмечается в
Письме № 10846, соответствующее распоряжение КМУ о переносе рабочих дней имеет
рекомендательный характер. И решение о
переносе (как при пятидневке, так, можно
полагать, и при шестидневке) с соблюдением
законодательных и договорных норм принимается работодателем самостоятельно.
Варианты переноса рабочих дней при шестидневке ограничены, поскольку выходной
всегда один — воскресенье. Рациональным
вариантом в 2016 г. может быть перенос
рабочего дня с субботы, 2 января, на воскресенье, 3 января.

Документирование переноса
рабочих дней
Исходя из вышеизложенных нормативных
и методических положений, оформление
переноса рабочих дней на предприятии
включает следующие информационно-распорядительные документы:
• заявку руководителя предприятия
профсоюзному комитету о получении согласия на изменение графика работы в связи
с переносом рабочих дней;
• выписку из протокола заседания проф
кома с согласованием переноса рабочих
дней;
• приказ по предприятию о переносе
рабочих дней.
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В приложениях 1–3 приводятся на примере условного предприятия образцы таких
информационно-распорядительных документов по переносу рабочих дней. В примере
из рекомендованных КМУ трех переносов
делаем два переноса — это компетенция
предприятия.
В документах о согласовании с профкомом
переноса рабочих дней (приложения 1 и 2)
указывается на то, что в результате переноса
рабочих дней не изменяется режим рабочего
времени за счет соблюдения общей нормы
продолжительности рабочего времени за
месяцы переноса.
Приказ о переносе рабочих дней в январе
и марте 2016 г. (приложение 3), согласованный с профкомом, датируется 29.10.2015 г.,
а, значит, правомерно издается ранее, чем за
два месяца до первого переноса рабочего дня
(пятницы, 8 января, на субботу, 16 января).

Могут быть изданы и два приказа о переносе рабочих дней: первый — на январь,
второй — на март.
В сопоставительной таблице расчетов
продолжительности рабочего времени (приложение к приказу), утвержденные по предприятию показатели расчетов сопоставляются
с приведенными в письме Минсоцполитики
№ 10846.
Из таблицы видно, что утвержденная и
нормативная продолжительности рабочего
времени на январь и март 2016 г. равны, т. к.
каждый перенос ограничивается рамками
месяца.
Если бы рабочий день переносился с
одного месяца на другой, то в таблице предусматривались бы итоговые графы за два
месяца. А нормативная и утвержденная
продолжительности рабочего времени за
два месяца должны быть тождественны.
Приложение 1

Председателю профсоюзного комитета
ПАО «Запорожский элеватор»
Славиной В. И.
председателя правления акционерного общества
Козака Д. И.
Заявка о согласовании переноса рабочих дней в 2016 г.
С целью создания благоприятных условий для празднования 7 января Рождества Христова и 8 марта Международного женского дня, а также рационального
использования рабочего времени с учетом рекомендаций КМУ (распоряжение
«О переносе рабочих дней в 2016 г.») прошу в соответствии со ст. 67 КЗоТа согласовать изменение графика работы предприятия — перенос рабочих дней в
январе и марте 2016 г.
К заявке прилагается соответствующий проект приказа по предприятию. В
проекте приказа утверждаемая по предприятию в результате переноса рабочих
дней продолжительность рабочего времени на январь и март 2016 г. равна норме
продолжительности рабочего времени за эти месяцы по календарю пятидневной
40-часовой рабочей недели.
24.10.2015
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак
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Приложение 2
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
27.10.2015 № 10
г. Запорожье
Заседания профсоюзного комитета
Повестка дня:
1. Согласование переноса рабочих дней в январе и марте 2016 г. (информация
главного экономиста Голуб Т. П.).
І. СЛУШАЛИ:
Главный экономист Голуб Т. П. выступила с информацией о заявке председателя
правления акционерного общества о согласовании переноса рабочих дней в январе
и марте 2016 г. Она довела до сведения присутствующих нормы законодательных
актов, регулирующих порядок переноса рабочих дней и соответствие этим нормам
проекта приказа, представленного на согласование.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать перенос рабочих дней в январе и марте 2016 г., как изменение графика работы предприятия, при котором сохраняется общая норма продолжительности
рабочего времени за эти месяцы.
Председатель

В. И. Славина

Секретарь

Г. П. Довгань
Приложение 3
ПАО «Запорожский элеватор»
ПРИКАЗ

29.10.2015

г. Запорожье

№ 90-ОД

О переносе рабочих дней
в январе и марте 2016 г.
По графику работы на 40-часовой пятидневной рабочей неделе с двумя выходными в субботу и воскресенье, работает аппарат управления предприятия и производственный участок хлебоприемной деятельности. Непрерывная работа участка по
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производству сортовой муки (мельзавода) и службы пожарно-сторожевой охраны
организована по графикам сменности.
С целью создания благоприятных условий для празднования 7 января Рождества
Христова и 8 марта Международного женского дня, а также рационального использования рабочего времени, с учетом рекомендаций КМУ (распоряжение «О переносе
рабочих дней в 2016 г.»), согласно норме Коллективного договора и по согласованию
с профсоюзным комитетом предприятия (протокол от 27.10.2015 г. № 10)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перенести для работников аппарата управления и производственного участка
хлебоприемной деятельности в 2016 г. рабочие дни:
— с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января;
— с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта.
1.1. Рассчитывать продолжительность рабочего времени и определять его норму по письму Министерства труда и социальной политики Украины от 20.07.2015 г.
№ 10846/0/14-15/13.
1.2. Утвердить в связи с переносом рабочих дней расчет продолжительности
рабочего времени на январь и март 2016 г., — соответствующая сопоставительная
таблица расчетов утвержденной и нормальной продолжительности рабочего времени
при 40-часовой пятидневной рабочей неделе в приложении к приказу.
1.3. Определять работникам дни выхода на работу, предоставлять отпуска, оплачивать труд и выплачивать пособия по временной нетрудоспособности в январе и
марте 2016 г. с учетом переноса рабочих дней.
2. Старшему инспектору по кадрам Сидоренко В. К. в трехдневный срок довести
до сведения работников предприятия изменение графика работы.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на главного экономиста Голуб Т. П.
Основание: Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 28.10.2015 с соответствующим проектом приказа.
Председатель правления

Козак

Визы
С приказом ознакомлены
К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)

Д. И. Козак
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Главный экономист

Голуб

2
Количество календарных дней
Количество праздничных дней и дней
религиозных праздников (число месяца,
2 (1, 7)
на которое выпадает праздник)
Количество выходных
10
Количество дней, работа в которые не
проводится
12
(стр. 2 + стр. 3)
Количество рабочих дней
19
(стр. 1 – стр. 4)
Количество рабочих дней с полной восьмичасовой продолжительностью рабочего
18
времени
Количество рабочих дней (день недели,
1
число месяца), в которых продолжитель(среда,
ность рабочего времени сокращается на
6 января)
час и составляет семь часов
Продолжительность рабочего времени,
151
часов
(18 8) + (1 7)
(21

22
21
1
(суббота,
12 марта)
175
8) + (1

18
1
(среда,
6 января)
151

9

12
19

8

1 (8)

10

2 (1, 7)

7)

Т. П. Голуб

175

1
(понедельник,
7 марта)

21

22

9

8

1 (8)

Значение показателей расчетов продолжительности рабочего
времени на:
январь 2016 г.
март 2016 г.
утвержденное
по норме
утвержденное
по норме
3
4
5
6
31
31
31
31
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8

7

6

5

4

3

2

1
1

Наименование показателей расчетов
№
продолжительности рабочего
п/п
времени

Сопоставительная таблица расчетов утвержденной в связи с переносом рабочих дней в январе и марте
2016 г. и нормальной продолжительности рабочего времени при 40-часовой пятидневной рабочей неделе

Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 29.10.2015 г. № 90-ОД
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Дополнительный

отпуск
за ненормированный
рабочий день
при неполном рабочем
времени

За работу в условиях ненормированного рабочего дня работ
никам причитается дополнительный отпуск. Однако ненор
мированный рабочий день не применяется для работников,
занятых на работе с неполным рабочим днем, но может при
меняться для работников, работающих на условиях неполной
рабочей недели. А если у работника сочетаются неполная
рабочая неделя и неполный рабочий день, имеет ли он право
на дополнительный отпуск?

Ситуация
Бухгалтеру, работнику с ненормированным рабочим днем, установлено неполное
рабочее время — неполная рабочая неделя
и неполный рабочий день: два рабочих дня
по восемь часов и два — по четыре. При этом
для бухгалтера установлен и определенный
круг обязанностей, которые должны выполняться в течение рабочей недели.
Коллективным договором предприятия
профессия бухгалтера включена в Список
профессий и должностей с ненормированным рабочим днем.

Пунктом 8 Рекомендаций о порядке предоставления работникам с ненормированным
рабочим днем дополнительного отпуска за
особый характер труда, утвержденных приказом Министерства труда и социальной
политики Украины от 10.10.1997 г. № 7
(далее — Рекомендации № 7), определено,
что дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день предоставляется
пропорционально времени, отработанному
на работе, должности, дающим право на
этот отпуск.
Будет ли правомерно предоставлять
дополнительный отпуск согласно п. 8
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Рекомендаций № 7 бухгалтеру? Если коллективным договором продолжительность
такого отпуска установлена в размере шести
календарных дней, а на работе с ненормированным рабочим днем бухгалтер занят
40 % недельной нормы рабочего времени
(16 ÷ 40 × 100), можно ли предоставить
бухгалтеру пропорциональный отпуск продолжительностью два календарных дня
(40 % от шести календарных дней)?

Законодательное регулирование
ненормированного рабочего дня
В законодательстве Украины «ненор
мированный рабочий день» как правовое
понятие встречается только в Законе об
отпусках, ст. 8 которого предусматривается ежегодный дополнительный отпуск
за особый характер труда работникам с
ненормированным рабочим днем. В КЗоТе
о нем не упоминается.
Что такое ненормированный рабочий
день и как он устанавливается — определено в Рекомендациях № 7. В Министерстве
юстиции они не регистрировались и силы
нормативно-правового акта не имеют.
«Вместе с тем важно учитывать, — указано
в одном из комментариев к КЗоТу, — что
рекомендации Министерства труда и социальной политики готовят специалисты
высшей квалификации на основании дейс
твующего законодательства. И отступление
от рекомендаций может, в конечном счете,
означать и нарушения требований законодательства».
Поэтому методические рекомендации
Минсоцполитики желательно принимать
во внимание. Но если тот или иной вопрос
в них не урегулирован, это еще не означает,
что что-то запрещено.
Пример этому — наша ситуация. Рассмотрим, что по этому поводу разъясняет
Минсоцполитики.
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Позиция Минсоцполитики
Отпуск не положен
В письме от 07.05.2002 г. № 010-430 Минсоцполитики, рассматривая аналогичную
ситуацию, указывало следующее. Работники,
которым установлено неполное рабочее время путем уменьшения продолжительности
рабочего дня или уменьшения продолжительности рабочей недели с одновременным
уменьшением продолжительности рабочего
дня, не пользуются правом на дополнительный отпуск за особый характер работы, а
именно за работу в условиях неполного
рабочего дня. Работники, которым неполное
рабочее время установлено только путем
уменьшения продолжительности рабочей
недели, пользуются правом на дополнительный отпуск за особый характер работы,
а именно за работу в условиях неполного
рабочего дня, исходя из конкретного круга
обязанностей и объема выполняемой ими
работы.
В этом письме Минсоцполитики выводы
базируются на его Рекомендациях № 7. А в
Законе об отпусках, напомним, сказано, что
дополнительный отпуск предоставляется «работникам с ненормированным рабочим днем
продолжительностью до семи календарных
дней согласно спискам должностей, работ
и профессий, определенных коллективным
договором, соглашением». И на каких условиях устанавливается «ненормированный
рабочий день» не уточняется. Поэтому мы
обратились в Минсоцполитики за дополнительными разъяснениями.

Отпуск положен
В письме от 22.07.2015 г. № 431/13/133-15
Минсоцполитики разъясняет: «Если в связи
со спецификой работы работник с неполным
рабочим днем периодически выполняет
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основную работу за пределами рабочего
времени, ему может быть установлен ненормированный рабочий день и соответственно ежегодный дополнительный отпуск
на условиях, определенных в коллективном
договоре. <…> Действующее законодательство на сегодняшний день не содержит
запрета на применение ненормированного рабочего времени для работников,
принятых на работу с неполным рабочим
днем».
И заметим, что определения Рекомендаций № 7 становятся для предприятия
нормами, если эти определения приняты в
коллективном договоре как обязательства
работодателя. А ответственность за нарушение этих норм — это ответственность за
невыполнение коллективного договора. И,
как предусмотрено ст. 18 Закона Украины
«О коллективных договорах и соглашениях»
от 01.07.1993 г. № 3356-XII, за такое нарушение на работодателя налагается штраф до
100 минимальных заработных плат.
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Выводы
В рассматриваемом случае предоставление дополнительного отпуска за особый
характер труда (за работу с ненормированным рабочим днем при неполном рабочем
времени) может быть урегулировано такой
нормой коллективного договора:
«Дополнительный отпуск за работу с
ненормированным рабочим днем предоставляется продолжительностью, пропорциональной фактической работе в режиме
ненормированного рабочего времени. При
этом в условиях сочетания неполной рабочей недели и неполных рабочих дней при
определении фактической работы в режиме
ненормированного рабочего дня не учитывается работа с неполными рабочими днями».
Эта норма в коллективном договоре может
быть включена в обязательства работодателя о времени отдыха или в примечание к
приложению о дополнительных отпусках за
работу с ненормированным рабочим днем.

Що нового

Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності
за сумісництвом переміщеним особам
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в
листі від 29.09.2015 р. № 5.2-32-1542 роз’яснила
порядок надання допомоги по тимчасовій непрацездатності за сумісництвом переміщеним
особам.
Якщо основне місце роботи застрахованої
особи, яка перемістилася, розташоване на території проведення АТО, та в разі настання в неї
страхового випадку в терміни, передбачені п. 2
Порядку надання матеріального забезпечення за
рахунок коштів Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності особам, які
переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою

ФСС з ТВП від 26.12.2014 р. № 37, матеріальне
забезпечення надається робочими органами
Фонду на підставі виданого у встановленому
порядку листка непрацездатності. Якщо застрахована особа працює за місцем роботи за
сумісництвом на території, де органи державної
влади здійснюють свої повноваження в повному
обсязі, то для реалізації права на отримання
матеріального забезпечення за місцем роботи
за сумісництвом робочим органом Фонду може
бути надана застрахованій особі копія листка
непрацездатності, засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою, а також довідка про
середню заробітну плату, обчислену робочим
органом Фонду для надання матеріального
забезпечення.
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Сегодня в рубрике:

Индексация
денежных доходов

c. 38

Новые размеры зарплат
бюджетников

c. 44

Ежегодные дополнительные
отпуска на предприятии
c. 50

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 листопаді 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
(далі — Закон № 1282) і Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від
17.07.2003 р. № 1078 з урахуванням змін і
доповнень, унесених постановами КМУ від
17.05.2006 р. № 690, від 11.07.2007 р. № 913,
від 12.03.2008 р. № 170, від 13.06.2012 р.
№ 526 (далі — Порядок № 1078).
Відповідно до Закону № 1282 з урахуванням внесених змін на підставі Закону
України від 28.12.2014 р. № 76-VIII індексація
проводиться в межах фінансових ресурсів
бюджетів усіх рівнів, бюджету ПФУ та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування на рік.
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.
Відповідно до Порядку № 1078 і даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний
місяць величина приросту ІСЦ для прове-

дення індексації в жовтні-листопаді 2015 р.
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації у 2015 р.
Базові місяці

Місяці
жовтень

листопад

У разі підвищення доходів, тобто якщо
базовими місяцями були
у 2014 р.
січень

74,6

74,6

лютий

73,6

73,6

березень

69,8

69,8

квітень

64,4

64,4

травень

58,4

58,4

червень

56,9

56,9

липень

56,2

56,2

серпень

55,0

55,0

вересень

50,6

50,6

жовтень

47,1

47,1

листопад

44,4

44,4

грудень

40,1

40,1

січень

35,9

35,9

лютий

29,1

29,1

березень

16,5

16,5

квітень

2,2

2,2

травень

—

—

червень

—

—

липень

—

1,5

серпень

—

2,3

вересень

—

—

жовтень

—

—

у 2015 р.

ІСЦ (за даними Держстату України), на
основі яких розраховуються індекси для проведення індексації, представлені в таблиці 2.
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Таблиця 2. Індекси споживчих цін, на основі яких розраховується індекс
для проведення індексації
Місяці
Рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2014

100,2

100,6

102,2

103,3

103,8

101,0

100,4

100,8

102,9

102,4

101,9

103,0

2015

103,1

105,3

110,8

114,0

102,2

100,4

99,0

99,2

102,3

ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації грошових доходів населення
В разі підвищення заробітної плати працівників у січні 2014 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації доходів у жовтні 2015 р. становить:
1,028 1,033 1,038 1,014 1,037 1,024 1,019 1,030 1,031 1,053 1,108
1,140 1,022 100 – 100 = 74,6 %,
де 1,028 — ІСЦ за лютий-березень 2014 р. (100,6 102,2 100),
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. (101,0 100,4 100),
1,037 — ІСЦ за серпень-вересень 2014 р. (100,8 102,9 100),
1,024 — ІСЦ за жовтень 2014 р. (102,4 100),
1,019 — ІСЦ за листопад 2014 р. (101,9 100),
1,030 — ІСЦ за грудень 2014 р. (103,0 100),
1,031 — ІСЦ за січень 2015 р. (103,1 100),
1,053 — ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 100),
1,108 — ІСЦ за березень 2015 р. (110,8 100),
1,140 — ІСЦ за квітень 2015 р. (114,0 100).
1,022 — ІСЦ за травень 2015 р. (102,2 100).
ІСЦ за червень-вересень 2015 р. становить 100,9 % (1,004 0,990 0,992 1,023),
тобто не перевищує поріг індексації (101 %), тому в листопаді 2015 р. суми індексації нараховуються в такому ж розмірі, що й у жовтні 2015 р.
Припустимо, що заробітна плата за жовтень 2015 р. становитиме 2700 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(із вересня — 1378 грн). Якщо заробітна плата не підвищувалась із січня 2014 р., величина приросту індексу споживчих цін на яку має проводитися індексація в жовтні 2015 р.
становить 74,6 % (174,6 – 100). Сума індексації визначається як результат множення
грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 1027,99 грн (1378,00 74,6 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 3727,99 грн (2700,00 + 1027,99).
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.
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Запитання — відповідь
На запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА, заступник директора
департаменту стратегічного планування — начальник відділу
Міністерства соціальної політики України

Визначення фіксованої суми
індексації
Як визначити фіксовану суму ін
дексації, якщо працівнику встанов
лено доплати за роботу у вихідні,
безперервний стаж роботи, у шкідливих
умовах тощо?
Відповідно до п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою
КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також зростання
грошових доходів населення без перегляду
їхніх мінімальних розмірів місяць, у якому
відбулося підвищення, вважається базовим у
разі обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ)
для індексації грошових доходів населення. У
базовому місяці значення індексу споживчих
цін приймається за 1 або 100 %. Індексація
грошових доходів, отриманих громадянами
за цей місяць, не провадиться. З наступного
місяця наростаючим підсумком обчислюється
ІСЦ для проведення подальшої індексації.
Якщо грошовий дохід з урахуванням суми
підвищення менше суми грошового доходу з
урахуванням індексації до його підвищення,
у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума
грошового доходу з урахуванням індексації
не перевищувала загального доходу до його
підвищення.
Тобто у базовому місяці сума індексації
має зменшуватись на суму підвищення доходу
працівника. Приклад проведення індексації
в разі підвищення грошових доходів наве-

дено в додатку 4 до Порядку № 1078. Крім
того п. 5 Порядку № 1078 передбачено, що
місяць, у якому підвищуються грошові доходи
працівників у зв’язку з розширенням зони
обслуговування, збільшенням обсягу робіт,
суміщенням професій (посад), виконанням
обов’язків тимчасово відсутнього працівника,
оплатою праці за роботу за сумісництвом на
одному підприємстві, в установі, організації, а
також за рахунок збільшення розміру премії,
не вважається базовим під час обчислення
ІСЦ для проведення індексації, якщо не підвищується тарифна ставка (оклад).
Отже, якщо заробітна плата підвищується
у вересні 2015 р., то сума підвищення заробітної плати має порівнюватися із сумою
індексації, що склалась у вересні 2015 р. з
урахуванням складових заробітної плати у
вересні.
Наприклад, якщо зростає посадовий оклад,
то змінюються й інші складові заробітної
плати, в т. ч. доплати та надбавки, а також
і розмір премії. Тобто береться посадовий
оклад до підвищення і всі складові від цього
посадового окладу у вересні, та посадовий
оклад після підвищення і такі ж відсотки
доплат, надбавок і премій від цього окладу.
Припустимо, працівнику у серпні-вересні
було проведено нарахування, наведені у
таблиці на с. 42.
Сума індексації у вересні за базового
місяця грудня 2013 р. (за ІСЦ 74,9 %) має
становити (1378 × 74,9 %) 1032,12 грн.
Підвищення зарплати у вересні (807,41 грн)
менше суми індексації (1032,12 грн), тому
сума індексації зменшується на суму підвищення зарплати та фіксується в розмірі
224,71 грн (1032,12 – 807,41).
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Виплата

1

Оплата за окладом

2

Нараховано
у серпні
2015 р.

Нараховано у вересні
2015 р.
якщо б
не було
підвищення

після підвищення

Різниця

4111,00

4111,00

4651,00

+540,00

Доплата за роботу в нічний час

554,09

554,09

626,87

+72,78

3

Оплата за роботу у святкові дні

178,74

—

—

—

4

Доплата за роботу в святкові дні

178,74

—

—

—

5

Премія 10 %

510,12

529,78

529,78

+0,00

6

Доплата за роботу у вечірній час

125,12

125,12

141,55

+16,43

7

Надбавка за безперервний стаж
роботи

1027,75

1027,75

1162,75

+135,00

8

Доплата за роботу у шкідливих
умовах

328,88

328,88

372,08

+43,20

Разом

У вересні один працівник відпрацю
вав 168 год., у т. ч. 28 год. у вечірній
час і 56 год. у нічний, за норми
176 год.; другий — 184 год., у т. ч. 32 год.
у вечірній час і 58 год. у нічний, за нор
ми 176 год.; третій —136 год., у т. ч. 24
год. у вечірній час і 42 год. у нічний, сім
календарних днів перебував у щорічній
відпустці. Як визначити фіксовану суму
індексації?
Робітники (чотири особи) зайняті
цілодобовим обслуговуванням
обладнання. Для них установле
ний підсумований облік робочого часу з
річним обліковим періодом. Розроблені
графіки змінності. Робота оплачується за
годинними тарифними ставками (12 грн).
Сума індексації зарплати у вересні —
1000 грн. У вересні робітники повністю
відпрацювали всі свої зміни за графіком:
двоє — по 176 год.; двоє — 184 год.
З 01.09.2015 р. у зв’язку з установлен
ням нового розміру мінімальної заробітної
плати робітникам підвищено годинну
тарифну ставку на 10 %. Згідно з чинним

+807,41

порядком фіксована сума індексації для
цих груп працівників становить:
12 грн × 176 год. + 1000 – 12 грн ×
× 1,1 × 176 год. = 788,8 грн;
12 грн × 184 год. + 1000 – 12 грн ×
× 1,1 × 184 год. = 779,2 грн.
Як правильно розрахувати суму фіксова
ної індексації заробітної плати, враховую
чи те, що в наступному місяці за графіками
змінності ті робітники, які відпрацювали
у вересні 176 год., відпрацюють 184 год.,
а ті, які 184 год. — 176 год.?
За наявності підсумованого обліку
робочого часу в базовому місяці для
визначення фіксованої суми індексації, на нашу думку, доцільно застосовувати
середньомісячну норму робочого часу.
Якщо у базовому місяці норму робочого
часу відпрацьовано не повністю, визначену
фіксовану суму індексації слід виплачувати
за фактично відпрацьований час.
Наприклад, норма робочого часу за
2015 р. — 1995 год. Середньомісячна норма — 166,25 год. Заробітна плата працівника
до підвищення: 12,00 × 166,25 = 1995,00 грн,
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після підвищення — 12,00 × 1,1 × 166,25 =
= 2194,50 грн. Сума підвищення зарплати —
199,50 грн (2194,50 – 1995,00).
Припустимо, що сума індексації за вересень за базового місяця грудня 2013 р. —
1032,12 грн. У такому разі сума фіксованої
індексації — 832,62 грн (1032,12 – 199,50).
Якщо працівник хворів, був у відпустці
тощо та не відпрацював установлену норму
робочого часу, то фіксована сума індексації
виплачується пропорційно відпрацьованому
часу.
Наприклад, якщо сума фіксованої індексації — 832,62 грн, а працівник із 176 год.
відпрацював лише 167 год., то сума фіксованої індексації становитиме 790,04 грн
(832,62 ÷ 176 х 167).

Індексація зарплати у грудні
Оклад працівника в червні 2015 р. —
2017,00 грн. Базовий місяць для
індексації — грудень 2013 р. Із
01.07.2015 р. оклад підвищено на 950,00 грн
до 2967,00 грн. Сума індексації доходів за
липень 2015 р. за базового місяця грудня
2013 р. становила 912,28 грн (1218,00 ×
× 74,9 %), що менше ніж сума підвищення.
Базовим місяцем для індексації доходів стає
липень 2015 р. Із 01.11.2015 р. у зв’язку зі
зменшенням обсягів виробництва оклади
зменшено до рівня червня 2015 р. з одно
часним переглядом у зв’язку з підвищен
ням мінімальної заробітної плати. Оклад
із 01.11.2015 р. — 2282,00 грн. Базовим
місяцем для індексації доходів буде ли
пень 2015 р. Коефіцієнт індексації дохо
дів за листопад 2015 р. становить 1,5 %,
сума індексації — 20,67 грн. Зарплата за
листопад 2015 р. разом із сумою індек
сації — 2302,67 грн (2282,00 + 20,67). Із
01.12.2015 р. оклад підвищують на 50 грн
до 2332,00 грн. Якщо припустити, що сума
індексації доходів у грудні 2015 р. за ба
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зового місяця липня 2015 р. становитиме
40 грн, то чи нараховувати поточну чи
фіксовану суму індексації? А враховуючи
те, що оклад підвищено у грудні 2015 р., чи
слід місяць підвищення (грудень 2015 р.)
надалі вважати базовим?
Так, все вірно. У цьому випадку грудень буде базовим місяцем, а поточну
та фіксовану суми індексації не нараховуємо.
Відповідно до п. 5 Порядку № 1078 у
разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, пенсії, виплат, що здійснюються на підставі законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, стипендій, а також у разі
зростання грошових доходів населення без
перегляду їх мінімальних розмірів місяць,
у якому відбулося підвищення, вважається
базовим за обчислення індексу споживчих
цін для індексації грошових доходів населення. В базовому місяці значення індексу
споживчих цін приймається за 1 або 100 %.
Індексація грошових доходів, отриманих
громадянами за цей місяць, не провадиться.
З наступного місяця обчислюється наростаючим підсумком індекс споживчих цін
для проведення подальшої індексації.
Якщо підвищення розмірів мінімальних
соціальних гарантій, зазначених в абзаці
першому цього пункту, не супроводжується
зростанням грошових доходів громадян,
передбачених п. 2 цього Порядку, грошові
доходи індексуються на загальних підставах
згідно з п. 11 і 4 цього Порядку.
У разі коли грошовий дохід з урахуванням
суми підвищення менше суми грошового
доходу з урахуванням індексації до його підвищення, в базовому місяці сума загального
доходу визначається з таким розрахунком,
щоб сума грошового доходу з урахуванням
індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення.
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Олена МОРЄВА,
економіст

Нові розміри

зарплат бюджетників
Приємною несподіванкою стало підвищення з 1 вересня
розмірів соціальних стандартів і заробітної плати працівникам
окремих галузей бюджетної сфери. Залежно від категорії,
в середньому заробітна плата педагогічних і медичних
працівників має зрости не менше, ніж на 300–600 грн.
Розглянемо, як на практиці бухгалтерія має перерахувати
ставки і посадові оклади таких працівників

З

аконом України «Про внесення змін
до Закону України «Про Держав
ний бюджет України на 2015 рік» від
17.09.2015 р. № 704-VIII із 01.09.2015 р.
підвищено розміри мінімальної заробітної
плати та прожиткового мінімуму.
Мінімальна заробітна плата становить
у місячному розмірі — 1378,00 грн, у погодинному — 8,29 грн.
Нагадаємо, що Законом України «Про
Державний бюджет України на 2015 рік»
від 28.12.2014 р. № 80-VIII застосування цих
показників було передбачено з 1 грудня поточного року, але її підвищили раніше ніж
передбачалося.
Підвищення соціальних стандартів спричинило необхідність підвищити і посадовий
оклад працівника першого тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою (далі — ЄТС),

щоб зберегти грошовий розрив між цими
двома величинами та забезпечити міжкваліфікаційні співвідношення в оплаті праці
працівників бюджетної сфери.
Враховуючи це, КМУ постановою від
16.09.2015 р. № 731 (далі — Постан о
ва № 731) установив нові розміри посадових
окладів, тарифних ставок, ставок заробітної
плати працівникам окремих галузей бюджетної сфери, які мають застосовуватися
також із 01.09.2015 р.
Підвищення стосується працівників, роботу яких оплачують відповідно до постанови
КМУ «Про оплату праці працівників на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі —
Постанова № 1298).
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Нові розміри посадових окладів
бюджетників
Постановою № 731 посадові оклади (тарифні ставки) працівників 1–5-х тарифних
розрядів зафіксували конкретними сумами.
Різниця між 1-м і 2-м розрядом становить,
як і раніше, 5 грн, а 2-м і 5-м розрядом —
10 грн. Для обчислення посадових окладів
(тарифних ставок) працівникам з іншими
тарифними розрядами застосовують базовий
посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1-го тарифного розряду, який становить
1012,00 грн. До 01.09.2015 р. він становив
852,00 грн. Отже, коефіцієнт підвищення —
1,18779 (1012,00 грн ÷ 852,00 грн).
Базовий розмір посадового окладу працівника 1-го розряду хоча і збільшився, але, як і
в попередні роки, не відповідає мінімальній
заробітній платі. Розрив між базовим посадовим окладом працівника 1-го тарифного
розряду та мінімальною заробітною платою
становить 366,00 грн (1378,00 – 1012,00).
Фіксовані розміри посадових окладів
для працівників 1–5-х тарифних розрядів
становлять:
• за першим тарифним розрядом —
1378,00 грн;
• за другим тарифним розрядом —
1383,00 грн;
• за третім тарифним розрядом —
1393,00 грн;
• за четвертим тарифним розрядом —
1403,00 грн;
• за п’ятим тарифним розрядом —
1413,00 грн.
Як бачимо, посадовий оклад працівника
1-го тарифного розряду відповідає мінімальній заробітній платі (1378,00 грн). Отримують
мінімальну заробітну плату особи, яким
установлено посадові оклади на рівні 1-го
тарифного розряду за ЄТС.
Ставки заробітної плати (посадові оклади) працівників 6–25-х тарифних розрядів,
установлені Постановою № 731, розраховані,
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виходячи з величини посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного
розряду (1012,00 грн, а не 852,00 грн, як
було до підвищення).
Враховуючи вказані вище зміни, перерахунку підлягають посадові оклади, ставки
заробітної плати, доплати та надбавки, які
гарантовані постановами уряду, галузевими
наказами та належать до фонду заробітної
плати.

Умови оплати праці бюджетників
На підставі Постанови № 1298 міністерс
твами та іншими центральними органами
виконавчої влади розроблені й затверджені
за погодженням із Міністерством соціальної
політики України конкретні умови оплати
праці та розміри посадових окладів (ставок
заробітної плати) працівників підвідомчих
бюджетних установ, закладів та організацій
відповідно до ЄТС, з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їхньої
роботи. Для:
• працівників закладів охорони здоров’я
вони затверджені наказом Міністерства
праці та соціальної політики України та
Міністерства охорони здоров’я України «Про
впорядкування умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 р.
№ 308/519 (далі — Умови № 308);
• працівників закладів освіти — наказом Міністерства освіти і науки України
«Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ
освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р.
№ 557 (далі — Наказ № 557);
• працівників закладів культури — наказом Міністерства культури і туризму України
«Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної
сітки» від 18.10.2005 р. № 745.
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Крім зазначених нормативів, питання
оплати праці бюджетників регулюються й
іншими законодавчими документами.

Оплата праці педагогів
Праця вчителів оплачується згідно з
Інструкцією про порядок обчислення заро
бітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від
15.04.1993 р. № 102 (далі — Інструкція № 102).
А постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78
затверджено Порядок виплати надбавок за
вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і
установ освіти (далі — Порядок № 78).
За п. 1 Порядку № 78 педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних
закладів і установ освіти виплачується надбавка за вислугу років щомісяця у відсотках до
посадового окладу (ставки заробітної плати)
залежно від стажу педагогічної роботи. Також
відповідно до постанови КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам
дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів,
вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно
від їх підпорядкування» від 23.03.2014 р.
№ 373 (далі — Постанов № 373) зазначені
працівники мають право на надбавку «за
престижність праці». Граничний розмір
такої надбавки — 20 % посадового окладу
(ставки заробітної плати), тобто вона може
виплачуватися в будь-якому розмірі в межах
зазначеного граничного розміру. Конкретний
розмір надбавки «за престижність праці»
встановлює керівник закладу освіти в межах
наявного фонду заробітної плати.
Звертаємо увагу, що саме пп. «а» п. 5
розділу першого Інструкції № 102 передбачено зміну розмірів ставок заробітної
плати та посадових окладів протягом року,
якщо урядом змінено розмір мінімальної
заробітної плати.
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Оплата праці медиків
Медичним працівникам праця оплачується
за фактично відпрацьований час, виходячи з
посадового окладу, з урахуванням підвищень,
доплат і надбавок, передбачених Умовами
№ 308. Крім того медичні працівники мають
право на отримання надбавки за вислугу років відповідно до Порядку виплати надбавки
за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних
закладів охорони здоров’я, затвердженого
постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1418
(далі — Порядок № 1418). Конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат затверджуються керівником закладу в межах затвердженого фонду заробітної плати
(п. 17 Умов № 308).
Розміри посадових окладів фахівців із
базовою та неповною вищою медичною
освітою (середній медичний персонал)
визначаються за тарифними розрядами
ЄТС залежно від наявної кваліфікаційної
категорії.

Оплата праці працівників
закладів культури
Працівники закладів культури, так само
як і інші бюджетники, мають право на
отримання різних видів надбавок і доплат.
Бібліотекарям, крім посадового окладу, виплачується:
• доплата за вислугу років — на підставі
постанови КМУ «Про затвердження Порядку
виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від
22.01.2005 р. № 84 (далі — Порядок № 84);
• надбавка за особливі умови роботи — згідно з постановою КМУ «Про підвищення заробітної плати працівникам
бібліотек» від 30.09.2009 р. № 1073 (далі —
Постанова № 1073);
• доплата за роботу з бібліотечним фондом підручників — за п. 58 Інструкції № 102.
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Далі на прикладах розглянемо, як зміниться місячна заробітна плата окремих
категорій працівників бюджетних закладів
відповідно до Постанови № 731.
Зважаючи на викладене вище, за загальним правилом заробітну плату педагогічним,
медичним працівникам виплачують відповідно до тарифікації, решті працівників —

на підставі штатного розпису. Тож, щоб
запровадити нові посадові оклади, ставки
заробітної плати, потрібно:
• видати наказ по закладу, установі;
• по-новому розрахувати показники за
тарифікацією;
• скласти штатний розпис із посадовими
окладами в нових розмірах.

ПРИКЛАД 1

Розрахунок заробітної плати педагогічного працівника з 01.09.2015 р.
Учитель вищої категорії з педагогічним званням «Вчитель-методист» має 25 годин
тижневого навантаження (математика) у 9–11-х класах. Стаж його педагогічної роботи —
19 років. У кожному класі навчається більше 12 учнів. Учитель також одержує доплату за
класне керівництво та перевірку зошитів.
Розрахунок місячної зарплати цього працівника з 01.09.2015 р. наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Обчислення місячного розміру заробітної плати вчителя-методиста
№
з/п

Складові заробітної плати

Сума,
грн

Підстава

1

Ставка заробітної плати
(12-й тарифний розряд за ЄТС)

2145,00

Постанова № 731

2

Підвищення за звання
«вчитель-методист»

2145,00 × 15 %

321,75

підпункт «г» п. 24
Інструкції № 102

3

Ставка заробітної плати з
урахуванням підвищення

2145,00 + 321,75

2466,75

пункт 34
Інструкції № 102

4

Заробітна плата за години
викладацької роботи (25 годин)

(2466,75 × 25 год.) ÷
÷ 18 год.

3426,04

пункт 68
Інструкції № 102

5

Доплата за класне керівництво

2466,75 × 25 %

616,88

пункт 36
Інструкції № 102

6

Додаткова оплата за перевірку
зошитів

3426,04 × 15 %

513,91

пункт 37
Інструкції № 102

7

Надбавка за вислугу років

3426,04 × 20 %

685,21

пункт 1
Порядку № 78

8

Надбавка за престижність
праці

3426,04 × 20 %

685,21

пункт 1
Постанови № 373

р. 4 + р. 5 +
+ р. 6 + р. 7 + р. 8

5927,25

Усього місячна заробітна плата

Розрахунок

47

48

ОПЛАТА ТРУДА

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ПРИКЛАД 2

Розрахунок заробітної плати секретаря-друкарки з 01.09.2015 р.
Посадовий оклад секретаря-друкарки встановлено за 5-м тарифним розрядом. Доплат
і надбавок немає. Як зміниться заробітна плата цієї працівниці з 01.09.2015 р. показано
в таблиці 2.
Таблиця 2. Обчислення місячного розміру заробітної плати секретаря-друкарки
№
з/п

Складові заробітної плати

Сума, грн

Підстава

До 01.09.2015 р.
1

Посадовий оклад

1253,00

Усього місячна заробітна плата

1253,00

Наказ № 557

З 01.09.2015 р.
1

Посадовий оклад

1413,00

Усього місячна заробітна плата

1413,00

Постанова № 731

Різниця між посадовим окладом до його підвищення та після становить 160 грн. Розмір
посадового окладу змінюється на підставі наказу по закладу.

ПРИКЛАД 3

Розрахунок заробітної плати медичного працівника з 01.09.2005 р.
Старшій медичній сестрі встановлено 8-й тарифний розряд з оплати праці. Відповідно
до пп. 2.2.10 Умов № 308 за «старшинство» її посадовий оклад підвищено на 10 %.
За використання дезінфікуючих засобів наказом керівника закладу працівниці встановлено доплату в розмірі 10 % посадового окладу. Стаж медичної роботи — 17 років.
Розрахунок місячної зарплати цієї працівниці з 01.09.2015 р. наведено в таблиці 3.
Таблиця 3. Обчислення місячного розміру заробітної плати старшої медичної сестри
№
з/п

Складові заробітної плати

Розрахунок

Сума,
грн

Підстава

1

2

3

4

5

1

Посадовий оклад

1660,00 Постанова № 731

2

Підвищення посадового окладу
за «старшинство»

1660,00 × 10 %

3

Посадовий оклад із
підвищенням

1660,00 + 166,00 1826,00 пункт 2.2.10 Умов № 308

166,00

пункт 2.2.10 Умов № 308
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ПРИКЛАД 3
1

3

4

5

4

Надбавка за вислугу років

2

1826,00 × 20 %

365,20

пункт 2 Порядку № 1418

5

Доплата за дезінфікуючі
засоби

1826,00 × 10 %

182,60

підпункт 3.4.7
Умов № 308

1826,00 +
+ 365,20 +
+ 182,60

2373,80

Усього місячна заробітна плата

ПРИКЛАД 4

Розрахунок заробітної плати бібліотекаря з 01.09.2015 р.
Бібліотекарю загальноосвітнього навчального закладу встановлено 11-й тарифний розряд
за ЄТС, стаж бібліотечної роботи — більше 20 років. Наказом керівника закладу бібліотекарю
встановлено доплату за роботу з бібліотечним фондом підручників у розмірі 10 % посадового
окладу, надбавку за особливі умови роботи — 50 %, доплату за вислугу років — 30 % посадового окладу, а також надбавку за високі досягнення у праці — 10 % посадового окладу.
В таблиці 4 наведено розрахунок заробітної плати бібліотекаря до 01.09.2015 р. та
починаючи з цієї дати.
Таблиця 4. Обчислення місячного розміру заробітної плати бібліотекаря
№
з/п

Складові
заробітної плати

До 01.09.2015 р.
Розра
хунок

Сума,
грн

з 01.09.2015 р.
Розра
хунок

Сума,
грн

Підстава

додаток 6 до
1994,00 Наказу № 557,
Постанова № 731

1

Посадовий оклад

2

Надбавка за особливі умови роботи

1678,00 ×
× 50 %

839,00

1994,00 ×
× 50 %

997,00

Постанова
№ 1073

3

Доплата за роботу
з бібліотечним фондом підручників

1678,00 ×
× 10 %

167,80

1994,00 ×
× 10 %

199,40

пункт 58
Інструкції № 102

4

Доплата за вислугу
років

1678,00 ×
× 30 %

503,40

1994,00 ×
× 30 %

598,20

Порядок № 84

5

Надбавка за високі
досягнення у праці

1678,00 ×
× 10 %

167,80

1994,00 ×
× 10 %

199,40

Постанова № 1298

Усього заробітна
плата за місяць

1678,00

(р. 2 + р. 3 +
(р. 2 + р. 3 +
3356,00
3988,00
+ р. 4 + р. 5)
+ р. 4 + р. 5)
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Ірина ПІСОЦЬКА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Щорічні

додаткові відпустки
на підприємстві
За законодавством кожен працівник має право на щорічну
основну відпустку. можна скористатися і правом на додат
ковий відпочинок. Нагадаємо види додаткових відпусток,
правила їх надання та тривалість, а також про те, як вони
впливають на фінансові результати підприємства

Щорічні додаткові відпустки
та їх види
Порядок надання, умови та тривалість
відпусток визначено КЗпП, Законом про
відпустки й іншими законодавчими актами.
Право на відпустку мають громадяни, які
перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями
незалежно від виду діяльності та галузевої
приналежності, а також громадяни, які
працюють за трудовим договором у фізичної особи (частина перша ст. 2 Закону про
відпустки).
Тобто сумісники та працівники, які працюють на умовах неповного чи скороченого
робочого часу, мають рівні з іншими працівниками права на отримання щорічної
відпустки. Громадяни, які виконують роботи на підприємстві на підставі укладеного
цивільно-правового договору, права на
відпустку не мають.

Щорічні відпустки бувають основні та додаткові. Щоб скористатися щорічною додатковою відпусткою, потрібні спеціальні підстави, які регламентуються законодавством.
Згідно зі ст. 4 Закону про відпустки та
ст. 76 КЗпП є такі види щорічних додаткових
відпусток:
• за роботу зі шкідливими та важкими
умовами праці (ст. 7 Закону про відпустки);
• додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8 Закону про відпустки);
• інші додаткові відпустки, передбачені
законодавством.
До інших додаткових відпусток можна
віднести щорічні додаткові відпуски держслужбовців, суддів, посадових осіб місцевого
самоврядування, працівників дипломатичних
служб, атестованих працівників прокуратури,
батьків (осіб, які їх замінюють) дітей-інвалідів
і ВІЛ-інфікованих, працівників, які надають
допомогу людям із ВІЛ-інфекціями, лікарів
і медичних працівників.
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Загальні правила надання
додаткових відпусток

Стаж для щорічної додаткової
відпустки

Порядок надання щорічних додаткових
відпусток практично не відрізняється від
порядку надання щорічних основних відпусток, хоча і має деякі важливі моменти,
яким треба приділити увагу (ст. 10 Закону
про відпустки та ст. 79 КЗпП):
• додаткові відпустки повної тривалості у
перший рік роботи надаються працівникам
після закінчення шести місяців безперервної
роботи на підприємстві. Якщо працівник
пропрацював менше — відпустку надають
пропорційно відпрацьованому часу, крім
визначених законом випадків, коли ця відпустка надається повної тривалості;
• додаткову відпустку, за бажанням
працівника, можуть надати одночасно зі
щорічною основною відпусткою або окремо від неї;
• щорічні додаткові відпустки дозволено
переносити та ділити на частини;
• щорічні додаткові відпустки за роботу
із шкідливими, важкими умовами праці та
за особливий характер праці надаються
понад тривалість основної відпустки за
однією з підстав, обраних працівником.
Хоча можуть бути винятки, коли щорічні
додаткові відпустки надаються з декількох
підстав. Порядок надання таких додаткових
відпусток встановлює КМУ;
• за невикористані дні додаткової відпустки виплачують компенсацію під час
звільнення, а також за бажанням працівника, якщо він відпочивав не менше ніж
24 календарні дні із загальної тривалості
щорічних відпусток, — за дні, що перевищують цю тривалість (частина перша та
четверта ст. 24 Закону про відпустки);
• щорічну додаткову відпустку за роботу
в шкідливих і важких умовах та за особливий
характер праці роботодавець зобов’язаний
надати протягом робочого року (частина
п’ята ст. 80 КЗпП).

Відповідно до частини другої ст. 82 КЗпП і
частини другої ст. 9 Закону про відпустки до
стажу, що дає право на щорічну додаткову
відпустку, зараховують:
• час фактичної роботи із шкідливими,
важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у
цих умовах не менше половини тривалості
робочого дня, встановленої для працівників цього виробництва, цеху, професії або
посади. Не враховується час, необхідний
для підготовки робочого місця до роботи,
а також для завершення роботи;
• час щорічних основної та додаткових
відпусток за роботу із шкідливими, важкими
умовами та за особливий характер праці;
• час роботи вагітних жінок, переведених
на підставі медичного висновку на легшу
роботу, на якій вони не зазнають впливу
несприятливих виробничих факторів.
Якщо переведений на роботу на інше підприємство працівник повністю або частково
не використав щорічні основну та додаткові
відпустки та не одержав за них грошову компенсацію, до стажу роботи, що дає право на
щорічні додаткові відпустки, зараховується
час, за який він не використав ці відпустки
за попереднім місцем роботи.
Зауважимо, що правила обчислення стажу, який дає право на додаткову відпустку,
мають свої особливості.
Наприклад, періоди, що включаються до
стажу роботи, який дає право на відпустку в
зв’язку зі шкідливими умовами праці, можуть
не відповідати періодам, що зараховуються
для щорічної основної відпустки. Тому робочий рік для додаткової відпустки не завжди
буде збігатися з робочим роком, який дає
право на основну відпустку.
До стажу для щорічних додаткових відпусток не включають час, коли працівник
фактично не працював, але за ним згідно із
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законодавством зберігали місце роботи та
заробітну плату (крім щорічних основної та
додаткових відпусток), а саме:
• період тимчасової непрацездатності;
• період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (за
медичним висновком — шестирічного), а
якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), — 16-річного віку;
• час оплаченого вимушеного прогулу,
спричиненого незаконним звільненням або
переведенням на іншу роботу;
• дні відпустки без збереження зарплати,
передбаченої ст. 25, 26 Закону про відпустки;
• інші періоди роботи (навчальна відпустка,
відпустка на дітей, чорнобильська відпустка,
курси підвищення кваліфікації, відрядження).
Разом із святковими та неробочими
днями за ст. 78(1) КЗпП із розрахункового
періоду виключають і робочі дні, протягом
яких працівник не працював за скороченого робочого тижня (лист Міністерства
праці та соціальної політики України від
12.03.2007 р. № 66/06/186-07).
Стаж для щорічної додаткової відпустки
треба обчислювати в календарних днях (частина перша ст. 5 Закону про відпустки), але
на практиці трапляються різні варіанти — в
робочих днях, місяцях, хоча це є неправильним (абзац перший п. 7 Порядку № 100).

Тривалість щорічних додаткових
відпусток
Як зазначалося вище, щорічна основна
та додаткова відпустки, за бажанням працівника, можуть надаватись одночасно або
окремо. Загальна їх тривалість не може
перевищувати 59 календарних днів, а для
працівників, зайнятих на підземних гірських
роботах, — 69 календарних днів (частина
третя ст. 10 Закону про відпустки).
Тривалість щорічної додаткової відпустки
встановлюється колективним договором
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за кожним видом робіт, професій і посад
або трудовим договором із працівником.
Підприємства в межах своїх повноважень
і за рахунок власних коштів можуть установлювати додаткові (порівняно з чинним
законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників, у т. ч. відпустки
більшої тривалості (ст. 69 Господарського
кодексу України, лист Міністерства праці та соціальної політики України від
06.07.2001 р. № 010-720).
Конкретна тривалість щорічних додаткових відпусток за роботу зі шкідливими
та важкими умовами праці на підприємстві
встановлюється залежно від результатів
атестації робочих місць за умовами праці
та часу зайнятості працівника в цих умовах
(ст. 7 Закону про відпустки). Така відпустка
надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на
здоров’я шкідливих виробничих факторів за
Списком виробництв, робіт, цехів, професій
і посад із шкідливими і важкими умовами
праці, зайнятість працівників на роботах в
яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженим постановою КМУ від
17.11.1997 р. № 1290 (далі — Список № 1).
Згідно зі 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
та умовах підвищеного ризику для здоров’я
за Списком виробництв, робіт, професій і
посад працівників, робота яких пов’язана з
підвищеним нервово-емоційним та інтелектальним навантаженням або виконуються
в особливих природніх географічних і геологічних умовах та на умовах підвищенного
ризику для здоров’я, що дає право на щорічну
додаткову відпустку за особливий характер
праці, затвердженим постановою КМУ від
17.11.1997 р. № 1290 (далі — Список № 2).
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Тривалість щорічних додаткових відпусток
№
з/п

Категорія працівників

Тривалість
відпустки

1

Працівники, зайняті на роботах, пов’язаних із
негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів

частина перша ст. 7 Закону
про відпустки, Список № 1

2

до 35 каОкремі категорії працівників, робота яких пов’язана лендарних
з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуаль- днів
ним навантаженням або виконується в особливих
природних географічних і геологічних умовах та
умовах підвищеного ризику для здоров’я

3

до семи
календарних днів

Працівники з ненормованим робочим днем

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається також працівникам із ненормованим робочим днем за
списками посад, робіт і професій, визначених
колективним договором.
Для зручності тривалість щорічних додаткових відпусток наведено в таблиці.
Якщо працівник має право на щорічну
додаткову відпустку з кількох підстав, наприклад, за роботу зі шкідливими і важкими
умовами праці та за особливий характер
праці, то він може скористатися лише однією
з них на власний вибір. Але для окремих
працівників, назви професій яких відмічені
у Списках № 1 і № 2 спеціальною познач
кою, встановлено виняток: вони мають
право на додаткові відпустки з кількох
підстав одночасно (кількість днів відпусток
підсумовується).

Беседка
1 листопада, нд.

Законодавча підстав та
особливість надання

пункт 1 частини першої
ст. 8 Закону про відпустки,
Список № 2
пункт 2 частини першої ст. 8
Закону про відпустки, списки
посад, робіт і професій, зазначених у колективному договорі

Крім того для працівників окремих професій
(державні службовці, судді, працівники прокуратури та ін.) щорічні додаткові відпустки
можуть мати іншу тривалість і встановлюватися спеціальними актами законодавства.

Вплив щорічних додаткових
відпусток на фінансові результати
Оплата щорічних додаткових відпусток,
передбачних законодавством, збільшує витрати підприємства і, як наслідок, призводить
до змін фінансового результату. Але не треба
забувати, що такі витрати підприємство понесе лише якщо певні категорії працівників
скористаються своїм правом на додатковий
відпочинок, чи в разі їхнього звільнення буде
нараховано компенсацію.

Свята та пам’ятні дати у листопаді

День працівника
соціальної сфери України
9 листопада, пн. День української
писемності та мови
10 листопада, вт. Міжнародний день
бухгалтерії

12 листопада, чт.
17 листопада, вт.
20 листопада, пт.
21 листопада, сб.
телебачення
27 листопада, пт.

Всесвітній день якості
Міжнародний день студентів
Всесвітній день дитини
Всесвітній день
Всесвітній день інформації
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Сегодня в рубрике:

Учет мобилизованных
сотрудников

c. 54

Представительские
расходы в учете

c. 61

Людмила ЛУЦКОВА,
консультант по продуктам 1С:Предприятие,
Внедренческий центр ABBYY Украина
кандидат экономических наук

Учет

мобилизованных
сотрудников
Учет мобилизованных сотрудников в соответствии с послед
ними изменениями законодательства качественно реали
зован в конфигурациях программных продуктов «1С». Мы
подготовили подробную инструкцию расчета оплаты труда
таких работников и формирования отчетов по расходам на
зарплату с помощью конфигураций «1С»
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У

чет сотрудников, мобилизованных на
военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период
(далее — мобилизованные сотрудники),
в конфигурациях «1С:Управление производственным предприятием для Украины»,
«1С:Зарплата и управление персоналом для
Украины» и «1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины» (для
всех конфигураций, начиная с версии 2.1.38)

ведется в документе «Отсутствие на работе
организаций», в котором можно указать
состояние «Мобилизован» (рис. 1).
В отчете «Среднеучетная численность сотрудников» мобилизованные сотрудники не
учитываются уже с первого дня отсутствия
на рабочем месте. Кроме того система позволяет получить их список, для чего необходимо сформировать отчет «Статистика
кадров организаций» (рис. 2). Напомним, что

Рис. 1. Документ «Отсутствие на работе организаций»

Рис.2. Отчет «Статистика кадров организаций»
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согласно разъяснениям Госстата (письмо от
04.07.2014 г. № 09.3-6/145-14) мобилизованные сотрудники не должны учитываться
при расчете среднесписочной численности
(ССЧ) сотрудников организации.
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Оплата труда мобилизованных сотрудников рассчитывается согласно Порядку
выплаты компенсации предприятиям, учреждениям, организациям в пределах среднего
заработка работников, призванных на воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый период, утвержденного
постановлением КМУ от 04.03.2015 г. № 105.
Первоначальный расчет начислений по
среднему заработку мобилизованным сотрудникам проводится в документе «Оплата
по среднему заработку» с видом расчета

«Оплата мобилизованным» (рис. 3, 4, 5).
Вся информация, необходимая для расчета
начислений, вносится в шапку документа.
Затем, после нажатия кнопки «Рассчитать
все», выполняется автоматический расчет.
А его результаты отображаются в табличной
части документа (рис. 5).
Расчет «Суммы средней» осуществляется
на закладке «Расчет среднего заработка»
(рис. 6). При необходимости эту сумму можно
заполнить вручную, перезаполнить и пересчитать данные в закладке «Начисления».
На этой же закладке можно рассчитать
среднюю зарплату в случаях, которые попадают под действие изменений в п. 4 Порядка
начисления средней заработной платы,
утвержденного постановлением КМУ от
08.02.1995 г. № 100, введенных постановлением КМУ от 29.07.2015 г. № 542.
Чтобы зафиксировать для сотрудника
необходимость оплаты труда (с прежним

Рис. 3. Вид расчета «Оплата мобилизованным», закладка «Учет»

Рис. 4. Вид расчета «Оплата мобилизованным», закладка «Прочее»

Расчет оплаты

№ 11 (112) ноябрь 2015

УЧЕТ И НАЛОГИ

Рис. 5. Документ «Оплата по среднему заработку», закладка «Начисления»

размером среднего заработка), начиная со
следующего месяца, на основании документа
«Оплата по среднему заработку» необходимо

создать документ «Ввод сведений о плановых начислениях работников организаций»
(рис. 7, 8).

Рис. 6. Документ «Оплата по среднему заработку», закладка «Расчет среднего заработка»
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Рис. 7. Документ «Ввод сведений о плановых начислениях работников организаций»,
закладка «Плановые начисления»

Рис. 8. Документ «Ввод сведений о плановых начислениях работников организаций»,
закладка «Взносы»

В дальнейшем такое начисление будет
осуществляться ежемесячно с помощью до-

кумента «Начисление зарплаты работникам
организаций» (рис. 9).
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Рис. 9. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций», закладка «Расчетный лист»

Поскольку начисления мобилизованным
сотрудникам, подлежащие компенсации,

не облагаются ЕСВ, НДФЛ и ВС1, закладка
«НДФЛ» имеет такой вид (рис. 10).

Рис. 10. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций», закладка «НДФЛ»
1 На

эту тему см. журнал «Заработная плата» № 7/2015, с. 82. (Прим. ред)
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В налоговом расчете ф. № 1 ДФ для таких
начислений применяется код вида дохода «128» (ВС с таких видов дохода не удерживается). А в отчете по ЕСВ начисления
отражаются в таблице 6 отдельной строкой с
кодом категории застрахованного лица «48».
Взнос должен быть назначен с первого числа первого месяца начисления оплаты по
среднему заработку (но не ранее периода
действия новой формы отчета — 01.05.2015 г).
Стандартный набор взносов сотрудника
при этом изменять не нужно. Порядок
отражения начислений мобилизованным сотрудникам задается в справочнике «Способы отражения зарплаты в
регучете» в предопределенном способе
«Отражение зарплаты мобилизованных».

Чтобы корректно сформировать отчет,
необходимо на дату призыва в регистре сведений «Воинский учет» (рис. 12) установить
отношение к воинскому учету «Призван на
воинскую службу». Кроме того нужно заполнить информацию о военкомате, дату
и номер приказа о призыве. Наименование
органа социальной защиты населения для
отчета задается в регистре сведений «Коды
организации».

Формирование отчета
о расходах на оплату
В конфигурациях «1С» реализован
«Отчет о компенсации мобилизованным работникам» (рис. 11), который
формируется в разрезе организации и
военкоматов, призвавших сотрудников.
В этом отчете отражаются мобилизованные сотрудники, которым начислена
оплата по среднему заработку.

Рис. 11. Отчет о компенсации мобилизованным
работникам

Рис. 12. Регистр сведений «Воинский учет»
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Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Представницькі

витрати в обліку

Витрати кожного підприємства розрізняються за видами, скла
дом і призначенням. Одні групи витрат безпосередньо пов’язані
з конкретною операцією (об’єктом витрат), інші — мають за
гальний характер і необхідні для забезпечення функціонування
підприємства в цілому. До таких витрат загального характеру
належать і представницькі. З’ясуємо далі в статті, що це за
витрати, як вони оформляються та відображаються в обліку

Які витрати є представницькими
та їх склад
В законодавстві України поняття «представницькі витрати» зустрічається в П(С)БО 16
«Витрати», але визначення такого поняття в
ньому немає. Щодо підзаконних актів, то є два
документи, які регулюють питання складу та
змісту витрат на представницькі цілі, а також
містять визначення терміну «представницькі
витрати». Це — Норми коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядок їх
витрачання, затверджені наказом Міністерства
фінансів України від 14.09.2010 р. № 1026
(далі — Норми № 1026), і Положення про
порядок реалізації програм та проведення
заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї,
затверджене наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України від 01.11.2000 р. № 2111 (далі —
Положення № 2111).
Уже із назв документів зрозуміло, що вони
поширюються далеко не на всі підприємства,
зокрема, Норми № 1026 — лише на бюджетні

установи, а Положення № 2111 — на установи, що займаються питаннями дітей, молоді,
жінок і сімей. Однак, враховуючи те, що на
сьогодні для всіх інших підприємств немає
подібного документа, який би регулював
визначення, склад і порядок оформлення
представницьких витрат, вважаємо, що
вони також можуть використовувати Норми
№ 1026 і Положення № 2111 для розробки
власних положень про склад і цілі представницьких витрат.
Відповідно до п. 2 Норм № 1026 представницькими витратами є витрати бюджетних
установ на прийом і обслуговування іноземних представників і делегацій, які прибули на
запрошення для проведення переговорів із
метою налагодження міжнародних зв’язків,
установлення та підтримання взаємовигідного співробітництва. Аналогічне визначення
містить і пп. 9.6.1 Положення № 2111, тільки
в ньому додатково йдеться про прийом гостей
для вирішення питань, пов’язаних із дітьми,
молоддю, жінками та сім’ями. Також можна помітити ще одну різницю у визначенні
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терміну за цими двома документами — Норми
№ 1026 пов’язують представницькі витрати
тільки з прийомом іноземних представників
і делегацій, а Положення № 2111 — із прийомом усіх гостей, які прибули за запрошенням
для проведення переговорів.
Обидва документи містять «розшифровку» таких витрат (їхній склад). Так, до
представницьких витрат належать:
• витрати, пов’язані з проведенням офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері)
представників;
• витрати на забезпечення представників
необхідним транспортом;
• витрати на заходи культурної програми;
• витрати на буфетне обслуговування
під час переговорів;
• витрати на оплату послуг перекладача,
який не перебуває у штаті установи;
• витрати на оплату номерів у готелях.
Витрати, пов’язані з бронюванням номерів
у готелях, передбачаються в розмірі 50 %
вартості номера за добу.
Зауважимо, що офіційний прийом (сніданок, обід, вечеря) гостей (делегації) може
проходити як безпосередньо в офісі підприємства, так і в орендованих для цього залі,
кафе, ресторані. Так, якщо прийом гостей
відбуватиметься в офісі підприємства, до
витрат на проведення такого прийому належать витрати на придбання живих та/
або штучних квітів, плакатів тощо, якими
буде прикрашено офіс. Якщо прийом гостей
заплановано провести в кафе (ресторані,
залі), до зазначених витрат додадуться ще
витрати на оренду приміщення.
Якщо буфетне обслуговування під час
прийому (переговорів) підприємство забезпечує самостійно, до представницьких
витрат включаються витрати на придбання
продуктів, напоїв і посуду. Якщо ж буфетне
обслуговування здійснює організація громадського харчування, суми витрат визнаються
на підставі документів від такої організації,
в яких має бути вказано кількість персон,
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яких було обслуговано, найменування, ціна
та кількість використаних продуктів.

Розмір витрат
на представницькі цілі
Для підприємств, що фінансуються з
бюджету, встановлені обмеження розміру
витрат на представницькі цілі. Згідно з п. 3
Норм № 1026 бюджетні установи мають здійснювати зазначені витрати тільки в межах
коштів, передбачених кошторисом на кожний прийом гостей (делегацій). Загальний
річний розмір представницьких витрат для
бюджетної установи не може перевищувати
0,25 % кошторису, затвердженого для такої
установи на рік. А для установ, які займаються
питаннями дітей, жінок і молоді, загальна
річна сума представницьких витрат не має
перевищувати 10 % загальної суми витрат,
передбаченої на міжнародне співробітниц
тво, затвердженої календарним планом і
кошторисом доходів та видатків установи
(пп. 9.6.3 Положення № 2111).
На решту підприємств, установ, організацій ці обмеження не поширюються.

Документальне оформлення
представницьких витрат
Для відображення в обліку представницьких витрат слід мати первинні документи,
що їх підтверджують.
Офіційне запрошення. Насамперед потрібно оформити офіційне запрошення для
гостей, представників ділових партнерів: про
нього згадується в самому визначенні терміна
«представницькі витрати». Запрошення може
бути складено в довільній формі. В ньому
слід вказати цілі приїзду гостей (делегації),
строки перебування, кількість запрошених
осіб. Якщо попередньо проводилися переговори та відомо, хто конкретно приїжджатиме,
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в запрошенні можна зазначити конкретні
прізвища. Приклад запрошення наведено
в додатку 1 до статті.
Наказ керівника підприємства. В наказі
керівник підприємства має визначити коло
осіб, які прийматимуть та обслуговуватимуть
гостей (делегації), представників ділових
партнерів, і дати бухгалтерії вказівку щодо
визначення фінансових витрат на організацію та проведення такого прийому. Приклад
наказу наведено в додатку 2.
Програма проведення прийому. Якщо
під час візиту гостей (делегації) планується
провести декілька заходів, доцільно скласти
програму проведення прийому. В ній слід зазначити всі заходи, які планується провести,
дату й місце їх проведення, список запрошених осіб і представників підприємства,
яке їх запросило. Програма допоможе розпланувати прийом таким чином, щоб весь
його час було використано максимально
продуктивно. Програму має затвердити
керівник підприємства, яке приймає гостей.
Кошторис витрат. Про необхідність
складення кошторису витрат згадується і
в Нормах № 1026, і в Положенні № 2111.
Тобто підприємства, що фінансуються з
бюджету, обов’язково мають його складати.
Всім іншим підприємствам, на нашу думку,
також доцільно це робити, оскільки за допомогою кошторису можна буде розрахувати,
скільки підприємству коштуватиме прийом
та обслуговування гостей (делегації). Складений кошторис затверджується керівником
підприємства (див. додаток 3).
Звіт про проведення прийому. Необхідність складення цього документа не передбачена законодавством, але на практиці він
може стати досить корисним для порівняння
фактичних витрат на проведення прийому гостей (делегації) із запланованими й
аргументації зв’язку понесених витрат із
господарською діяльністю підприємства.
Складає цей звіт особа, відповідальна за
прийом гостей. Для зручності складення

УЧЕТ И НАЛОГИ

такого звіту можна використовувати зазначену вище програму проведення прийому,
щоб буквально за кожним пунктом з’ясувати
фактичне його виконання та вартість кожного заходу.
Підтвердженням фактичного виконання
запланованих витрат можуть бути первинні
документи, видані підприємствами (організаціями), які надавали послуги чи реалізовували товарно-матеріальні цінності.
До таких документів належать накладні на
відпуск товарів чи продукції, акти виконаних
робіт (наданих послуг), квитанції, чеки, інші
розрахункові документи, які підтверджують
вартість товарів (робіт, послуг).
Якщо послуги оплачувалися готівкою,
то особа, відповідальна за проведення прийому гостей, має скласти та подати до бухгалтерії авансовий звіт про використання
підзвітних коштів (у термін, установлений
законодавством). У такому випадку у пунктах
звіту про проведення прийому гостей слід
зробити посилання на авансовий звіт.
Якщо під час проведення ділової зустрічі (переговорів) сторони не дійшли згоди
та не склали договір, цей факт також слід
зафіксувати в звіті. А для підтвердження
правомірності використання коштів можна
скласти протокол про намір укласти договір
(чи провести операцію) в майбутньому та
підписати його представниками сторін.

Облік представницьких витрат
У бухгалтерському обліку представницькі
витрати залежно від їх мети можуть відоб
ражатися у складі адміністративних витрат,
витрат на збут або інших. Наприклад:
• представницькі витрати, пов’язані з
прийомом гостей (делегації), запрошених
для підписання договорів (контрактів),
обговорення намірів про співробітництво
чи на честь річниці фірми, — це загальні
корпоративні витрати, які включаються до
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складу адміністративних витрат підприємства
відповідно до п. 18 П(С)БО 16;
• представницькі витрати, пов’язані
з презентацією нового товару, зокрема,
безоплатною дегустацією продукції або
розповсюдженням рекламних зразків, класифікуються як витрати на рекламу товару
(продукції), спрямовану на їхній збут. Згідно з п. 19 П(С)БО 16 такі представницькі
витрати слід включати до складу витрат
на збут;
• представницькі витрати, пов’язані з прийомом гостей (делегації), які запрошені для
консультацій щодо вдосконалення діяльності
підприємства (його перепрофілюванням,
реорганізацією тощо) або для інших цілей,
які складно визначити однозначно, відносять
до інших витрат діяльності, що не пов’язані
безпосередньо з виробництвом та/або реа-

лізацією продукції (товарів, робіт, послуг),
на підставі п. 29 П(С)БО 16.
За п. 5 П(С)БО 16 у бухгалтерському
обліку витрати відображаються одночасно
зі зменшенням активів або збільшенням
зобов’язань. Витрати, понесені для отримання доходу в певному періоді, визнаються
витратами такого періоду одночасно з визнанням доходу. Але якщо витрати неможливо
прямо пов’язати з доходом певного періоду,
вони відображаються у складі витрат того
звітного періоду, в якому вони були понесені
(п. 7 П(С)БО 16).
Отже, враховуючи зазначене та те, що з
2015 р. податковий облік витрат відповідає
бухгалтерському, представницькі витрати
відображаються за фактом оформлення
документів, що їх підтверджують, і в податковому, і в бухгалтерському обліку.

ПРИКЛАД 1

Відображення представницьких витрат у складі витрат на збут
Підприємством 30.10.2015 р. було організовано та проведено прийом представників
ділових партнерів для презентації нового виробу. Під час прийому кожному із представників (10 осіб) було подаровано по одному виробу вартістю 150,00 грн за одиницю.
Витрати на проведення прийому становили:
— оренда зали — 1200,00 грн, у т. ч. ПДВ — 200,00 грн;
— діловий обід — 2400,00 грн, у т. ч. ПДВ — 400,00 грн.
Кошти на оплату ділового обіду було видано під звіт комерційному директору підприємства.
Витрати понесені на рекламу нового виробу для його подальшої реалізації, отже їх
слід включити до витрат на збут.
У бухгалтерському та податковому обліку представницькі витрати можна відобразити
таким чином:
№
з/п
1
1

2

Зміст господарської операції

Бухгалтерський
облік
Д-т
К-т
3
4
371
311
641/ПДВ
644

2
Перераховано передоплату за
оренду зали, відображено суму
податкового кредиту з ПДВ
Оплачено діловий обід, відображе631
но суму податкового кредиту з ПДВ 641/ПДВ

301
644

Сума,
грн
5
1200,00
200,00
2400,00
400,00

Податковий
облік
Доходи Витрати
6
7
—

—

—

—
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ПРИКЛАД 1
1
3

4
5

6

2
Витрати на оренду зали включено
до складу витрат на збут,
відображено суму ПДВ
Відображено закриття рахунків
Витрати на діловий обід включено
до складу витрат на збут,
відображено суму ПДВ
Відображено надання гостям
зразків нового виробу, нараховано
податкове зобов’язання з ПДВ

3
93
644

4
631
631

5
1000,00
200,00

6
—

7
1000,00

631
93
644

371
631
631

1200,00
2000,00
400,00

—
—

—
2000,00

26
1500,00
641/ПДВ 300,00

—

1500,00

93
93

ПРИКЛАД 2

Відображення представницьких витрат у складі адміністративних витрат
Для підписання довгострокового контракту підприємство запросило ділових партнерів
із Польщі. Прийматимуть гостей в офісі підприємства, а діловий обід буде проведений у
кафе. Витрати на проведення прийому та обслуговування гостей становили:
— послуги перекладача — 600,00 грн без ПДВ;
— діловий обід — 2400,00 грн, у т. ч. ПДВ — 400,00 грн;
— проживання гостей у готелі — 2100,00 грн, у т. ч. ПДВ — 350,00 грн;
— екскурсійне обслуговування — 300,00 грн без ПДВ.
Кошти на оплату ділового обіду та послуг перекладача було видано під звіт комерційному директору підприємства.
Під час виплати доходу перекладачу було утримано та перераховано до бюджету
ПДФО — 90,00 грн (600,00 грн 15 %) і ВЗ — 9,00 грн (600,00 грн 1,5 %).
Витрати пов’язані з обговоренням питань ділового співробітництва та підписанням
контракту, отже їх слід включати до складу адміністративних.
У бухгалтерському та податковому обліку представницькі витрати можна відобразити
таким чином:
№
з/п
1
1
2

Зміст господарської операції
2
Перераховано передплату за
проживання гостей у готелі,
відображено суму податкового
кредиту з ПДВ
Перераховано передплату за
екскурсійне обслуговування

Бухгалтерський
облік
Д-т
К-т
3
4

Сума,
грн
5

Податковий облік
Доходи
6

Витрати
7

371
641/ПДВ

311
644

2100,00
350,00

—

—

371

311

300,00

—

—
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ПРИКЛАД 2
1
3

2
Оплачено діловий обід,
відображено суму податкового
кредиту з ПДВ
4 Оплачено послуги перекладача
5 Утримано та сплачено до
бюджету ПДФО з вартості
послуг перекладача (15 %)
6 Нараховано та сплачено до
бюджету ВЗ із вартості послуг
перекладача (1,5 %)
7 Витрати на проживання гостей
у готелі включено до складу
адміністративних витрат,
відображено суму ПДВ
8 Витрати на екскурсійне
обслуговування включено до
складу адміністративних
9 Відображено закриття рахунків
10 Витрати на діловий обід
включено до складу
адміністративних витрат,
відображено суму ПДВ
11 Витрати на послуги
перекладача включено до
складу адміністративних

3
631
641/ПДВ

4
301
644

5
2400,00
400,00

6
—

7
—

685
301
501,00
685
641/ПДФО 90,00
641/ПДФО
311
90,00

—
—

—
—

685
642/ВЗ

642/ВЗ
311

9,00

—

—

92
644

631
631

1750,00
350,00

—

1750,00

92

631

300,00

—

300,00

631
92
644

371
631
631

2400,00
2000,00
400,00

—
—

—
2000,00

92

685

600,00

—

600,00

Оподаткування ПДФО коштів,
виданих на представницькі цілі
Відповідно до норм ПКУ до складу оподатковуваного доходу працівника як платника
ПДФО включаються:
• сума надміру витрачених коштів, отриманих ним на відрядження або під звіт і не
повернутих у встановлені законодавством
строки (пп. 164.2.11 ПКУ);
• суми грошового або майнового відшкодування будь-яких його витрат або втрат,
крім тих, що обов’язково відшкодовуються
згідно із законом за рахунок бюджету або
звільняються від оподаткування нормами
ПКУ (пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ).

Порядок оподаткування суми надміру
витрачених коштів, отриманих платником
податку на відрядження або під звіт і не повернутих у встановлений строк, визначено
п. 170.9 ПКУ. Якщо застосовувати норми
цього пункту Кодексу до нашої теми, то податковим агентом працівника — платника
податку є підприємство, що видало йому
кошти під звіт на представницькі цілі на
окремі цивільно-правові дії від імені та за
рахунок підприємства, а об’єктом оподаткування — сума перевищення фактичних
витрат працівника на виконання цих дій над
розрахованими за законодавством.
Однак згідно з абзацом другим пп. «б»
пп. 170.9.1 ПКУ до суми перевищення
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не включаються та не оподатковуються доку
ментально підтверджені витрати за рахунок
готівкових чи безготівкових коштів, наданих
працівникові під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг і відпочинку, придбання та
розповсюдження подарунків у встановлених
межах із рекламними цілями.
Тобто фактичні суми витрат працівника
підприємства, пов’язані з організацією та
проведенням вказаних заходів, не вважаються надміру витраченими коштами, виданими
йому під звіт, та не оподатковуються ПДФО,

якщо такі витрати понесені з рекламними
цілями та підтверджені документами.
Якщо у працівника під час відрядження
виникне необхідність представницьких
витрат за свій рахунок (наприклад, він не
отримував на це аванс), то для того, щоб
такі кошти не стали об’єктом оподаткування
ПДФО, працівникові потрібно після повернення з відрядження подати в установлений
термін звіт про використання коштів за
встановленою формою та додати до нього
оригінали документів, що підтверджують
суму витрат.
Додаток 1

Приклад офіційного запрошення гостей (делегації)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕЛІОС»
Вих. № 75 від 20.10.2015 р.
Директору ТОВ «Сіріус»
Козаченку С. І.
Шановний Сергію Івановичу!
Керівництво ТОВ «Геліос» запрошує Вас і Ваших працівників: Іванчука Л. Л.,
Петренка Р. С. і Трофімова П. М. взяти участь у переговорах для взаємовигідного співробітництва й укладення договору. Під час переговорів Ви зможете ознайомитися з продукцією,
яку випускає наше підприємство, оцінити її якість і довідатися про перспективи подальшого
розвитку. Презентація продукції та переговори відбудуться 9 та 10 листопада 2015 р.
Директор

Кравченко

М. І. Кравченко
Додаток 2

Приклад наказу про представницькі витрати
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕЛІОС»
НАКАЗ
20.10.2015

м. Київ

№ 127

Про проведення офіційного прийому
представників ТОВ «Сіріус»
З метою реклами власної продукції та укладення договору про співробітництво
з ТОВ «Сіріус»
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НАКАЗУЮ:
1. Визначити коло осіб, які братимуть участь у переговорах зі сторони нашого
підприємства:
— Кравченко М. І. — директор;
— Компанієць Б. О. — заступник директора з комерційних питань;
— Маслова І. Т. — головний бухгалтер;
— Титаренко С. В. — начальник відділу збуту.
2. Компанійцю Б. О., заступнику директора з комерційних питань, організувати
зустріч гостей, їхнє проживання в готелі, проведення офіційного прийому в офісі
підприємства, ділового обіду в кафе, екскурсії містом. Подати програму проведення
прийому гостей протягом 9 та 10 листопада 2015 р.
3. Масловій І. Т., головному бухгалтеру, на підставі затвердженої програми скласти
кошторис витрат на проведення прийому гостей.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою
Директор

Кравченко

М. І. Кравченко
Додаток 3

Приклад кошторису витрат на проведення прийому (обслуговування) гостей
КОШТОРИС
витрат на проведення прийому представників ТОВ «Сіріус»
№
з/п
1

Перелік витрат

Сума, грн

Транспортне обслуговування (доставка мікроавтобусом з
аеропорту до готелю, з готелю до офісу, з офісу містом, до кафе,
з готелю в аеропорт)

850,00

2

Проживання в готелі (два двомісних номери на 9 та 10 листопада
2015 р.)

2400,00

3

Діловий обід 09.11.2015 р. у кафе «Зустріч» на вісім осіб

1500,00

4

Екскурсійне обслуговування 10.11.2015 р.

300,00

Разом

Головний бухгалтер

5050,00

Маслова

І. Т. Маслова

ОФИЦИАЛЬНОЕ

МНЕНИЕ

Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 69

Роз’яснюють фахівці ДФСУ

На запитання відповідає Наталія КИРПА,
начальник відділу комунікацій ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Сплата ВЗ із доходів, отриманих
не від податкових агентів
Чи повинна сплачувати фізична
особа ВЗ із доходів, отриманих не
від податкових агентів, і в який
термін?
Відповідно до пп. 1.1 п. 16(1) підрозділу 10 розділу XX ПКУ платниками
ВЗ є особи, визначені п. 162.1 ПКУ,
зокрема фізичні особи — резиденти, які
отримують доходи з джерела їх походження
в Україні.
Об’єктом оподаткування ВЗ є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1.2 п. 16(1) підрозділу 10 розділу XX ПКУ). Об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний)
оподатковуваний дохід (п. 163.1 ПКУ). А
нараховується, утримується та сплачується
(перераховується) збір до бюджету у порядку,
встановленому ст. 168 ПКУ для ПДФО.

Особою, яка не є податковим агентом,
вважається нерезидент або фізична особа,
яка не має статусу суб’єкта підприємницької
діяльності або не є особою, яка перебуває на
обліку в контролюючих органах як особа, яка
провадить незалежну професійну діяльність
(пп. 168.2.2 ПКУ).
Платник податку, який отримує доходи від
особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких
доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію
за наслідками звітного податкового року, а
також сплатити податок із таких доходів (пп.
168.2.1 ПКУ). В такому разі згідно з п. 179.7
ПКУ фізична особа зобов’язана самостійно до
1 серпня року, що настає за звітним, сплатити
суму податкового зобов’язання, зазначену в
поданій нею податковій декларації.
Отже, фізична особа, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом,
зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що
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настає за звітним, сплатити суму ВЗ, зазначену в поданій нею податковій декларації,
подання якої є обов’язковим. Додамо, що за
наслідками 2015 р. декларація про доходи
подаватиметься за новою формою, яка передбачатиме відображення в ній суми ВЗ.
Форма декларації зараз розглядається.

Оподаткування власних коштів,
витрачених у відрядженні
Чи виникає об’єкт оподаткування
ПДФО у працівника, якщо аванс
на відрядження або під звіт не ви
давався, а Звіт про використання коштів,
виданих на відрядження та під звіт подаєть
ся для відшкодування витрат, понесених
за власні кошти?
На підставі пп. 165.1.11 ПКУ до загально місячного (оподатковуваного)
доходу платника податку не включаються кошти, отримані платником податку
на відрядження або під звіт і розраховані
за п.170.9 Кодексу, а також суми компенсаційних виплат в іноземній валюті, що
виплачуються відповідно до закону працівникам дипломатичної служби, направленим
у довготермінове відрядження.
Не є доходом платника податку — фізичної
особи, яка перебуває у трудових відносинах
із своїм роботодавцем або є членом керівних
органів підприємств, установ, організацій,
сума відшкодованих йому у встановленому
законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, інші
документально оформлені витрати, пов’язані
з правилами в’їзду та перебування в місці
відрядження (пп. 170.9.1 ПКУ).
Включаються до оподатковуваного доходу
вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів, суми чайових, за винятком випадків,
коли суми таких чайових включаються до
рахунку згідно із законами країни перебування, а також плата за видовищні заходи.
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Будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що
підтверджують зв’язок такого відрядження
з господарською діяльністю роботодавця/
сторони, що відряджає, і лише за наявності
підтвердних документів, що засвідчують
вартість цих витрат.
Зазначимо, що після повернення з відрядження працівник зобов’язаний надати
Звіт про використання коштів, виданих на
відрядження та під звіт установленої форми
та документи (в оригіналі), що підтверджують
вартість оплачених витрат, із зазначенням
форми їх оплати.
Сума витрат, відшкодована найманому
працівнику на підставі Звіту про використання коштів, виданих на відрядження та
під звіт, та оригіналів документів, що підтверджують вартість понесених витрат, не є
об’єктом оподаткування ПДФО, незалежно
від того, що аванс не видавався, а під час відрядження працівник витратив власні кошти.

Перерахунок ПДФО, якщо
працівника прийнято
за сумісництвом
Чи потрібно підприємству здійсню
вати перерахунок сум нарахованих
доходів, утриманого ПДФО за мі
сяць, у якому фізична особа була звільнена
та працевлаштована за сумісництвом
одним і тим же роботодавцем та який
граничний розмір доходу враховується
в разі здійснення перерахунку?
Роботодавець платника податку
зобов’язаний здійснити, в т. ч. за
місцем застосування ПСП, з урахуванням положень абзацу другого п. 167.1
ПКУ, перерахунок суми доходів, нарахованих
такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП під
час проведення остаточного розрахунку з
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платником податку, який припиняє трудові
відносини з таким роботодавцем.
Крім того роботодавець та/або податковий
агент має право здійснювати перерахунок
сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких
випадках для визначення правильності
оподаткування, незалежно від того, чи має
платник податку право на застосування ПСП
(пп. 169.4.3. ПКУ).
Отже, з метою визначення правильності
оподаткування роботодавцю необхідно
здійснити перерахунок сум нарахованих
доходів, утриманого податку за місяць, у
якому фізична особа була звільнена та працевлаштована одним і тим же роботодавцем.
Із граничним розміром доходу, що дає
право на ПСП, необхідно порівнювати загальний сукупний дохід, нарахований такій
фізичній особі в одному місяці, як за основ
ним місцем роботи, так і за сумісництвом,
одним роботодавцем (у 2015 р. — 1710 грн).

Визначення середньомісячної
кількості застрахованих осіб
У якому звітному місяці до середньо
місячної кількості застрахованих
осіб, включаються працівники, яким
нараховані доходи за декілька місяців
(відпустка, допомога по тимчасовій не
працездатності), тобто перехідні виплати?
З метою дотримання умов, що надають право роботодавцям на застосування понижуючого коефіцієнта до
ставки ЄСВ, і для його розрахунку
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страхувальники використовують інформацію, зазначену ними в додатку 4 звітності
з ЄСВ, зокрема, показник «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким
нараховані виплати».
Так, у таблиці 6 звітності з ЄСВ персоніфіковано за кожним працівником відображається сума нарахованої заробітної плати,
винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами,
допомоги по тимчасовій непрацездатності
та по вагітності та пологах.
Нарахування відображаються за календарний місяць (із першого до останнього
числа місяця).
На одну застраховану особу допускається
декілька записів у таблиці 6, якщо протягом
звітного періоду застрахованій особі нарахування здійснювалися за поточні та майбутні
(відпускні, допомога по вагітності та пологах), за минулі (допомога по тимчасовій
непрацездатності і вагітності та пологах,
нарахування сум заробітної плати (доходу)
за виконану роботу (надані послуги), строк
виконання яких перевищує календарний
місяць, а також за відпрацьований час після
звільнення з роботи або згідно з рішенням
суду — середня заробітна плата за вимушений прогул) періоди.
Таким чином, для застосування понижуючого коефіцієнту, працівники, яким нараховані доходи за декілька місяців (відпустка,
допомога по тимчасовій непрацездатності,
по вагітності та пологах), включаються до
середньомісячної кількості застрахованих
осіб лише в звітному місяці, в якому нараховані такі доходи.

71

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:
«Чернобыльцы» 4-й категории:
выплачиваем больничные
и «декретные» правильно c. 72
Применение Порядка № 1266:
ответы на актуальные
c. 77
вопросы
Пособие от ФСС
докторантам
Отчетность по ЕСВ:
вопрос-ответ

c. 83

c. 87

Ольга САРАЖИНСЬКА,
завідувач фінансовим відділом — головний бухгалтер
Лівобережної міжрайонної виконавчої дирекції Київського
міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності

«Чорнобильці»

4-ї категорії:
виплачуємо лікарняні
та «декретні»
правильно
З 01.01.2015 р. Законом України від 28.12.2014 р. № 76 було
внесено суттєві зміни у правила соціального забезпечення
громадян, постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС, зокрема, скасовано низку пільг громадянам, віднесеним до
4-ї категорії осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Які
це має наслідки для оплати часу тимчасової непрацездатності та
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, проаналізовано у статті
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Відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами: юридична колізія
Відповідно до абзацу першого п. 10 частини першої ст. 30 Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
28.02.1991 № 796-ХІІ (далі — Закон № 796)
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
надається жінкам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, тривалістю
90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів після пологів. Для отримання
листка непрацездатності на підставі вимог
цієї статті застраховані жінки надають копію документа, що підтверджує право на
пільгу. Для осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, таким документом є копія посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи певної категорії,
в якому зазначено, що пред’явник посвідчення має право на пільги та компенсації,
встановлені Законом № 796.
У зв’язку із прийняттям Закону України
«Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих
актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIІІ
(далі — Закон № 76) унесено зміни до Закону
України «Про правовий режим території,
що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
27.02.1991 р. № 791а-XII і до Закону № 796 —
скасовано визначення зони посиленого
радіоекологічного контролю.
Згідно із Законом № 796 право на отримання пільг і компенсацій потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи 4-ї категорії
мали лише за умови постійного проживання,
роботи чи навчання на територіях зони
посиленого радіоекологічного контролю.
Оскільки такої зони в Україні з 01.01.2015 р.
не існує, то й проживати, працювати, навчатися на такій території неможливо. Тому застраховані особи, для яких отримання пільги
пов’язано з фактом проживання, роботи
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чи навчання на території зони посиленого
радіоекологічного контролю, право на таку
пільгу довести не можуть.
Таким чином, жінки, які мають статус
постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи 4-ї категорії, втратили право на
отримання відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами загальною тривалістю 180 календарних днів.
За ст. 25 Закону України «Про загально
обов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі —
Закон № 1105) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
(далі — ФСС з ТВП) забезпечує надання
застрахованим особам допомоги по вагітності та пологах за весь період відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами. Зокрема,
жінкам, віднесеним до 1–4-х категорій осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів
зазначеної відпустки.
Пильні читачі відразу ж помітили, що
виключення ст. 23 із Закону № 796 і, як
наслідок, позбавлення пільг і компенсації
громадян, віднесених до 4-ї категорії осіб,
постраждалих від Чорнобильської катастрофи, одразу спричинило протиріччя з
положеннями ст. 25 Закону № 1105.
Необхідно зазначити, що Міністерство юстиції України в листі від 26.12.2008 р. № 7580-2-08-19 щодо практики застосування норм
права у випадку колізії роз’яснювало, що
в разі виникненні розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовим
актом перевага надається спеціальному.
Тому у вирішенні питань щодо можливості
надання допомоги по вагітності та пологах
за рахунок коштів ФСС з ТВП тривалістю
180 календарних днів для жінок, віднесених
до 1–4-х категорій осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
необхідно надавати перевагу спеціальним
законам, які приймалися для реалізації
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конституційних прав громадян та їхнього
соціального захисту.
В той же час п. 6.3, 6.11 Інструкції про
порядок видачі документів, що засвідчують
тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455
(далі — Інструкція № 455), передбачено
видання листків непрацездатності для жінок, віднесених до 1–4-х категорій осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, тривалістю 180 календарних
днів. Але закон має вищу юридичну силу,
ніж підзаконний нормативно-правовий акт.
Таким чином, у зв’язку із скасуванням
визначення зони посиленого радіоекологічного контролю та пільг для 4-ї категорії осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, в разі видання листків непраце
здатності по вагітності та пологах Інструкцію № 455 слід застосовувати лише в частині,
що не суперечить чинному законодавству.

Завдання та повноваження комісії
із соціального страхування
Слід мати на увазі, що на сьогодні змін
до Інструкції № 455 не внесено, а тому лікувально-профілактичні заклади продовжують
видавати листки непрацездатності у зв’язку
з вагітністю та пологами жінкам, відне
сеним до 4-ї категорії осіб, постраждалих
від Чорнобильської катастрофи, на 180 календарних днів. Тож чекаємо на усунення
законодавцями цього неузгодження. А поки
слід керуватись роз’ясненнями, наданими
листом Виконавчої дирекції ФСС з ТВП від
17.01.2015 № 2.4-17-92. Особам, віднесеним до 4-ї категорії осіб, постраждалих від
Чорнобильської катастрофи, пільги щодо
виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності (в т. ч. для догляду за хворою
дитиною) в розмірі 100 % середньоденної
заробітної плати незалежно від набутого
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страхового стажу; по вагітності та пологах
за 180 календарних днів із 01.01.2015 р.
не надаються.
Таким чином, допомога по тимчасовій
непрацездатності особам, віднесеним до
4-ї категорії, постраждалих від Чорнобиль
ської катастрофи, виплачується залежно
від страхового стажу у відсотках від середньоденної заробітної плати. А допомога
по вагітності та пологах жінкам, віднесеним до 4-ї категорії осіб, постраждалих від
Чорнобильської катастрофи, за страховими
випадками, що настали після 01.01.2015 р.,
надається на загальних підставах — за 126
календарних днів, тобто за 70 календарних
днів до пологів і 56 календарних днів — після, а в разі ускладнених або багатоплідних
пологів видається продовження листка
непрацездатності терміном на 14 календарних днів.
Слід пам’ятати, що сума допомоги по
вагітності та пологах у розрахунку на місяць
не має перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування ЄСВ і водночас
не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час
настання страхового випадку.
Таким чином, вагітним жінкам, які отримують заробітну плату меншу за мінімальний розмір, гарантовано право отримати
допомогу по вагітності та пологах у розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої
на час настання страхового випадку, в розрахунку на місяць. Ця норма застосовується
як у випадку повної, так і неповної зайнятості
застрахованої особи.
Законом № 76 скасовано і право на отримання пільг батьками або іншими особами,
які фактично доглядають за хворою дитиною,
яка мала статус постраждалої внаслідок
Чорнобильської катастрофи 4-ї категорії.
З 01.01.2015 р. у випадку хвороби дитини
віком до 14 років, яка була визнана постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи
4-ї категорії, виплата допомоги по догляду за
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хворою дитиною виплачується на загальних
підставах, а саме:
• у відсотках від середньої заробітної
плати застрахованої особи залежно від набутого страхового стажу,
• з першого дня за період, протягом якого
дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше як за 14 календарних днів,
• якщо дитина потребує стаціонарного
лікування, допомога по догляду виплачується застрахованій особі з першого дня за
весь час її перебування в стаціонарі разом
із хворою дитиною;
• якщо дитина віком до 18 років визнана
інвалідом, допомога по догляду надається
за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням
часу на проїзд до санаторно-курортного
закладу та назад) за наявності медичного
висновку про необхідність стороннього
догляду за нею.
Відтак контроль за правомірністю надання матеріального забезпечення за рахунок
коштів ФСС з ТВП працівникам, які мали
статус постраждалих від Чорнобильської
катастрофи 4-ї категорії, залишається
обов’язком бухгалтерів і членів комісій
із соціального страхування підприємств
та установ, а також спеціалістів робочих
органів ФСС з ТВП, які, приймаючи заявирозрахунки страхувальників, у кожному
випадку мають з’ясовувати правомірність
і підстави надання допомоги по вагітності
та пологах на 180 календарних днів.

Виправлення помилок
Якщо за такими страховими випадками
страхувальником вже отримано фінансування в поточному році, необґрунтовано
витрачені кошти (за 54 календарні дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
або різницю між середньоденною заробітною платою та допомогою по тимчасовій
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непрацездатності у відсотках залежно від
страхового стажу) буде доцільним повернути
до робочого органу ФСС з ТВП, що її профінансував, відповідно до вимог постанови
правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 р. № 26
(далі — Постанова № 26) з обов’язковим
наданням письмового пояснення. Правила
складання такого письмового пояснення
викладені в п. 7.4 Порядку формування та
подання страхувальниками звітності по
коштах загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, затвердженому
постановою ФСС з ТВП від 18.01.2011 р. № 4.
Письмове повідомлення про факт виявлення помилки складається у двох примірниках
і має містити таку інформацію:
• найменування страхувальника;
• реєстраційний код страхувальника в
робочому органі ФСС з ТВП та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
• період виявлення помилки;
• зміст помилки з посиланням на чинне
законодавство, згідно з яким робляться виправлення;
• суму відкоригованих витрат;
• суму донарахованої пені;
• дату складання повідомлення.
Письмове повідомлення надсилається
за підписом керівника та головного бухгалтера або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності та зберігається у
страхувальника (копія) та в робочому органі
ФСС з ТВП разом із звітом страхувальника
за той квартал, у якому це повідомлення
отримано.
Не зайвим буде наголосити, що за дотримання вимоги щодо наявності протягом
12 місяців перед настанням страхового
випадку страхового стажу не менше шести
місяців, порядок обчислення середньоденної
заробітної плати для обрахунку допомоги по
тимчасовій непрацездатності та по вагітності
та пологах буде однаковий.

75

76

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ПРИКЛАД

Виправлення помилки в разі зайвого нарахування допомоги по вагітності та пологах
Страховий стаж працівниці — шість років. Жінка мала статус постраждалої від
Чорнобильської катастрофи 4-ї категорії, хворіла (причина непрацездатності — загальне
захворювання) з 7 до 20 вересня 2015 р. включно. Листок непрацездатності у зв’язку з
вагітністю та пологами їй відкрито з 12.10.2015 р. на 180 календарних днів. Перший листок непрацездатності їй помилково оплатили в розмірі 100 % середньоденної заробітної
плати — 1997,10 грн. Помилку виявили під час обчислення допомоги по вагітності та
пологах. Як виправити ситуацію?

Розглянемо приклад щодо виправлення
помилки в разі зайвого нарахування допомоги по вагітності та пологах.
У наведеній ситуації, по-перше, слід здійснити перерахунок допомоги по тимчасовій
непрацездатності.
Розрахунковий період першого страхового
випадку — вересень 2014 р. — серпень 2015 р.
У вказаному періоді працівниця перебувала у відпустці без збереження заробітної
плати три календарні дні, хворіла 15 календарних днів, нарахована заробітна плата —
49 500,00 грн.
Отже, середньоденна заробітна плата становить: 49 500,00 грн ÷ (365 – 3 – 15) к. дн. =
= 142,65 грн. Застосуємо коефіцієнт страхового стажу: 142,65 × 70 % = 99,86 грн.
Відкоригована сума допомоги по тимчасовій непрацездатності становитиме:
99,86 грн × 14 к. дн. = 1398,04 грн.
Надлишково виплачена сума в розмірі
599,06 грн підлягає поверненню на рахунок
робочого органу ФСС з ТВП, що фінансував
цю виплату.

По-друге, необхідно надіслати письмове
повідомлення до робочого органу ФСС з
ТВП про факт і зміст помилки та повернуту
суму надлишково замовленого фінансування.
По-третє, обрахуємо допомогу по вагітності та пологах. Розрахунковий період другого
страхового випадку: жовтень 2014 р. — вересень 2015 р. У вказаному періоді працівниця
хворіла 29 календарних днів, нарахована
заробітна плата — 50 000,00 грн.
Отже, середньоденна заробітна плата
становить: 50 000,00 грн ÷ (365 – 29) к. дн. =
= 148,80 грн.
Сума допомоги по вагітності та пологах:
148,80 грн × 126 к. дн. = 18 748,80 грн. Цю
суму слід включити в заяву-розрахунок для
отримання фінансування.
Зверніть увагу! Недопустимо зменшувати
необхідну суму фінансування в наступній
заяві-розрахунку з урахуванням надлишково
отриманих коштів за попередньою. Пункт 10
Постанови № 26 вимагає повернення надлишково замовлених коштів.
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Ольга САРАЖИНСЬКА,
завідувач фінансовим відділом — головний бухгалтер
Лівобережної міжрайонної виконавчої дирекції Київського
міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності

Застосування

Порядку № 1266:
відповіді на актуальні
запитання
Незважаючи на те що після набрання чинності змінами
до Порядку № 1266 минуло вже кілька місяців, у членів
комісій із соціального страхування та бухгалтерів, які при
значають та обраховують матеріальне забезпечення по
тимчасовій втраті працездатності, вагітності та пологах і
на поховання, виникає чимало запитань щодо практичного
застосування оновлених положень. Розглянемо ті з них, що
повторюються найчастіше
Первинний листок непрацездат
ності відкрито застрахованій особі
до 04.07.2015 р., а продовження —
після. Для розрахунку середньоденної за
робітної плати для оплати продовженого
листка непрацездатності слід застосову
вати оновлений Порядок № 1266 чи про
вадити обчислення згідно з попередньою
редакцією?
Страховий випадок трапився у
жовтні 2015 р. До розрахункового
періоду входять місяці 2014 р. і
2015 р. до набрання чинності змінами
до Порядку № 1266. За якою редакцією

Порядку № 1266 обчислювати середню
зарплату?
Постанова КМУ від 26.06.2015 р.
№ 439, якою викладено в новій редакції Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266), набрала чинності
з 04.07.2015 р. Таким чином, для страхових
випадків, що настали до 04.07.2015 р. і тривають після цієї дати, середню заробітну
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плату слід обчислювати, використовуючи
попередню редакцію Порядку № 1266. Якщо
страховий випадок трапився 04.07.2015 р.
і пізніше, застосовують оновлену редакцію
Порядку № 1266.
Чи застосовувати обмеження для
розрахунку допомоги по вагітності
та пологах, передбачене п. 29 По
рядку № 1266, якщо протягом 12 місяців
перед настанням страхового випадку
застрахована особа відпрацювала шість
місяців, але не всі шість місяців відпра
цьовано повністю?
Пунктом 29 Порядку № 1266 установлено: якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового
випадку за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахована особа
має страховий стаж менше шести місяців,
то середня заробітна плата для розрахунку
допомоги по вагітності та пологах визначається, виходячи з нарахованої заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески,
але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної
плати та не менше за розмір мінімальної
заробітної плати, встановлений законом у
місяці настання страхового випадку.
Страховий стаж обчислюється відповідно
до частини першої ст. 21 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV
(далі — Закон № 1105). Страховий стаж — це
період (строк), протягом якого особа підлягала
страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та за який щомісяця сплачено
нею та роботодавцем або нею страхові внески
в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий
внесок, крім випадків, передбачених абзацом
другим цієї частини.
Оскільки на підставі частини п’ятої ст. 8
Закону про ЄСВ, якщо база нарахування ЄСВ
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не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць,
за який нараховується заробітна плата, то
сума ЄСВ розраховується як добуток розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
платнику, та ставки ЄСВ. Тобто роботодавець
доплачує суму ЄСВ до мінімального розміру.
Таким чином, у цьому випадку непотрібно
застосовувати обмеження, передбачене
п. 29 Порядку № 1266.
Листок непрацездатності закрито
25.09.2015 р. (у п’ятницю) з від
міткою «продовжує хворіти», його
продовження відкрито 28.09.2015 р. (у по
неділок). Субота та неділя на підприємстві
є вихідними. Причина непрацездатнос
ті — побутова травма (перелом верхньої
кінцівки). Як правильно оплатити другий
листок непрацездатності, враховуючи те,
що тепер оплаті підлягають календарні
дні непрацездатності? Чи мають бути
оплачені 26 та 27 вересня, адже це один
страховий випадок?
Документи, що засвідчують тимчасову
непрацездатність, продовжуються
тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем, про що робиться
запис у медичній карті амбулаторного чи
стаціонарного хворого з обґрунтуванням
тимчасової непрацездатності відповідно
до положень Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інс
трукція № 455).
Таким чином, пацієнт мав з’явитися на
огляд до медичного закладу 26.09.2015 р.
Оскільки він з’явився 28.09.2015 р., то і
листок непрацездатності (продовження)
йому було відкрито цього дня, а тому немає
підстав призначати допомогу по тимчасовій
непрацездатності за 26 та 29 вересня.
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Але врахуйте, що оскільки другий листок
непрацездатності є продовженням страхового випадку, то оплачується він у розмірі
середньоденної заробітної плати, що була
розрахована для первинного листка непрацездатності.
Працівнику видано листок непра
цездатності на два календарні дні,
причина непрацездатності — за
гальне захворювання, та видано його
продовження на сім календарних днів. Чи
оплачується другий листок непрацездат
ності цілком за рахунок коштів ФСС з ТВП?
Згідно з частиною другою ст. 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним
випадком на виробництві та професійним
захворюванням, виплачується ФСС з ТВП
застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період
до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною
комісією інвалідності (встановлення іншої
групи, підтвердження раніше встановленої
групи інвалідності) незалежно від звільнення
застрахованої особи в період втрати праце
здатності, у порядку та розмірах, установлених законодавством.
Отже, перший листок непрацездатності
та три календарні дні другого підлягають
оплаті за рахунок коштів роботодавця, решта (чотири календарні дні) — за рахунок
ФСС з ТВП.
Бюджетна установа нараховує та
виплачує заробітну плату праців
никам до закінчення поточного
місяця. Сталось так, що працівник захворів
28.08.2015 р., а сторнування заробітної
плати та нарахування допомоги по тим
часовій непрацездатності було проведено
у вересні, після подання звітності з ЄСВ
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за серпень. Який розмір заробітної пла
ти слід брати для обчислення середньої
заробітної плати для оплати подальших
листків непрацездатності?
За пп. 1.6.2 Інструкції зі статистики
зарплати, якщо зарплата нараховується за попередній період у зв’язку з
уточненням кількості відпрацьованого часу,
виявленням помилок, то таке нарахування
відображається у фонді оплати праці того
місяця, в якому воно було проведено.
Відповідно до п. 9 розділу IV Порядку
формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р.
№ 435, внесення від’ємних значень сум
нарахованої заробітної плати (доходу) допускається в разі відображення сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з
уточненням кількості відпрацьованого часу
у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, та допомоги по вагітності та
пологах, нарахованих у попередніх періодах.
Тобто виправити помилку бюджетна установа зможе в разі формування та подання
звітності з ЄСВ за наступний місяць.
Водночас п. 32 Порядку № 1266 передбачено, що середньоденна заробітна плата
для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності обчислюється на підставі відомостей, що включаються до звітності з ЄСВ.
Отже, у випадку сторнування заробітної
плати в розрахунковому періоді в разі обчислення середньоденної заробітної плати
для розрахунку допомоги по тимчасовій
непрацездатності враховується нарахована
заробітна плата за мінусом сторнованої заробітної плати в місяці її сторнування.
В розрахунковому періоді застра
хована особа протягом двох тижнів
проходила навчання з відривом
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від виробництва на курсах підвищення
кваліфікації кадрів із збереженням серед
нього заробітку. Як врахувати цей період
і нараховані виплати в разі розрахунку
середньоденної заробітної плати?
Виплати середньої заробітної плати
працівникам за час їхнього навчання
з відривом від виробництва в системі
підвищення кваліфікації кадрів, обчислені
згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100, включаються до
розрахунку середньоденної заробітної плати,
оскільки за пп. 2.1.6 Інструкції зі статистики
зарплати оплата праці за час перебування
у відрядженні (за винятком відшкодування
витрат у зв’язку з відрядженням: добових,
вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення) належить до складу
фонду основної заробітної плати і з цих сум
сплачується ЄСВ.
Як у разі обчислення середньо
денної заробітної плати врахувати
премію, виплачену працівникові
до Дня Незалежності України, якщо весь
місяць (серпень) він хворів?
Місяці розрахункового періоду (з
першого до першого числа), в яких
застрахована особа не працювала
з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду (абзац другий п. 3
Порядку № 1266). Тому серпень не підлягає
включенню до розрахункового періоду, а
відтак і премія, виплачена цього місяця, не
братиме участі в розрахунку середньоденної
заробітної плати.
В одному з місяців розрахункового
періоду працівник кілька днів хво
рів, а решту днів працював та отри
мав матеріальну допомогу на вирішення
соціально-побутових питань. Як у разі
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обчислення середньоденної заробітної
плати врахувати виплату матеріальної
допомоги?
З нової редакції Порядку № 1266 вилучена норма стосовно врахування
пропорційно відпрацьованому часу
заохочувальних і компенсаційних виплат
разового характеру, якщо застрахована особа
частину місяця в розрахунковому періоді не
відпрацювала з поважних причин, оскільки
середня заробітна плата розраховується,
виходячи з календарних днів зайнятості
(абзац перший п. 3 Порядку № 1266). До
розрахунку середньої заробітної плати
включається нарахована за розрахунковий
період заробітна плата, на яку нарахований
ЄСВ, тож одноразові виплати, що належать
до фонду оплати праці, враховуються в
повному розмірі.
Працівниця надала листок непра
цездатності у зв’язку з вагітністю
та пологами, в якому зазначено:
«Стати до роботи на 126-й календарний
день». Скільки днів відпустки підлягають
оплаті?
Згідно з частиною першою ст. 25
Закону № 1105 допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість
якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або
народження двох чи більше дітей — 70)
календарних днів після пологів. Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно
та надається застрахованій особі в повному
обсязі незалежно від кількості днів відпустки,
фактично використаних до пологів.
Тож листок непрацездатності слід повернути до лікувально-профілактичного
закладу, що його видав, для виправлення
термінів непрацездатності.
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Працівник підприємства безпе
рервно хворіє протягом тривалого
періоду. Йому видані листки непра
цездатності як первинні за різними страхо
вими випадками, так і їх продовження. На
який максимальний термін йому можуть
видавати листки непрацездатності та чи
правомірно їх оплачувати?
Відповідно до п. 4.1 Інструкції №  455,
якщо хворий був звільнений від роботи
протягом чотирьох місяців безперервно
з дня настання тимчасової непрацездатності чи
протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим
самим захворюванням або його ускладненнями за останні 12 місяців, а в разі захворювання
на туберкульоз — протягом 10 місяців із дня
настання непрацездатності, то він підлягає
направленню для огляду медико-соціальною
експертною комісією (МСЕК). За результатами огляду застрахована особа може бути
визнаною інвалідом, і виплата допомоги по
тимчасовій непрацездатності припиняється
днем надходження документів до МСЕК. Якщо
працівник буде визнаний працездатним, то
термін тимчасової непрацездатності закінчиться датою огляду, а в разі визнання його
непрацездатним листок непрацездатності буде
продовжений до відновлення працездатності
або повторного направлення до МСЕК. Відмовити в наданні допомоги по тимчасовій
непрацездатності можна, якщо тимчасова
непрацездатність настала:
• в разі одержання застрахованою особою
травм або її захворювання під час вчинення
нею злочину;
• в разі навмисного заподіяння шкоди
своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи
чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
• за час перебування під арештом і за час
проведення судово-медичної експертизи;
• за час примусового лікування, призначеного постановою суду;
• в разі тимчасової непрацездатності у
зв’язку із захворюванням або травмою, що
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сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних
із таким сп’янінням;
• за період перебування застрахованої
особи у відпустці без збереження заробітної
плати, творчій відпустці, додатковій відпустці
у зв’язку з навчанням.
Застраховані особи, які в період отримання
допомоги по тимчасовій непрацездатності
порушують режим, установлений для них
лікарем, або не з’являються без поважних
причин у призначений строк на медичний
огляд, у т. ч. на лікарсько-консультативну
комісію чи медико-соціальну експертну
комісію, втрачають право на цю допомогу з
дня порушення на строк, що встановлюється
рішенням органу, який призначає допомогу
по тимчасовій непрацездатності (ст. 23 Закону № 1105).
Працівник помер у серпні 2015 р.
У вересні його дружина надала
листок непрацездатності. Чи пра
вомірно його оплачувати, адже особа
вже не перебуває у трудових відносинах
із підприємством?
На підставі ст. 16 Закону № 1105 право
на отримання матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням, мають застраховані особи. Це
право виникає з настанням страхового випадку в період роботи, включаючи і день
звільнення.
Пунктом 3.13 Інструкції № 455 передбачено, що в разі смерті в листку непрацездатності у графі «Стати до роботи» зазначається
«помер» і проставляється дата смерті.
КЗпП не містить такої підстави розірвання
трудового договору як смерть працівника.
Проте слід розуміти, що трудовий договір не
може продовжувати діяти без однієї з його
сторін, тому припинення трудових відносин із
померлим працівником належить оформити
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наказом (розпорядженням) керівника підприємства. Відтак датою звільнення буде
дата смерті, зазначена в свідоцтві про смерть.
Водночас відповідно до вимог ст. 116
«Строки розрахунку при звільненні» КЗпП у
разі звільнення працівника всі належні йому
суми, включаючи оплату праці за останній
день роботи, виплачуються в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення
не працював, то зазначені суми мають бути
виплачені не пізніше наступного дня після
подання вимоги про розрахунок.
Оскільки допомога по тимчасовій непрацездатності є компенсацією втраченого
заробітку, то непрацездатності вона має виплачуватися за весь період непрацездатності,
включаючи і день смерті. Абзацом першим
частини четвертої ст. 32 Закону № 1105 передбачено, що призначене, але не одержане
у зв’язку зі смертю застрахованої особи
матеріальне забезпечення виплачується
членам сім’ї, які проживали разом із нею,
або спадкоємцям.
Чи включається до страхового
стажу період отримання застра
хованою особою допомоги по без

Р ЕК Л АМ А

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

робіттю та перебування у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку?
Згідно зі ст. 21 Закону № 1105 період
відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку,
отримання виплат за окремими видами
соціального страхування, крім пенсій усіх
видів (за винятком пенсії по інвалідності),
включається до страхового стажу як період,
за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового
внеску.
Якщо працівник для підтвердження страхового стажу надав довідку територіального
органу Пенсійного фонду України за формою ОК-5, то дані з цієї довідки слід звіряти з
відомостями, внесеними до трудової книжки.
Якщо особа виконувала роботи або надавала
послуги за цивільно-правовими договорами
та сплачувала ЄСВ, у довідці будуть зазначені такі періоди та виплати, але вони не
підлягають включенню до страхового стажу,
як строку, протягом якого особа підлягала
страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності.
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Гліб НОРОВ,
адвокат адвокатської фірми «Єфімов та партнери»

Допомога

від ФСС
докторантам

Як правильно оформити запис у трудовій книжці докто
ранту, який одночасно навчається та працює, а також
за необхідності виплатити йому допомогу із соціального
страхування?

Ситуація
Докторант (жінка) навчається в докторантурі й отримує стипендію. Одночасно вона
працює на кафедрі в університеті доцентом
за сумісництвом і отримує заробітну плату.
Тут варто зауважити, що університети зав
жди приймають на роботу докторантів як
зовнішніх сумісників, мотивуючи це тим, що
трудова книжка зберігається в докторантурі,
тобто за місцем навчання, а не роботи.
В разі настання страхового випадку (вагітність і пологи) листок непрацездатності
сумісника підлягає оплаті як за основним
місцем роботи, так і за сумісництвом. За
сумісництвом — на основі копії, завіреної
роботодавцем за основним місцем роботи.
В нашому випадку основного місця роботи немає, а не отримавши копію листка
непрацездатності, університет допомогу не
нарахує. Відтак маємо запитання:
• чи може жінка-докторант отримати
допомогу по вагітності та пологах від університету, де працює доцентом, і яким чином?

• чи може докторантура, зробивши запис
про зарахування на навчання, повернути
трудову книжку в університет для запису
про роботу жінки-докторанта за основним
місцем під час навчання в докторантурі?
Докторантура відмовляється приймати
листок непрацездатності по вагітності та
пологах і завіряти його, оскільки докторантура є місцем навчання, а не роботи, і такого
права не має (за аналогією зі студентами,
які навчаються в університеті та працюють).

Законодавчі підстави для виплати
допомоги
Законодавство з питань соціального страхування прямо пов’язує право на отримання
допомоги по вагітності та пологах із наявністю трудових відносин. Відповідно до
частини першої ст. 30 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
(далі — Закон № 1105) допомога по вагітності
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та пологах надається за основним місцем
роботи та за сумісництвом. Тому в нашій
ситуації важливо розібратися, за яких умов
на підставі Закону № 1105 особа має право
на допомогу та де вона виплачується.
Нагадаємо, що основне місце роботи — це
місце роботи, де працівник працює згідно з
укладеним трудовим договором, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка,
до якої вноситься запис про роботу (п. 12
частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ).
Сумісництво — це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної
оплачуваної роботи на умовах трудового
договору у вільний від основної роботи
час на тому ж або іншому підприємстві,
в установі, організації або у громадянина
(підприємця, приватної особи) за наймом (п. 1 Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України, Міністерства
фінансів України від 28.06.1993 р. № 43).
Отже, єдиною і обов’язковою умовою
для надання допомоги є наявність трудових
відносин. Тому є два варіанти виплати: за
єдиним місцем роботи (якщо особа працює
лише за одним трудовим договором), за
основним місцем роботи, та за місцем роботи
за сумісництвом (якщо особа має два місця
роботи чи більше).
В нашому випадку особа навчається в
докторантурі та працює на посаді доцента.

Правовий статус навчання
в докторантурі
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про
вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII
(далі — Закон № 1556) вища освіта включає
у себе чотири рівні, останній із яких — науковий — передбачає отримання знань із
розроблення і впровадження методології та
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методики дослідницької роботи, створення
нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої
наукової або прикладної проблеми, яка має
загальнонаціональне або світове значення.
У випадку успішного виконання наукової
програми на цьому рівні особі присуджується
ступінь вищої освіти «доктор наук».
У законодавстві немає прямої норми, яка
б указувала, що процес отримання певного
рівня вищої освіти це апріорі не трудові
відносини. Втім, до такого висновку можна
прийти, системно проаналізувавши законодавство про освіту.
Наприклад, п. 3 частини першої ст. 62
Закону № 1556 передбачає право особи,
яка навчається у вузі, на трудову діяльність
у позанавчальний час.
Верховний Суд України прийшов до такого
ж висновку у п. 14 постанови Пленуму ВСУ
«Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.1999 р.
№ 13: робота за трудовим договором осіб,
які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах. Аналогічне розуміння
цих правовідносин відображено й у листі
Міністерства праці та соціальної політики
України від 08.11.2010 р. № 214/06/187-10
щодо трудової книжки аспіранта.
Детально порядок проходження наукового
рівня вищої освіти (навчання в докторантурі)
врегульовано Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою КМУ від 01.03.1999 р.
№ 309 (далі — Положення № 309).
На підставі п. 2 Положення № 309 докто
рантура відкривається у вузі лише з відривом
від виробництва. Згідно зі ст. 42 Закону Украї
ни «Про освіту» від 23.06.1991 р. № 1060-XII
навчання з відривом від виробництва є
очною формою навчання, яка поділяється
на денну та вечірню (ст. 49 Закону № 1556).
Наразі законодавство не містить чіткої дефініції та переліку обов’язкових складових
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навчання за денною формою. Але, виходячи
з освітньої практики, варто зазначити, що
денна форма передбачає навчання на основі
безпосередньої постійної взаємодії студентів і викладачів та регулярне відвідування
лекцій, семінарських, практичних занять за
розкладом і програмами підготовки, проміжні засоби контролю, складання іспитів,
написання курсових і дипломних робіт. Як
правило, заняття проходять кожного робочого дня.
Отже, навчання в докторантурі — це
процес отримання наукового ступеня вищої
освіти, який відбувається винятково на основі
очної форми освіти. Трудові відносини між
докторантом і докторантурою не виникають.

Отримання допомоги докторантом
Як має бути
Отже, якщо особа бажає навчатися в
докторантурі та працювати доцентом, їй слід
оформити ці правовідносини таким чином.
Докторантура. Пунктом 9 Положен
ня № 309 установлено вичерпний перелік
документів, які подаються в разі вступу до
докторантури. Протиправною є вимога
надання будь-яких додаткових документів.
Трудова книжка до цього переліку не входить
і це логічно.
Інструкцією про ведення трудових книжок визначено, що трудові книжки ведуться
на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації всіх форм
власності або у фізичної особи понад п’ять
днів. А постановою КМУ «Про трудові книжки
працівників» від 27.04.1993 р. № 301 (далі —
Постанова № 301) встановлено, що трудові
книжки зберігаються на підприємствах, в
установах і організаціях, а в разі звільнення
працівника трудова книжка видається йому
під підпис у журналі обліку.
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Отже, немає підстав для вимоги трудової
книжки в разі вступу до докторантури та для
зберігання трудової книжки в докторантурі.
За бажанням, трудова книжка може подаватися до докторантури для внесення до неї
відомостей про зарахування чи відрахування.
Робота на посаді доцента. В разі оформлення на роботу доцентом слід подати трудову
книжку, яку мають заповнити, виходячи з
того, що це місце роботи є єдиним (а отже
й основним). У цьому навчальному закладі
відповідно до вимог Постанови № 301 трудова книжка і зберігатиметься.
Отримання допомоги по вагітності
та пологах. Згідно з частиною першою
ст. 30 Закону № 1105 отримати допомогу
по вагітності та пологах на підставі листка
непрацездатності можна в університеті, де
особа працює на посаді доцента за основним
місцем роботи.

В нашому випадку
На початку статті ми поставили два запитання, на які вже можемо дати відповіді:
• так, саме в цьому університеті, тобто за
єдиними (основним) місцем роботи, може
і має одержати допомогу докторант-жінка;
• так, докторантура може та навіть має
віддати трудову книжку після внесення запису
про зарахування на денну форму навчання,
оскільки фактично докторантура не має права
зберігати трудові книжки осіб, які навчаються. Право вносити записи про зарахування
та відрахування з вузу передбачено п. 2.16
Інструкції про ведення трудових книжок.
Радимо забрати (витребувати) трудову
книжку з докторантури та подати її для належного оформлення в університет, де особа
працює доцентом.
Відмова посадових осіб університету від
оформлення належним чином трудової книжки та забезпечення отримання допомоги по
вагітності та пологах є прямим порушенням
законодавства про працю, що може тягти
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за собою адміністративну та кримінальну
відповідальність.
Якщо працівниця зараховувалася на роботу
одразу з формулюванням «за сумісництвом»
(яке є помилковим), слід подати заяву керівникові університету про зміну наказу та вилучення з нього цього формулювання, вказавши
в заяві наведені нами вище правові норми.
У випадку відмови від переформулювання
наказу та/або оформити належним чином
та/або забезпечити одержання допомоги
по вагітності та пологах єдиним способом
захистити своє право є звернення до суду.

Р ЕК Л АМ А
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Втім, з огляду на конфліктність цього способу захисту свого права, рекомендуємо до
кінця використати можливість перемовин
із посадовими особами роботодавця. Адже
більшість людей звикли робити «як всі»,
навіть якщо це прямо суперечить вимогам
законодавства, і з невеликим бажанням
будуть відходити від цієї второваної стежки.
Сподіваємося, наші аргументи допоможуть
докторантам (аспірантам) порозумітися з
роботодавцями та навчальними закладами й
оформити необхідні документи та отримати
допомогу із соціального страхування.
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Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду України

Звітність

із ЄСВ: запитаннявідповідь
У статті наведено відповіді на запитання, які часто над
ходять на редакційну пряму телефонну лінію
Чи вказуються в таблиці 1 додатка
4 звітності з ЄСВ виплати працівни
кам, які не є об’єктом нарахування
ЄСВ (вихідна допомога, матеріальна до
помога)? У якому рядку?
В таблиці 1 додатка 4 звітності з ЄСВ
відображають тільки ті виплати, на які
нараховується та з яких утримується
ЄСВ. Якщо працівнику нараховані виплати,
які не є об’єктом справляння ЄСВ, то вони у
звітності з ЄСВ не відображаються.
Це випливає з п. 1 розділу IV Порядку
формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р.
№ 435 (далі — Порядок № 435).
У ньому сказано, що звіт формується
на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться
нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат
(доходу), на які згідно із Законом про ЄСВ
нараховується ЄСВ.

У якому рядку таблиці 1 додатка 4
звітності з ЄСВ вказати виплати
мобілізованим працівникам, які
не є об’єктом нарахування ЄСВ?
Як зазначалося вище, в таблиці 1 додатка 4 звітності з ЄСВ відображають
тільки ті виплати, на які нараховується
та з яких утримується ЄСВ.
Виплати мобілізованим працівникам, які
не є об’єктом справляння ЄСВ, вказуються
лише в таблиці 6 додатка 4 звітності з ЄСВ.
Це стосується тільки коду застрахованої
особи «48».
Підприємство застосовувало пони
жуючий коефіцієнт до ставки ЄСВ
у квітні, березні, травні. Середню
заробітну плату мобілізованого праців
ника в ці місяці оподатковували ЄСВ з
урахуванням коефіцієнта. Наприклад, у
квітні із середнього заробітку мобілізова
ного працівника замість 555 грн (1500 ×
× 37 %; ставка умовна) було сплачено
222 грн (1500 × 37 % × 0,4). Після того,
як підприємство отримало з бюджету
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компенсацію середнього заробітку мо
білізованого працівника, воно вирішило
вказати його з кодом типу застрахованої
особи «48» і кодом типу нарахувань «3» від
сторнувати сплачену суму ЄСВ (222 грн).
Програма формування звітності з ЄСВ
видає помилку. Як бути?
Якщо інформацію про особу вказували з кодом типу застрахованої особи
«47», нараховували й утримували
ЄСВ, то сторнувати нараховану суму внеску
потрібно з кодом застрахованої особи «47»,
вказавши код типу нарахувань «3», місяць,
за який сторнується сума ЄСВ. Крім того слід
заповнити реквізити 18 «Сума нарахованої
заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний
внесок», 19 «Сума різниці між розміром
мінімальної заробітної плати та фактично
нарахованою заробітною платою за звітний
місяць (із заробітної плати/доходу)» (за
наявності), 20 «Сума утриманого єдиного
внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу)». Реквізит 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з
початку звітного місяця)» не заповнюється.
У ст. 8 Закону України «Про соціаль
ний і правовий захист військово
службовців та членів їх сімей» від
20.12.1991 р. № 2011-XII є норма, якою
визначено, що «час перебування громадян
України на військовій службі зараховується
до їхнього страхового стажу, стажу роботи,
стажу роботи за спеціальністю, а також до
стажу державної служби». Чи означає це,
що якщо працівник надасть довідку ОК-5
чи підприємство отримає довідку ОК-7 про
його страховий стаж, то за час мобілізації
в нього буде 31 день страхового стажу?
Ні, в довідці ОК-5 (ОК-7) відображаються суми, з яких сплачено та з яких
не сплачено ЄСВ. Однак страховий
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стаж зараховується тільки за умови сплати
внесків. Для таких осіб страховий стаж зараховується на підставі довідки «Грошове
забезпечення», яку видають військкомати.
Чи вірно, що всі коригування за
робітної плати, сум ЄСВ можна
зробити тільки у звітності поточ
ного місяця, коли виявлено помилку?
Наприклад, 20 серпня подали звітність із
ЄСВ і застосували ставку 36,6 %. Але вже
22 серпня виявили, що правильна ставка
мала становити 38 % (умовно).
Так, вірно. Порядок № 435 не передбачає подання таблиці 6 зі статусом
«скасовуюча», а відтак усі коригування
заробітної плати, сум ЄСВ можна зробити
тільки у звітності поточного місяця, коли
виявлено помилку.
Пунктом 1 розділу V Порядку № 435 установлено, що в разі виявлення помилки у
звіті до закінчення терміну подання цього
звіту страхувальник повторно формує та
подає звіт у повному обсязі до фіскального
органу за місцем обліку. Чинним вважається
останній електронний або паперовий звіт,
поданий страхувальником до закінчення
термінів подання звітності, визначених цим
Порядком. Якщо страхувальником до закінчення терміну подання звіту подаються лише
окремі таблиці за поточний звітний період
звіту зі статусом «скасовуюча», «додаткова»,
цей звіт не вважається звітом і вважається
таким, що не подавався. Враховуючи норми
Інструкції зі статистики зарплати, всі виправлення робляться в місяці нарахування.
У грудні 2013 р. було виплачено
допомогу по вагітності та пологах,
сплачено ЄСВ, належним чином
заповнено та подано звітність із ЄСВ. У
жовтні 2015 р. перевірка ФСС з ТВП ви
явила, що у грудні 2013 р. було завищено
середню заробітну плату працівниці
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внаслідок чого було зайво виплачено
107,00 грн допомоги. Підприємство має
повернути зайво виплачену суму допо
моги. Як наслідок, ЄСВ було нараховано
й утримано зайво, тому потрібно змен
шити ЄСВ за грудень 2013 р. Як провести
коригування?
Коригування слід робити у звітності
з ЄСВ за жовтень 2015 р.
Передусім потрібно визначити суму
зайво нарахованої допомоги в розрізі місяців, поділивши її на загальну кількість днів
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
(126) і помноживши результат на кількість
календарних днів відпустки того чи іншого
місяця (30, 31 чи менше).
Наприклад, сума зайво нарахованої допомоги — 107,00 грн. Відпустка розпочалася
28.12.2013 р. і закінчилася 02.05.2014 р. У
такому разі сума зайво нарахованої допомоги, яка припадає на один день відпустки —
0,85 грн, у грудні — 3,40 грн (0,85 × 4), у
січні — 26,35 грн (0,85 × 31) тощо. Відтак
сума ЄСВ до зменшення у грудні — 1,12 грн
(3,40 × 33,2%), у січні — 8,75 грн тощо.
В таблиці 6 додатка 4 звітності з ЄСВ заповнюються такі реквізити:
• 9 — Код категорії застрахованої особи — 42 «Особи, які отримують допомогу
по вагітності та пологах»;
• 10 — не заповнюємо;
• 11 — Місяць та рік, за який проведено
нарахування — грудень 2013 р. «12.2013»;
січень 2014 р. — «01.2014» тощо.
• 16 — Кількість календарних днів відпустки по вагітності та пологах — не заповнюється, оскільки не змінювалася;
• 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку
звітного місяця)» та 18 «Сума нарахованої
заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний
внесок» — наводиться зайво нарахована сума
допомоги в розрізі місяців зі знаком «мінус»;
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• 19 — цей реквізит не заповнюється;
• 20 — наводиться сума зайво утриманого ЄСВ у розрізі місяців зі знаком «мінус»;
• 21 — наводиться сума зайво нарахованого ЄСВ у розрізі місяців зі знаком «мінус».
Решта реквізитів таблиці 6 заповнюється
так, як вони заповнювалися для цього працівника у звіті за грудень 2013 р.
Працівниця пішла у відпустку у
зв’язку з вагітністю та пологами
10 вересня, а 20 вересня — написала заяву
про звільнення. Підприємство нарахувало
та виплатило допомогу по вагітності та
пологах. Чи потрібно було виплачувати
допомогу? Якщо ні, то як виправити по
милку?
Відповідно до частини першої ст.
19 Закону України «Про загально
обов’язкове державне соціальне страхування»
від 23.09.1999 р. № 1105-XIV право на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності виникає з настанням
страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення),
якщо інше не передбачено законом.
Таким чином, підприємство нараховує
суми допомоги та відображає їх у звітності
з ЄСВ за вересень у розрізі місяців із кодом
категорії застрахованої особи «42» чи «43»,
кодом тип нарахування «1», кількості днів
відпустки в реквізиті 16» і сум допомоги та
ЄСВ у реквізитах 17, 18, 19, 20.
У той же час у таблиці 5 додатка 4 звітності
з ЄСВ заповнюємо два рядки:
• в одному вказуємо інформацію про
початок відпустки з кодом категорії особи
«5» — особи, яким надано відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами;
• у другому — про припинення трудових
відносин із кодом категорії особи «1» — наймані працівники з трудовою книжкою (чи
«2» — наймані працівники (без трудової
книжки), якщо це була сумісниця).
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 30.09.2015 р. № 20716/6/99-99-10-03-02-15
Щодо статусу консультацій у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі
Державна фіскальна служба України розглянула звернення від 02.09.2015 р. №…..
(вх. № ….. від …..2015) щодо консультацій
ДФС, розміщених на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі, та в межах
компетенції повідомляє.
Відповідно до п. 52.5 Податкового кодексу
України (далі — Кодекс) контролюючі органи
мають право надавати консультації виключно
з тих питань, що належать до їх повноважень.
Підпунктом 14.1.172 Кодексу встановлено,
що податкова консультація — це допомога конт
ролюючого органу конкретному платнику податків
стосовно практичного використання конкретної
норми закону або нормативно-правового акта з
питань адміністрування нарахування та сплати
податків чи зборів, контроль за справлянням
яких покладено на такий контролюючий орган.
Податкова консультація має індивідуальний
характер і може використовуватися виключно
платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 Кодексу).
Відповідно до п. 52.1 Кодексу за зверненням
платників податків контролюючі органи надають
їм безоплатно консультації з питань практичного
використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що
настають за днем отримання такого звернення
цим контролюючим органом.
За вибором платника податків консультація
надається в усній, письмовій або електронній
формі. Консультація, надана в письмовій або
електронній формі, обов’язково повинна містити опис питань, що порушуються платником
податків, з урахуванням фактичних обставин,

вказаних у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та
висновок з питань практичного використання
окремих норм податкового законодавства
(п. 52.3 Кодексу).
Пунктом 53.1 Кодексу передбачено, що
платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій
або електронній формі, а також узагальнюючої
податкової консультації, зокрема, на підставі того,
що у майбутньому така податкова консультація
або узагальнююча податкова консультація була
змінена або скасована, не може бути притягнуто
до відповідальності. Платник податків може
оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультації або надану
йому індивідуальну податкову консультацію як
правовий акт індивідуальної дії, викладені в
письмовій або електронній формі, які, на думку
такого платника податків, суперечать нормам
або змісту відповідного податку чи збору (п.
53.3 Кодексу).
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (далі — «ЗІР») створено у рамках
Електронного Уряду з урахуванням тенденцій
розвитку інформаційних технологій у сфері
побудови веб-ресурсу та розглядається як
інтегрований ресурс в інформаційне середовище органів ДФС, у якому уся направленість
діяльності Державної фіскальної служби України, як внутрішня, так і зовнішня, а також усі
відповідні процеси інформаційно-довідкових
ресурсів підтримуються та забезпечуються
відповідними інформаційно-комп’ютерними
технологіями.
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Робота «ЗІР» направлена на забезпечення
суспільства своєчасною, достовірною і повною
довідковою інформацією.
Таким чином, інформація, яка розміщена в
«ЗІР», містить загальну позицію ДФС із застосування норм податкового законодавства без

врахування особливостей конкретного платника
податків та специфіки конкретних ситуацій, а
отже не є податковою консультацією в розумінні глави третьої «Податкова консультація»
Кодексу та не спричиняє правових наслідків,
передбачених ст. 53 Кодексу.

Голова

р. М. Насіров

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 07.09.2015 р. № 19141/6/99-99-17-03-03-15
Щодо оподаткування середнього заробітку працівників,
призваних на строкову військову службу
Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо оподаткування компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього
заробітку працівників, призваних на строкову
військову службу.
Відповідно до частини другої ст. 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в ме
жах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
Податковий кодекс України (далі — Кодекс)
регулює відносини, що виникають у сфері
справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що
справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та
обов’язки, компетенцію контролюючих органів,
повноваження і обов’язки їх посадових осіб під
час здійснення податкового контролю, а також
відповідальність за порушення податкового
законодавства (п. 1.1 ст. 1 Кодексу).
Крім того, Кодексом визначено функції конт
ролюючих органів, зокрема, п. 19(1).1 Кодексу
встановлено, що контролюючі органи здійснюють
контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою
нарахування та сплати податків, зборів, платежів,
установлених Кодексом, а також надають податкові консультації відповідно до норм Кодексу.

Згідно з п. 52.5 Кодексу контролюючі органи
мають право надавати консультації виключно
з тих питань, що належать до їх повноважень.
Гарантії для працівників на час виконання
державних або громадських обов’язків передбачено ст. 119 КЗпП, у редакції Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення оборонномобілізаційних питань під час проведення
мобілізації» від 20.05.2014 р. № 1275, згідно
з частиною третьою якої передбачено, що за
працівниками, призваними на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із
бюджету середній заробіток на підприємстві, в
установі, організації, в яких вони працювали на
час призову, незалежно від підпорядкування
та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку
проводиться за рахунок коштів Державного
бюджету України в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до частини третьої ст. 119 КЗпП
постановою Кабінету Міністрів України від
04.03.2015 р. № 105 затверджено Порядок виплати компенсації підприємствам, установам,
організаціям у межах середнього заробітку
працівників, призваних на військову службу
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за призовом під час мобілізації, на особливий
період (далі — Порядок № 105), який визначає
механізм виплати зазначеної компенсації 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».
Головним розпорядником бюджетних коштів
та відповідальним виконавцем бюджетної прог
рами є Мінсоцполітики (п. 2 Порядку № 105).
З 11.06.2015 р. частина третя ст. 119 КЗпП
з урахуванням змін, внесених Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо питань соціального захисту
громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» від 14.05.2015 р.
№ 433-VIII, діє у такій редакції:
«за працівниками, призваними на строкову
військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що
загрожує національній безпеці, оголошення
рішення про проведення мобілізації та (або)
введення воєнного стану на строк до закінчення
особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада
і компенсується із бюджету середній заробіток
на підприємстві, в установі, організації, в яких
вони працювали на час призову, незалежно
від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах
середнього заробітку проводиться за рахунок
коштів Державного бюджету України в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України».
Відповідно до п. 1 Положення про Міністерство
соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р.
№ 423 (далі — Положення), Мінсоцполітики є
центральним органом виконавчої влади, який
забезпечує формування та реалізує державну
політику, зокрема, у сфері праці та соціальної
політики, трудових відносин, соціального захисту.
Мінсоцполітики відповідно до покладених
завдань інформує в межах повноважень, пе-
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редбачених законом, та надає роз’яснення
щодо реалізації державної політики з питань,
що належать до компетенції Мінсоцполітики
(пп. 103 п. 4 Положення).
Отже, питання виплати компенсацій за рахунок коштів Державного бюджету України в
межах середнього заробітку та категорії осіб,
яким повинні виплачуватись зазначені компенсації, не належить до компетенції ДФС, а
знаходиться в правовому полі Мінсоцполітики.
Водночас, оскільки п. 7 Порядку № 105
передбачено, що оподаткування, нарахування і
сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на компенсацію
здійснюються відповідно до Кодексу і Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI
(далі — Закон № 2464), ДФС для визначення
оподатковуваного доходу платника податку
застосовує норми Порядку № 105.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, пп. «и»
пп. 165.1.1 якого передбачено, що 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.
Відповідно до пп. 1.7 п. 16(1) підрозділу 10
розділу XX Перехідних положень Кодексу від
оподаткування військовим збором звільняються
доходи, що згідно з розділом IV Кодексу 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, 165.1.52 Кодексу.
Таким чином, 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 відповідно до Порядку № 105, не включається до
оподатковуваного доходу таких працівників,
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тобто не оподатковується податком на доходи
фізичних осіб та військовим збором.
Крім того, згідно з частиною сьомою ст. 7
Закону № 2464 не нараховується на виплати
та не утримується єдиний внесок з виплат, що
компенсуються з бюджету в межах середнього
заробітку працівників, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період.
Разом з цим відповідно до пп. 164.2.1 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються
доходи у вигляді заробітної плати, нараховані
(виплачені) платнику податку відповідно до
умов трудового договору (контракту).
Згідно з пп. 1.2 п. 16(1) підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу об’єктом
оподаткування військовим збором є доходи,
визначені ст. 163 Кодексу.
Статтею 163 Кодексу встановлено, що
об’єктом оподаткування збором платника по-

датку — резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого
включається дохід у вигляді заробітної плати.
Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону
№ 2464 передбачено, що базою нарахування
єдиного внеску для роботодавців та найманих
працівників є 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. в натуральній формі, що
визначаються згідно із Законом України «Про
оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.
Отже, у разі нарахування (виплати, надання) роботодавцем доходу у вигляді заробітної
плати (середнього заробітку) працівникам,
визначеним частиною третьою ст. 119 КЗпП,
вказаний дохід є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим
збором і базою нарахування та утримання
єдиного внеску.

Голова

 р. М. Насіров

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 03.09.2015 р. № 5.2-32-1422
Про врахування відпускних під час розрахунку виплат відповідно до Порядку № 1266
Виконавча дирекція Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
(далі — Фонд) розглянула в межах компетенції
ваше звернення щодо обчислення матеріального забезпечення застрахованим особам та
повідомляє.
Обчислення середньої заробітної плати для
розрахунку допомоги по тимчасовій непраце
здатності здійснюється відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням (далі — Порядок),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 26.09.2001 р. № 1266, із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 26.06.2015 р. № 439.
Відповідно до п. 3 Порядку середньоденна
заробітна плата (дохід, грошове забезпечення)
обчислюється шляхом ділення нарахованої за
розрахунковий період (12 календарних місяців)
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — єдиний
внесок та/або страхові внески), на кількість
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календарних днів зайнятості (відповідно до
видів страхування — період перебування у
трудових відносинах, виконання робіт (послуг)
за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької
або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням
доходу безпосередньо від такої діяльності)
у розрахунковому періоді без урахування
календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин — тимчасова непрацездатність,
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного
віку за медичним висновком; відпустка без
збереження заробітної плати (далі — поважні
причини).
Тобто період перебування застрахованої
особи в оплачуваній відпустці не належить
до поважних причин і не виключається з розрахункового періоду.
Відповідно до п. 32 Порядку середня заробітна плата для розрахунку допомоги по
вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій
непрацездатності, оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця обчислюється роботодавцями на
підставі відомостей, що включаються до звітів
про суми нарахованої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які подаються
до Державної фіскальної служби.
Окрім цього, особливості обліку та відображення фонду оплати праці визначені в Інструкції
В. о. директора

1 Див.

с. 95. (Прим. ред.)

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

зі статистики заробітної плати, затвердженій
наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р.
№ 5 (далі — Інструкція).
Згідно з пп. 1.6.1 п. 1.6 Інструкції нарахування фонду оплати праці відображаються за
календарний місяць (з першого до останнього
числа місяця), зокрема, відпустки, на відміну
від порядку їхньої фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на
дні відпустки у відповідному місяці.
Отже, до розрахункового періоду при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непраце
здатності, вагітності та пологах включаються
всі виплати, з яких сплачено страхові внески,
в тому місяці, в якому їх було нараховано (з
першого до першого числа).
Таким чином, враховуючи умовний приклад,
наведений у вашому листі, при обчисленні
допомоги по тимчасовій непрацездатності
(тимчасова непрацездатність у серпні 2015 р.)
розрахунковим періодом буде серпень 2014 р. —
липень 2015 р.
Оскільки в липні — серпні 2014 р. (з
28.07.2014 р. до 28.08.2014 р.) застрахована
особа перебувала в оплачуваній відпустці
(3405,00 грн), то під час розрахунку середньоденної заробітної плати необхідно враховувати
суму відпускних у розмірі 2951,00 грн, що припадає на серпень 2014 р.
Додатково рекомендуємо керуватися листом Міністерства соціальної політики України
від 01.02.2010 р. № 1000/0/14-10/18 в частині
включення сум оплати відпусток, які припадають
на місяці розрахункового періоду1.
Т. Нагорна
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МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 01.02.2010 р. № 1000/0/14-10/18
Про застосування змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України
від 08.12.2009 р. № 1332
(витяг)
Міністерством праці та соціальної політики
України розглянуто питання щодо застосування окремих положень Порядку обчислення
середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням (далі — Порядок) у зв’язку із набранням чинності постановою Кабінету Міністрів
України від 08.12.2009 р. № 1332.
1. Чи повинні включатися до розрахунку
середньої заробітної плати для нарахування
допомоги по вагітності та пологах виплати за
час, коли працівник не працював, але за ним
зберігався середній заробіток, обчислений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 08.02.1995 р. № 100, зокрема відпускні та
оплата простою не з вини працівника?
По страхових випадках, які настали з
15.12.2009 р., середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та
пологах обчислюється відповідно до абзацу
третього п. 14 Порядку, а саме: шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період
заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на
кількість календарних днів за розрахунковий
період (без урахування календарних днів, не
Заступник Міністра

відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами, відпустка по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком).
Оскільки з сум оплати відпусток та оплати
простою не з вини працівника (який відповідно
до ст. 113 КЗпП оплачується з розрахунку не
нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду) сплачуються
страхові внески, їх необхідно враховувати при
обчисленні середньої заробітної плати для
розрахунку допомоги по вагітності та пологах
аналогічно розрахунку середньої зарплати для
обчислення страхових виплат за страхуванням
на випадок безробіття і від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності, яка також
обчислюється за календарний день.
Суми нарахувань за час відпусток на
відміну від порядку їхньої фактичної виплати розподіляються пропорційно часу, що
припадає на дні відпустки у відповідному
місяці (як при визначенні страхових внесків,
так і відповідно при здійсненні розрахунку
середньої заробітної плати).
<…>
В. Іванкевич
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
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23
24
25
26
27
28
29

30

Кількість днів
Календарні дні — 30
Робочі дні — 21
Вихідні дні — 9
Святкові дні — 0
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 9

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 168,0
39-годинному робочому тижні — 163,8
36-годинному робочому тижні — 151,2

Листопад 2015 р.
6 листопада, п’ятниця
Закінчується строк подання органам
статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за жовтень 2015 р.

9 листопада, понеділок
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб,
і сум утриманого з них податку, за III квартал
2015 р. (ф. № 1ДФ)

13 листопада, п’ятниця
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

20 листопада, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове

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

27 листопада, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими
підприємствами з доходу за жовтень 2015 р.

30 жовтня, понеділок
Закінчується строк сплати:
податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за жовтень
2015 р.
військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу, за жовтень 2015 р.
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Перенос рабочих дней:
готовимся к 2016 году

С. 28

Штатное расписание:
вносим изменения правильно

С. 20

Применение Порядка № 1266:
ответы на актуальные вопросы

С. 77

«Чернобыльцы» 4-й категории:
выплата больничных и «декретных»

С. 72

Отчетность по ЕСВ:
вопрос-ответ С. 87
Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

(44) 581-57-07

по будням с 10:00 до 15:00

