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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ми з вами прожили непрос
тий рік. Були перемоги та пораз
ки, були здобутки та втрати, були
сподівання та розчарування. «З
нещасть пробутих ми здобули
на дальшу путь собі живу на
уку» — на помилках вчаться.
Тому давайте вірити в те, що
цей рік буде кращим. І не тільки
вірити, але хай кожен зі свого
боку докладе максимум зусиль
для того, щоб так і було.
Тому я хочу звернутися до вас
словами Івана Франка:
Знов рік минув! При вході в рік новий
погляньмо взад, на те, що ми пробули,
згадаймо, браття, кождий крок кривий,
всі помилки, що важко промайнули,
і кождий вдар нещастя громовий,
й коли з нещасть пробутих ми здобули
на дальшу путь собі живу науку,
то в них найдем будущих вдач поруку.
Ми всі з нетерпінням чекали на податкову реформу. Та
сталося не так, як гадалося. І про те, хто переміг, а хто про
грав у цьому двобої, ще рано говорити, але зміни маємо.
На жаль, на момент підготовки журналу до друку тексти
проголосованих депутатами змін до Податкового кодексу
та інших законів ще не оприлюднені, тому ми обмежилися
лише їх попереднім аналізом на основі законопроектів і
стенограми засідання Верховної Ради України в день їх голо
сування (с. 7, 9). Сподіваємося, що нам вдалося їх система
тизувати на тлі всіх інформаційних повідомлень з аналізом
різноманітних проектів і пропозицій, серед яких так легко
заплутатися. В наступних номерах всі ці питання ми будемо
аналізувати докладно.
Дякую, що обрали нас. Обіцяємо бути вашим надійним
помічником у повсякденній роботі і надалі.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямой линии: с 01.01.2016 — 29122015
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон про Держбюджет-2016
Закон України «Про Державний бюджет України
на 2016 рік»

Законом на 2016 р. установлено мінімальну заробітну плату
в місячному розмірі з 01.01.2016 р. — 1378 грн; із 01.05.2016 р. —
1450 грн; із 01.12.2016 р. — 1550 грн; прожитковий мінімум на
одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2016 р. —
1378 грн; із 01.05.2016 р. — 1450 грн; із 01.12.2016 р. — 1550 грн.
Більше про зміни — див. с. 7 цього номера.

Зміни до Податкового кодексу
Закон України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких
законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2016 році»

Законом установлено єдину ставку ПДФО в розмірі 18 % і
скасовано утримання 3,6 % ЄСВ із доходів працівників. Крім того,
планується встановлення єдиної ставки ЄСВ у розмірі 22 %.
Більше про зміни — див. с. 9 цього номера.

Зміни в соціальному забезпечені
Закон України «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів
України (щодо стабілізації
фінансового стану держави
та удосконалення окремих
положень соціальної
політики)»

Закон спрямований на створення умов для стабілізації фінансового стану держави й удосконалення окремих положень соціальної
політики. Законом унесено зміни до 38 законодавчих актів: КЗпП,
Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від
03.07.1991 р. № 1282-XII та інших, якими врегульовані питання у
сфері соціального захисту населення, пенсійного забезпечення,
трудових відносин, науки й освіти, культури та інших сферах.
Документом не передбачається збереження середнього заробітку мобілізованого працівника на підприємствах, в установах,
організаціях, фермерських господарствах, сільськогосподарських
виробничих кооперативах та у фізичних осіб — підприємців. Крім
того, планується підвищити поріг індексації доходів до 103 % (зараз — 101 %).
Більше про зміни — див. с. 7 цього номера.

Списання витрат на доставку пенсій
Закон України «Про
внесення зміни до Закону
України «Про збір на
обов’язкове державне
пенсійне страхування»
щодо уточнення об’єкта
оподаткування для
платників, що обрали
спрощену систему
оподаткування»
від 12.11.2015 р. № 802-VIII

Викладено в новій редакції абзац четвертий п. 1 ст. 2 Закону
України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від
26.06.1997 р. № 400/97-ВР. Із числа платників збору в частині витрат
на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до п. «б»–«з»
ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р.
№ 1788-XII (далі — Закон № 1788) до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, виключено
платників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку,
що визначені у пп. 4 п. 291.4 ПКУ. А сума заборгованості фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на підставі
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ст. 13 Закону № 1788, що утворилася з 01.01.2015 р. до дня набрання
чинності цим Законом у таких платників єдиного податку четвертої
групи, підлягає списанню у порядку, визначеному правлінням ПФУ.
Закон набрав чинності 01.01.2016 р.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Нові правила індексації доходів
Постанова «Про
упорядкування структури
заробітної плати,
особливості проведення
індексації та внесення змін
до деяких нормативноправових актів» від
09.12.2015 р. № 1013

Крім того, що бюджетні установи й організації зобов’язані підвищити заробітну плату на визначених постановою умовах, внесено зміни і до Порядку проведення індексації грошових доходів
населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078. Правила індексації грошових доходів спрощуються. Постанова застосовується з 01.12.2015 р.
Коментар до постанови — на с. 65 цього номера

Нова зарплата керівників державних і комунальних підприємств
Постанова
від 11.11.2015 р. № 1034

Внесено зміни до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою
КМУ від 02.08.1995 р. № 597, і постанови «Про умови і розміри
оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній,
комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» від
19.05.1999 р. № 859, що передбачають збільшення зарплати для
керівників державних і комунальних підприємств до ринкового рівня.

Нові доплати працівникам культури
Постанова
від 09.12.2015 р. № 1026

Затверджено Порядок виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів
(будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших
культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років та перелік посад таких працівників, які мають право на доплату.
Крім того визначено перелік посад працівників державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів
(будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших
культурно-освітніх центрів, які мають право на виплату доплати за
вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги
для вирішення соціально-побутових питань та порядок їх виплати.

Право на пенсію за вислугу років
Постанова
від 09.12.2015 р. № 1031

Внесено зміни до Переліку закладів і установ освіти, охорони
здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право
на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою КМУ від
04.11.1993 р. № 909. До нього включено санітарно-епідеміологічні
заклади; лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад) отримав право на такі пенсії.
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Підтвердження стажу для пенсії
Постанова
від 09.12.2015 р. № 1028

Внесено зміни до Порядку підтвердження наявного трудового
стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або
відповідних записів, затвердженого постановою КМУ від 12.08.1993 р.
№ 637. Якщо немає трудової книжки, а також, коли в трудовій книжці
немає необхідних записів або містяться неправильні чи неточні записи
про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування. Крім
того, встановлено, що в разі коли підприємства, установи, організації
або їхні правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій
території України або в районах проведення антитерористичної
операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Нова методика оцінки майна
Постанова
від 25.11.2015 р. № 1033

В новій редакції викладено Методику оцінки майна, затверджену
постановою КМУ від 10.12.2003 р. № 1891. Ця методика, нагадаємо, застосовується для визначення розміру збитків, що призвели
до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або
суб’єкту господарювання з державною часткою (часткою комунального майна) в статутному (складеному) капіталі, в разі встановлення
фактів розкрадання, нестачі, знищення, псування майна.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Нова декларація про майновий стан і доходи
Наказ «Про затвердження
форми податкової декларації
про майновий стан і доходи
та Інструкції щодо заповнен
ня податкової декларації
про майновий стан і доходи»
від 02.10.2015 р.

З 01.01.2016 р. запроваджується нова форма декларації про майновий стан і доходи. У ній об’єднано звітність із ПДФО та ВЗ. Окремої
звітності з ВЗ для фізосіб не буде, зобов’язання з ВЗ слід відображати
в декларації. Подати декларацію за результатами 2015 р. зобов’язані
фізичні особи, які отримували доходи не від податкових агентів (фізичних осіб) та іноземні доходи. Із нововведень слід відзначити такі:
— обсяг декларації зменшено з двох аркушів до одного, а кількість додатків — із семи до чотирьох;
— додатки заповнюються лише в разі отримання доходів, що
передбачають особливий розрахунок оподатковуваного доходу (в
разі отримання доходів від двох і більше податкових агентів, від
операцій з інвестиційними активами, отримання іноземних доходів;
визначення оподатковуваного доходу від підприємницької та незалежної професійної діяльності);
— в разі подання декларації для отримання податкової знижки
реквізити первинних документів вказувати не потрібно, зазначається
лише загальна сума понесених витрат;
— відомості щодо відчуження нерухомого (рухомого) майна, їх
надання в оренду.
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ДЕРЖБЮДЖЕТ-2016:

соціальні стандарти та пільги
В кінці 2015 р. ухвалено Закон про Держбюджет-2015. Ним
визначено нові показники соціальних стандартів. Крім того,
ухвалено закон щодо стабілізації фінансового стану держави
й удосконалення окремих положень соціальної політики

З

вертаємо увагу на те, що на час підго
товки номера до друку текстів законів
України «Про державний бюджет на
2015 рік» (законопроект № 3000) та «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України» (щодо стабілізації фінансового
стану держави й удосконалення окремих
положень соціальної політики; законопро
ект № 3628) не було оприлюднено. Тому
наведену далі інформацію щодо нововведень
підготовлено з огляду на законопроекти,
подані для розгляду, та з урахуванням сте
нограми засідання Верховної Ради України
в день їх прийняття. В наступних номе
рах всі ці питання ми будемо аналізувати
докладно.

Мінімальна зарплата
та прожитковий мінімум
У 2016 р. мінімальна зарплата та прожит
ковий мінімум в місячному та погодинному
розмірах установлено в таких розмірах (див.
таблиці 1, 2, с. 8).
Далі нагадаємо показники, на які впли
вають розміри мінімальної зарплати та
прожиткового мінімуму.

Застосування ставок ПДФО тепер не
залежить від розміру доходу платника по
датку, оскільки змінами, внесеними до ПКУ,
запроваджено єдину ставку податку (крім
оподаткування окремих доходів). Податкова
соціальна пільга застосовується до заробітної
плати, яка не перевищуватиме 1930,00 грн,
розмір «стандартної» ПСП — 689,00 грн.
Допомога на поховання працівника, що
не підлягає оподаткуванню, — 3860,00 грн.
Нецільова благодійна допомога, що не
підлягає оподаткуванню, — 1930,00 грн.
Вартість подарунка, що не оподаткову
ється — 689,00 грн.
Розмір добових витрати на відрядження,
які не оподатковуються ПДФО:
• по Україні — 275,60 грн;
• за кордон — 1033,50 грн.
Більше про зміни у справлянні ПДФО див.
с. 9 цього номера.
Максимальна сума доходу для справляння
ЄСВ тепер становить 25 розмірів прожит
кового мінімуму для працездатних осіб або
34 450,00 грн і змінюватиметься двічі.
Більше про зміни у справлянні ЄСВ див.
с. 9 цього номера.
Доходи працівників підлягають індексації
в розмірі не меншому ніж 1378,00 грн.
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Таблиця 1. Розмір мінімальної заробітної плати у 2016 р.
Розмір мінімальної заробітної плати, грн

Період

місячний

погодинний

Із 01.01.2016 р.

1378,00

8,29

Із 01.05.2016 р.

1450,00

8,69

Із 01.12.2016 р.

1550,00

9,29

Таблиця 2. Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у 2016 р.
Розмір прожиткового мінімуму для різних соціальних категорій громадян, грн
Період

одна особа
(загальний
розмір)

діти віком
до шести
років

діти віком від
6 до 18 років

працездатні
особи

особи, які
втратили
працездатність

Із 01.01.2016 р.

1330,00

1167,00

1455,00

1378,00

1074,00

Із 01.05.2016 р.

1399,00

1228,00

1531,00

1450,00

1130,00

Із 01.12.2016 р.

1496,00

1313,00

1637,00

1550,00

1208,00

Пільги та соціальні гарантії
Законом про Держбюджет-2016 визна
чено нові розміри мінімальної зарплати та
прожиткового мінімуму, а також особливості
надання деяких соціальних пільг і гарантій.
У наступному номері ми їх проаналізуємо
детальніше, зараз же звертаємо увагу ще
на такі нововведення.
Встановлено, що норми:
• частини третьої ст. 119 (щодо збере
ження середньої зарплати мобілізованим
працівникам і працівникам, призваним на
строкову військову службу), ст. 250 (щодо
відрахувань роботодавців на користь проф
спілок) КЗпП;
• частини першої ст. 21, частини 12 ст. 29
Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII
(щодо виплати допомоги особам, які вступа
ють на військову службу, з Держбюджету);
• пункту 3 ст. 8, ст. 9(1), 11, 12, абзаців
першого та другого п. 2 ст. 15 Закону України
«Про соціальний і правовий захист військово
службовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р.

№ 2011-XII (щодо надання деяких видів пільг)
застосовуються у порядку та розмірах, уста
новлених КМУ. Це означає, що вони можуть
фінансуватися не в повній мірі або умови їх
фінансування чи надання можуть бути змінені.
Так, законопроектом № 3628 передбачено
внесення змін до ст. 119 КЗпП, якими визна
чено, що за мобілізованими працівниками,
працівникам, призваним на строкову військо
ву службу, працівниками, які продовжують
службу за контрактом, зберігатиметься місце
роботи, але не середня зарплата. Таким пра
цівникам виплачуватиметься грошове забез
печення за рахунок коштів Держбюджету.
Тому відслідковуємо ці зміни.
Ним же передбачено внесення змін до
Закону України «Про індексацію грошо
вих доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII, у редакції Закону України від
06.02.2003 р. № 491-IV, якими передба
чається, що індексація грошових доходів
населення проводиться, якщо величина
індексу споживчих цін перевищила поріг
індексації, який установлюється в розмірі
103 % (раніше — 101 %).
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ПОДАТКОВІ

зміни — 2016:
ЄСВ і ПДФО

В останні дні грудня 2015 р. було внесено зміни до ПКУ та Закону про ЄСВ. У статті проаналізовано найважливіші з них, із
якими доведеться мати справу у 2016 р.

З

вертаємо увагу на те, що на час підго
товки номера до друку текстів законів
України «Про державний бюджет на
2015 рік» (законопроект № 3000) та «Про вне
сення змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2016 році» (законопроект
№ 3688) не було. Тому наведену далі ін
формацію щодо нововведень підготовлено
з огляду на законопроекти, подані для роз
гляду та з урахуванням стенограми засідання
Верховної Ради України в день їх прийняття.
Далі розглянемо основні «зарплатні» зміни.

Податок на доходи фізичних осіб
Ставка ПДФО
З 2016 р. маємо єдину ставку ПДФО — 18 %
бази оподаткування доходів, нарахованих,
виплачених (крім випадків, визначених

у пп. 167.2–167.5 ПКУ, зокрема дивідендів)
в т. ч., але не винятково, у формі заробітної
плати, інших заохочувальних і компенсацій
них виплат або інших виплат і винагород, які
нараховуються (виплачуються, надаються)
платнику у зв’язку з трудовими відносинами
та за цивільно-правовими договорами.

Податкова соціальна пільга
Раніше планувалося, що з 2016 р. «зви
чайна» ПСП надаватиметься в розмірі 100 %
прожиткового мінімуму (п. 1 розділу ХІХ
ПКУ). Та цю норму змінено і у 2016 р. розмір
«звичайної» ПСП становитиме 50 % розміру
прожиткового мінімуму для працездатної осо
би (в розрахунку на місяць), установленому
законом на 1 січня звітного податкового року
для будь-якого платника податку.
Розміри ПСП, чинні у 2016 р., наведено
в таблиці.
Граничну суму доходу, що дає право на
застосування ПСП, також планувалося збіль
шити, але все залишилося по-старому. Згідно
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Розмір ПСП на 2016 р. для різних категорій платників ПДФО
Граничний розмір
доходу для застосування ПСП,
грн

Платник ПДФО

Норма ПКУ

Розмір
ПСП,
грн

1

2

3

4

підпункт
169.1.1

689,00

1930,00

Платник податку, який утримує двох чи більше ді- підпункт
тей віком до 18 років, у розрахунку на кожну дитину 169.1.2

689,00

1930,00 кількість
дітей у віці
до 18 років

1033,50

1930,00 кількість
дітей у віці
до 18 років

1033,50

1930,00

1378,00

1930,00

ПСП у розмірі 100 %
Будь-який платник податку

ПСП у розмірі 150 %
Самотня мати або батько (опікун, піклувальник) — на підпункт «а»
кожну дитину віком до 18 років
пп. 169.1.3
Платник податку, який утримує дитину-інваліда — на підпункт «б»
кожну дитину віком до 18 років
пп. 169.1.3
Особи, віднесені законом до 1-ї або 2-ї категорії осіб,
постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи,
підпункт «в»
включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії
пп. 169.1.3
Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи
Учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти

підпункт «г»
пп. 169.1.3

Інваліди I або II групи, в т. ч. із дитинства (крім учасників підпункт «д»
бойових дій, перерахованих у п. «б» пп. 169.1.4 ПКУ) пп. 169.1.3
Особи, яким присуджено довічну стипендію як гропідпункт «е»
мадянам, які зазнали переслідувань за правозахисну
пп. 169.1.3
діяльність, включаючи журналістів
Учасники бойових дій на території інших країн після
Другої світової війни, на яких поширюється дія За- підпункт
кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії «ж»
їх соціального захисту», крім учасників бойових дій, пп. 169.1.3
перерахованих у п. «б» пп. 169.1.4 ПКУ
ПСП у розмірі 200 %
Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, повні кавалери ордена Слави чи підпункт «а»
ордена Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма пп. 169.1.4
та більше медалями «За відвагу»
Учасники бойових дій під час Другої світової війни підпункт «б»
або особи, які працювали в той час у тилу, та інваліди пп. 169.1.4
І і ІІ груп, із числа учасників бойових дій на території
інших країн після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»
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3

4

В’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового підпункт «в»
утримання під час Другої світової війни або особи, пп. 169.1.4
визнані репресованими чи реабілітованими
Особи, насильно вивезені з території СРСР під час підпункт «г»
Другої світової війни на територію держав, що пе- пп. 169.1.4
ребували у стані війни із СРСР або були окуповані
фашистською Німеччиною та її союзниками
Особи які перебували на блокадній території Ле- підпункт «д»
нінграда (Санкт-Петербург, РФ) із 08.09.1941 р. до пп. 169.1.4
27.01.1944 р.

з нормами п. 169.1 ПКУ з урахуванням норм
абзацу першого пп. 169.4.1 ПКУ платник
податку має право на зменшення суми за
гального місячного оподатковуваного доходу,
отримуваного від одного роботодавця у ви
гляді заробітної плати (інших прирівняних
до неї виплат, компенсацій і винагород), на
суму ПСП, якщо він не перевищує суми, що
дорівнює розміру місячного прожиткового
мінімуму, чинного для працездатної особи
на 1 січня звітного податкового року, помно
женого на 1,4 та округленого до найближчих
10 грн. У 2016 р. сума зарплати, що дає право
на застосування ПСП, — 1930,00 грн.
Якщо ПСП надається одному з батьків
дітей до 18 років (у випадках, передбачених
пп. 169.1.2 та пп. «а», «б» пп. 169.1.3 ПКУ)
та застосовується щодо кожної дитини,
гранична сума доходу визначається шляхом
множення 1930,00 грн на кількість дітей.

Допомога на поховання
працівника
У випадку надання роботодавцем допо
моги на поховання працівника (в т. ч. того,
який вийшов на пенсію) в розмірі, який не
перевищує подвійний розмір суми, визначеної
пп. 169.4.1 ПКУ, така допомога не оподатко
вується ПДФО. У 2016 р. неоподатковувана
сума допомоги на поховання працівника
становить 3860,00 грн.

Нецільова благодійна допомога
Згідно з пп. 170.7.3 ПКУ не підлягає об
кладенню ПДФО нецільова благодійна до
помога, в т. ч. матеріальна, отримана плат
ником податку від резидентів — юридичних
або фізичних осіб, якщо її загальна сума за
податковий рік не перевищує граничний
розмір доходу, визначений пп. 169.4.1 ПКУ.
В 2016 р. така сума становить 1930,00 грн.

Неоподатковувана вартість
подарунка
Підпунктом 165.1.39 ПКУ встановлено,
що до складу оподатковуваного доходу (з
метою оподаткування ПДФО) не включа
ється вартість подарунків (а також призів
на спортивних змаганнях) у негрошовій
формі, яка не перевищує 50 % мінімальної
заробітної плати (в розрахунку на місяць),
установленої на 1 січня звітного року. Для
2016 р. — це 689,00 грн.

Оплата за навчання працівника
Підприємство як податковий агент не об
кладає ПДФО оплачену за свого працівника
(або іншу фізичну особу) вартість навчання у
вітчизняному вищому або професійно-техніч
ному закладі освіти, якщо її місячна сума не пе
ревищує граничний розмір доходу, визначений
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пп. 169.4.1 ПКУ (у 2016 р. — 1930,00 грн).
Крім цієї умови є ще одна — особа, навчання
якої оплачує підприємство, має укласти з
ним письмовий договір (контракт) про взяті
зобов’язання з відпрацювання в такого робо
тодавця після закінчення навчального закладу
й отримання спеціальності (кваліфікації) не
менше ніж три роки.

Страхування життя працівників
і пенсійне забезпечення
Якщо роботодавець-резидент за власний
рахунок сплачує страхові внески за свого
працівника за договором довгостроково
го страхування життя або недержавного
пенсійного забезпечення, він має право не
оподатковувати ПДФО дохід працівника у ви
гляді таких внесків (із розрахунку за місяць)
у сумі, що не перевищує 18 % нарахованої
цим роботодавцем суми заробітної плати
платнику податку протягом кожного звітно
го податкового місяця, за який сплачується
пенсійний внесок, та в межах п’яти розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом про Державний бюджет України на
рік (пп. «в» пп. 164.2.16 ПКУ).

Єдиний соціальний внесок
Максимальна сума доходу
для справляння ЄСВ
Відповідно до п. 4 частини першої ст. 1 За
кону про ЄСВ максимальною величиною бази
нарахування ЄСВ є сума доходу застрахованої
особи, що дорівнює 25 розмірам прожиткового
мінімуму для працездатних осіб. Звертаємо
увагу на те, що протягом року ця величина не
є постійною: вона змінюється разом зі зміною
розміру прожиткового мінімуму.
З 01.01.2016 р. максимальна сума доходу для
справляння ЄСВ становитиме 34 450,00 грн.
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Платники ЄСВ
Коло платників ЄСВ кардинальним чином
не змінилося. Стаття 4 Закону про ЄСВ за
знала лише структурних змін — уточнено,
для яких категорій осіб є платниками ЄСВ
роботодавці. Але з числа платників ЄСВ ви
ключено працівників. Тобто ЄСВ у розмірі
3,6 і 2 % із працівників утримуватися не буде.
З осіб, які виконують роботи за договорами
цивільно-правового характеру, ЄСВ у розмірі
2 % також не утримуватиметься.
Зміни у ст. 4 Закону про ЄСВ кола плат
ників ЄСВ зумовлені, очевидно, ще й тим,
що запроваджується єдина ставка внеску.

Виплати,
на які не нараховується ЄСВ
Згідно з частиною сьомою ст. 7 Закону
про ЄСВ із 2016 р. не нараховується на ви
плати та не утримується ЄСВ із виплат, що
компенсуються з бюджету в межах середнього
заробітку працівників, призваних на стро
кову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийнятих на військову службу
за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілі
зації та (або) введення воєнного стану.
Ця норма, на жаль, трохи запізніла. Справа в
тім, що законопроектом № 3628 передбачається
скасування збереження середнього заробітку
за місцем роботи військовослужбовців (див. с. 7
цього номера). Але якщо цю норму запровадять
«заднім» числом (хай і на рівні податкових
роз’яснень), то це можна тільки вітати.
Залишається чинною норма про те, що
перелік видів виплат, на які не нараховується
ЄСВ, затверджується КМУ. Отже залишається
чинним і Перелік видів виплат, що здій
снюються за рахунок коштів роботодавців,
на які не нараховується єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне

№1 (114) январь 2016

страхування, затверджений постановою КМУ
від 22.12.2010 р. № 1170.

Ставка ЄСВ
Із 01.01.2016 р. запроваджується єдина
ставка ЄСВ у розмірі 22 % до всіх видів до
ходів, крім доходів працівників-інвалідів і
підприємств та організацій всеукраїнських
громадських організацій інвалідів, зокрема
УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів
не менше 50 % загальної чисельності пра
цівників, і за умови, що фонд оплати праці
таких інвалідів становить не менше 25 %
суми витрат на оплату праці, для яких за
лишаються попередні ставки.
Зберігається норма ст. 8 Закону про ЄСВ
про те, що якщо база нарахування ЄСВ не
перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який отримано дохід, сума ЄСВ розраховуєть
ся як добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який отримано дохід, і ставки ЄСВ. У разі
нарахування заробітної плати (доходу) за
сумісництвом, ставка ЄСВ застосовується
до фактичного заробітку.
Нагадуємо, що цю норму було запро
ваджено з 01.01.2015 р. і застосовувалася
вона з деякими особливостями, які ДФСУ
роз’яснювала в листі від 14.02.2015 р.
№ 4979/7/99-99-17-03-01-17 (див. журнал
«Заработная плата» № 3/2015, с. 74)1.
У зв’язку із запровадженням єдиної ставки
ЄСВ зникає потреба у поданні до ФСС від НВ
Відомості розподілу чисельності працівників,
річного фактичного обсягу реалізованої про
дукції (робіт, послуг) за видами економічної
діяльності. Проте про її скасування ще не
заявлялося, тому за 2015 р. рекомендуємо
її подати, щоб дотриматися формальностей.
1 З особливостями справляння ЄСВ, якщо база нараху
вання ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, можна ознайомитися також у подарунковому збір
нику «150 запитань-відповідей: найцікавіше з прямої лінії».
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Компенсація ЄСВ
Однією з умов, що дає роботодавцю
право на отримання компенсації ЄСВ за
працівників, влаштованих на новостворені
робочі місця, є виплата їм заробітної плати в
розмірі не менше трьох мінімальних зарплат
(частина третя ст. 24 Закону України «Про
зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№ 5067-VI). Тобто у 2016 р. для отримання
такого права роботодавець має виплачувати
зазначеним працівникам заробітну плату в
сумі, не меншій за 4134,00 грн — із січня
2016 р.
Також від розміру мінімальної заробітної
плати залежить розмір штрафів за порушен
ня трудового законодавства, законодавства
про зайнятість населення.

Заходи впливу та стягнення
Слід також звернути увагу на п. 4, 14, 15
ст. 25 Закону про ЄСВ, що визначає заходи
впливу та стягнення за порушення норм
цього Закону. В них змінено «робочі» дні
на «календарні» в частині строків сплати
штрафних санкцій та їх оскарження. Тобто
якщо платник ЄСВ протягом 10 календарних
днів із дня надходження вимоги не сплатив
зазначені в ній суми недоїмки та штрафів
разом із нарахованою пенею, не узгодив ви
могу з органом доходів і зборів, не оскаржив
вимогу в судовому порядку або не сплатив
узгоджену суму недоїмки протягом 10 кален
дарних днів із дня надходження узгодженої
вимоги, орган доходів і зборів надсилає в
порядку, встановленому законом, до підроз
ділу державної виконавчої служби вимогу
про сплату недоїмки.
Суми пені та штрафів підлягають сплаті
платником ЄСВ протягом десяти календарних
днів після надходження рішення.
Тобто, по суті, було скорочено строки
на сплату й оскарження рішень та сплату
штрафів і пені.
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

ПІДСУМКИ-2015:

зміни та новації

2015 рік був насичений змінами в податковому та трудовому
законодавстві. Певні зміни значно полегшили життя бухгалтерам, а деякі хоч і переслідували таку мету, та не досягли її.
В цій статті підіб’ємо підсумок року, що минув, і нагадаємо,
чим він нам запам’ятався

Зміни в обчисленні допомог із ФСС
Постановою уряду від 26.06.2015 р. № 439
викладено в новій редакції Порядок обчис
лення 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). Новий Поря
док № 1266 застосовується для розрахунку
страхових виплат: на випадок безробіття,
в разі настання нещасного випадку на ви
робництві та професійного захворювання,
по тимчасовій втраті працездатності, які
настали з 04.07.2015 р.
У першу чергу змін зазнала структура
документа: відтепер нормативні положення
згруповані не в покроковий алгоритм про
ведень обчислень, а в розділи відповідно до
видів страхування. Перший розділ оновленого
Порядку № 1266 визначає загальні положен

ня, а четвертий — особливості визначення
середньої заробітної плати для обчислення
допомоги по вагітності та пологах і допомоги
по тимчасовій непрацездатності.
Детальніше про це див. журнал «Заработ
ная плата» № 8/2015, с. 73.
В доповнення до Порядку № 1266 наказом
Міністерства соціальної політики України
від 21.10.2015 р. № 1022 затверджено Прик
лади обчислення середньої заробітної плати
(доходу) за видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування
Детальніше про це див. журнал «Заработ
ная плата» № 12/2015, с. 82.

Зміни в трудовому законодавстві
До КЗпП протягом 2015 р. зміни вносилися
більше ніж десять разів. Основні з них такі.
З 01.01.2015 р. заборонено допуск пра
цівника до роботи без укладення трудового

№1 (114) январь 2016

договору, оформленого наказом чи розпо
рядженням роботодавця, та без повідомлення
податкового органу про укладення трудового
договору до початку роботи (ст. 24 КЗпП).
На виконання цієї норми постановою КМУ
від 17.06.2015 р. № 413 затверджено Порядок
повідомлення Державній фіскальній службі
та її територіальним органам про прийняття
працівника на роботу, який набрав чинності
з 27.06.2015 р.
Детальніше про це див. журнал «Заработ
ная плата» № 8/2015, с. 43.
Роботодавці зобов’язані оформлювати
трудові книжки на студентів вищих та учнів
професійно-технічних навчальних закладів,
які проходять стажування на підприємстві.
Строк оформлення трудової книжки — не
пізніше п’яти днів після початку проходження
стажування (ст. 48 КЗпП).
Конкретизовано відповідальність ро
ботодавців за порушення трудового за
конодавства (ст. 265 КЗпП) у вигляді фінан
сових санкцій у розмірах, кратних розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на момент виявлення порушення,
за кожного працівника, щодо якого скоєно
порушення за:
• фактичний допуск працівника до роботи
без оформлення трудового договору (контр
акту), оформлення працівника на неповний
робочий час у разі фактичного виконання
роботи повний робочий час, установлений
на підприємстві, та виплати заробітної плати
(винагороди) без нарахування ЄСВ і подат
ків — у 30-кратному розмірі;
• порушення встановлених строків ви
плати працівникам зарплати, інших виплат,
передбачених законодавством про працю,
більш як за місяць, виплата їх не в повному
обсязі — у трикратному розмірі;
• недотримання мінімальних державних
гарантій в оплаті праці — у 10-кратному
розмірі;
• недотримання встановлених законом
гарантій та пільг мобілізованих працівни
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ків і працівників, призваних на строкову
військову службу — в 10-кратному розмірі;
• інші порушення вимог трудового зако
нодавства, крім названих вище, — в розмірі
мінімальної зарплати.
Детальніше про це див. журнал «Заработ
ная плата» № 6/2015, с. 23.
Посилено питання соціального захисту
мобілізованих працівників, працівників,
призваних на строкову військову службу,
та працівників, які проходять військову
службу за контрактом.
Статтею 119 КЗпП за такими працівника
ми передбачено збереження місця роботи та
середнього заробітку з його компенсацією
з бюджету за весь час служби до моменту
демобілізації. Ці гарантії зберігаються також
за працівниками, які під час проходжен
ня військової служби отримали поранення
(інші ушкодження здоров’я) та перебувають
на лікуванні в медичних закладах, а також
потрапили у полон або визнані безвісти від
сутніми до моменту їх одужання, взяття на
облік чи визнання померлими.
Крім того учасники бойових дій, інва
ліди війни й особи, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус вете
ранів війни, гарантії їх соціального захисту»
від 22.10.1993 р. № 3551-XII (далі — Закон
№ 3551); працівники з числа колишніх вій
ськовослужбовців строкової служби, військо
вої служби за призовом під час мобілізації,
на особливий період, військової служби за
призовом осіб офіцерського складу та осіб,
які проходили альтернативну (невійськову)
службу, — протягом двох років із дня звіль
нення їх зі служби — мають переважне право
на залишення на роботі в разі вивільнення
працівників у зв’язку із змінами в організації
виробництва та праці (ст. 42 КЗпП).
Запроваджено новий святковий день —
14 жовтня — День захисника України (ст. 73
КЗпП).
Учасникам бойових дій, інвалідам війни,
статус яких визначений Законом № 3551
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передбачено надання додаткової відпуст
ки із збереженням зарплати тривалістю
14 календарних днів на рік (ст. 77(2) КЗпП).
Аналогічні зміни внесено й до Закону про
відпустки (нова ст. 16(2)).
Детальніше про це див. журнал «Заработ
ная плата» № 1/2016, с. 38.
Крім того вони мають право на відпустку без
збереження заробітної плати, що обов’язково
надається, тривалістю 14 календарних днів на
рік (ст. 25 Закону про відпустки).
Змінами, внесеними до ст. 19 і 25 Закону
про відпустки, передбачено надання додат
кової оплачуваної, а також без збереження
зарплати, відпустки працівникам, які мають
дітей або повнолітню дитину — інваліда з
дитинства підгрупи А I групи.
Працівники на період проведення АТО з
урахуванням часу, необхідного для повер
нення до місця роботи, але не більш як сім
календарних днів після прийняття рішення
про припинення АТО, мають право на від
пустку без збереження зарплати (ст. 25 За
кону про відпустки).

Зміни у справлянні ЄСВ
Основними нововведеннями в 2015 р. у
справлянні ЄСВ були:
• нарахування ЄСВ із мінімальної зар
плати, якщо база нарахування менша за неї;
• зміна штрафних санкцій за порушення
порядку справляння ЄСВ;
• справляння ЄСВ із коефіцієнтом 0,4
(понижуючий коефіцієнт) до чинних ставок у
разі дотримання роботодавцем певних умов;
• зміни форми та порядку заповнення
звітності з ЄСВ.

Нарахування ЄСВ із мінімальної
зарплати
Стаття 8 Закону про ЄСВ запроваджено
норму про те, що якщо фактично нара
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ховані працівнику зарплата, допомога по
тимчасовій непрацездатності, допомога по
вагітності та пологах, відпускні (база нара
хування) нижче мінімальної зарплати, то
ЄСВ нараховується з мінімальної зарплати.
Ця вимога не поширюється на виплати за
договорами цивільно-правового характеру,
зарплати працівників за неосновним місцем
роботи, зарплати інвалідів, до доходів яких
застосовується ставка 8,41 % або на підпри
ємства УТОС і УТОГ.
Детальніше про це див. журнал «Заработ
ная плата» № 3/2015, с. 74.

Зміна розміру штрафних санкцій
Із 01.01.2015 р. змінами, внесеними до
ст. 25 Закону про ЄСВ, було збільшено розмір
окремих штрафних санкцій за порушення
порядку справляння ЄСВ:
• за несплату (неперерахування) або
несвоєчасну сплату (несвоєчасне перера
хування) ЄСВ — із 10 до 20 % своєчасно не
сплачених сум;
• за донарахування органом доходів і
зборів або платником своєчасно не нарахо
ваного ЄСВ — з 5 до 10 % зазначеної суми
за кожний повний або неповний звітний
період, за який донараховано таку суму, але
не більш як 50 % суми донарахованого ЄСВ.
Крім того було встановлено відповідаль
ність за неподання, несвоєчасне подання, по
дання не за встановленою формою звітності,
передбаченої Законом про ЄСВ, у вигляді
штрафу в розмірі 10 нмдг або 170 грн за
кожне таке неподання, несвоєчасне подання
або подання не за встановленою формою
(за повторне порушення — 60 нмдг або
1020 грн).

Застосування понижуючого
коефіцієнта
Запровадження з 01.01.2015 р. Законом
України від 28.12.2014 р. № 77-VIII понижуючого
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коефіцієнта мало на меті легалізацію фонду
оплати праці. Однак умови, за яких можна
було скористатися коефіцієнтом, виявилися
надто суворими. До застосування і вже з
березня 2015 р. було визначено нові умови
застосування понижуючого коефіцієнта (п.
9(5) розділу VIII «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону про ЄСВ), які передба
чали, що платником мають виконуватися
одночасно такі умови:
• база нарахування ЄСВ у розрахунку на
одну застраховану особу в звітному місяці
збільшилась на 20 і більше відсотків порівня
но із середньомісячною базою нарахування
ЄСВ платника за 2014 р. у розрахунку на
одну застраховану особу;
• після застосування коефіцієнта середній
платіж на одну застраховану особу в звітному
місяці становитиме не менше ніж середньо
місячний платіж на одну застраховану особу
платника за 2014 р.;
• кількість застрахованих осіб у звітному
місяці, яким нараховані виплати, не пере
вищує 200 % середньомісячної кількості
застрахованих осіб платника за 2014 р.
Проте ДФСУ запровадила ще одну умову
(лист від 20.08.2015 р. № 31041/7/99-99-1703-03-17): якщо хоча б одній застрахованій
особі ЄСВ донараховується з мінімальної
зарплати, понижуючий коефіцієнт стра
хувальником не застосовується взагалі. І
хоча це логічно, але в чому ж тоді механізм
легалізації фонду оплати праці? Але в Зако
ні про ЄСВ такого обмеження немає, тому
Комітет Верховної ради України з питань
податкової та митної політики в листі від
10.11.2015 р. № 04-27/10-1785 заявив, що
позиція ДФСУ є хибною.
Про умови справляння ЄСВ у 2016 р. див.
с.  9 цього номера журналу «Заработная плата».

Зміни у звітності з ЄСВ
Зміни в порядку справляння ЄСВ не могли
не призвести до змін у формі звітності з ЄСВ
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і наказом Міністерства фінансів України
від 14.04.2015 р. № 435 було затверджено
новий Порядок формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахова
ного єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі —
Порядок № 435).
Порядком № 435:
• дозволено подавати звітність із ЄСВ
поштою з повідомленням про вручення
та з описом вкладення, якщо кількість за
страхованих осіб не перевищує п’яти (У разі
надсилання звітності поштою страхувальник
зобов’язаний відправити її на адресу фіс
кального органу не пізніше ніж за 10 днів до
закінчення граничного строку її подання);
• уточнено порядок заповнення табли
ці 5. Якщо протягом звітного періоду стра
хувальником із застрахованою особою було
розірвано трудовий договір, а потім знову
укладено, то про таку застраховану особу
робляться два окремі записи. Якщо особі
надано відпустку для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, від триріч
ного віку до досягнення нею шестирічного
віку або відпустку у зв’язку з вагітністю та по
логами, у звітному місяці зазначається лише
дата початку відпустки. Дата її закінчення
вказується в таблиці 5 у місяці закінчення;
• визначено, що до закінчення гранич
ного терміну подання звітності всі помилки
виправляються лише шляхом подання нової
звітності;
• введено нові коди категорій застра
хованих осіб «47» і «48» для відображення
інформації щодо мобілізованих працівників
і код «49» для відображення часу відпустки
без збереження зарплати працівникам на
час проведення АТО;
• в таблицю 6 додано нову графу для
відображення суми ЄСВ, нарахованої з різниці
між фактичним доходом і базою нарахування
з мінімальної зарплати.
Детальніше про це див. журнал «Заработ
ная плата» № 6/2015, с. 66.
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Свой вопрос вы можете
задать, позвонив по
телефону прямой линии
«Вопрос-ответ»:

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

На ваші запитання відповідає Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Як оформити декількох
працівниць на «декретну» посаду
Одна працівниця підприємства два
роки тому оформила відпустку для
догляду за дитиною до трьох років
і на її місце було прийнято іншу праців
ницю. Тепер ця працівниця також скоро
піде у відпустку в зв’язку з вагітністю та
пологами, і на її посаду знову треба брати
працівника. Як правильно оформити, а
потім звільнити такого третього праців
ника на посаді «декретниці»?
Особливістю оформлення трудових
договорів із працівницями (праців
никами), які працевлаштовуються на
місце «декретниці», є те, що трудові договори
з ними мають бути строковими на період
відпустки основної працівниці. В ситуації,
що розглядається, це стосується обох пра
цівниць (умовно назвемо їх «працівниця-2»
і «працівниця-3»), прийнятих на посаду «де

кретниці» (умовно — «працівниця-1»). Для
працівниці-2 та працівниці-3 точний період
їхньої роботи складно визначити наперед,
оскільки він залежить від дати виходу на
роботу працівниці-1.
Тобто як тільки працівниця-1 повідомить
про свій вихід на роботу (достроковий або
після досягнення дитиною трирічного віку),
можна буде розрахувати тривалість трудових
відносин із працівницею-2 і працівницею-3,
бо вона буде прив’язуватись до цієї дати. Тоді
у строковому трудовому договорі з ними слід
вказувати не конкретну дату його закінчення,
а подію, з настанням якої він припиняється,
наприклад, «договір діє до дати виходу з
відпустки для догляду за дитиною до досяг
нення нею трирічного віку працівниці-1».
Після виходу на роботу працівниці-1 обох її
«правонаступниць» слід звільнити.
Зі звільненням працівниці-3 не має ви
никати особливих ускладнень (звичайно,
якщо вона теж не збереться у відпустку у
зв’язку з вагітністю та пологами), оскільки
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за умовами трудового договору він діє до
моменту виходу на роботу працівниці-1.
Інша ситуація з працівницею-2, яка в день
виходу на роботу працівниці-1 також пере
буватиме у відпустці для догляду за дитиною.
Звільнити працівницю-2 на підставі п. 2 час
тини першої ст. 36 КЗпП у зв’язку із закінчен
ням строку трудового договору роботодавець
не може (але договір не трансформується
у безстроковий). Звільнити її можна буде
тільки після повернення з відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами або для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку,
в порядку скорочення чисельності чи штату
у зв’язку з ліквідацією підприємства (п. 1
частини першої ст. 40 КЗпП).

Чи підлягає поверненню в разі
звільнення працівника допомога
на оздоровлення
Згідно з положеннями колдоговору
працівнику перед відпусткою була
виплачена матеріальна допомога на
оздоровлення. Після повернення з відпуст
ки працівник подав заяву про звільнення.
Чи повинен він повертати підприємству
матеріальну допомогу на оздоровлення,
оскільки частина відпустки була надана
наперед за невідпрацьований час?
Як правило, виплата матеріальної до
помоги на оздоровлення регулюється
положеннями трудового чи колек
тивного договору або іншого внутрішнього
нормативного документа підприємства.
В цих документах зазвичай прописується,
кому вона надається, до якої відпустки та
розмір такої допомоги. Наприклад, допомога
на оздоровлення надається всім працівни
кам підприємства в разі надання щорічної
відпустки, а її розмір становить середньо
місячний заробіток працівника.
Для державних службовців також перед
бачена виплата в межах затвердженого фонду
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оплати праці допомоги на оздоровлення
в разі надання щорічної відпустки (пп. 3
п. 2 постанови КМУ «Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів» від
09.03.2006 р. № 268).
Надання щорічної відпустки є основною
умовою для виплати допомоги на оздоров
лення. І, як правило, немає прив’язки до
того, повністю чи ні працівник відпрацював
робочий рік, за який надається така відпустка.
Отже, якщо працівник перед щорічною
відпусткою отримав допомогу на оздоров
лення в розмірі, що не перевищує встанов
лений трудовим чи колективним договором
або іншим внутрішнім документом, то під
час звільнення працівника (в цьому ви
падку — одразу після відпустки) допомога
поверненню не підлягає.

Як бути з повідомленням про
прийняття на роботу, якщо
працівник не звільнений із
попереднього місця роботи
Працівник фактично став до ро
боти за основним місцем роботи
09.11.2015 р. Наказ було оформлено
04.11.2015 р., а повідомлення про прий
няття на роботу подано 05.11.2015 р. Під
час оформлення він пообіцяв, що принесе
трудову книжку в перший день роботи,
але не приніс, а згодом зізнався, що він
ще не звільнений із попереднього місця
роботи. Як тепер виправити ситуацію,
зокрема, із повідомленням?
Насамперед відзначимо, що в ситу
ації, що склалася, винні працівники
кадрової служби підприємства, які
взяли на основне місце роботи особу без
трудової книжки, яку вона зобов’язана на
дати відповідно до ст. 24 КЗпП.
Тепер щодо виправлення ситуації.
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По-перше, поки працівник не звільнений
із попереднього основного місця роботи,
його слід оформити як сумісника. Для цього
він має подати «заднім числом» заяву про
прийняття на роботу за сумісництвом, а до
наказу про його прийняття слід внести зміни.
По-друге, потрібно виправити інформацію
в повідомленні, наданому контролюючому
органу, а саме: в графі 4 «Категорія особи»
змінити код «1» — наймані працівники з
трудовою книжкою на код «2» — наймані
працівники без трудової книжки». Для цього
слід сформувати два повідомлення: одне —
з позначкою «скасовуюче», де зазначити
в графі 4 код «1», і друге — з позначкою
«початкове» та кодом «2» в графі 4. Обидва
повідомлення подаються контролюючому
органу.
По-третє, після звільнення працівника з
попереднього місця роботи його слід «пере
вести» із сумісництва на основне місце робо
ти. Відзначимо, що на сьогодні це питання
не врегульоване на законодавчому рівні.
На нашу думку, в такому випадку пра
цівника не можна перевести з посади на
посаду, а слід звільнити з однієї посади та
прийняти на іншу. Тобто спочатку працівник
має подати заяву про звільнення з посади за
сумісництвом, на підставі якої буде видано
наказ про звільнення з роботи за сумісниц
твом, і подати заяву про прийняття його
основним працівником. Дата прийняття
на роботу основним працівником не може
співпадати з датою звільнення цього пра
цівника як сумісника. До контролюючого
органу слід знову подати повідомлення про
укладення трудового договору за основним
місцем роботи.

Чи виплачується аванс під час
простою
За наказом керівника в одному
структурному підрозділі підприємс
тва оголошено простій (приблизно
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на чотири місяці). Працівникам буде на
раховуватися заробітна плата в розмірі
2/3 посадового окладу. Чи виплачується
під час простою «аванс»?
Частиною першою ст. 115 КЗпП і
частиною першою ст. 24 Закону про
оплату праці визначено, що заробітна
плата виплачується працівникам регулярно,
в робочі дні, в строки, встановлені трудовим
чи колективним договором або іншим нор
мативним актом роботодавця, погодженим із
виборним органом первинної профспілкової
організації/іншим уповноваженим на пред
ставництво трудового колективу органом (а
якщо таких органів немає — представниками,
обраними трудовим колективом), але не
рідше двох разів на місяць через проміжок
часу, що не перевищує 16 календарних днів,
і не пізніше семи днів після закінчення пе
ріоду, за який здійснюється виплата. Якщо
день виплати збігається з вихідним, святко
вим або неробочим днем, заробітна плата
виплачується напередодні (частина друга
ст. 115 КЗпП, частина друга ст. 24 Закону
про оплату праці).
Розмір заробітної плати за першу половину
місяця (авансу) визначається також трудо
вим чи колективним договором або іншим
внутрішнім нормативним документом, але
він не може бути менше оплати за фактично
відпрацьований час, виходячи з розрахунку
тарифної ставки (посадового окладу) праців
ника (частина третя ст. 115 КЗпП, частина
третя ст. 24 Закону про оплату праці).
Години простою не є відпрацьованим
часом, однак якщо простій трапляється не з
вини працівника, законодавство зобов’язує
роботодавця компенсувати працівникові
втрату заробітку за такий період у розмірі
2/3 тарифної ставки чи посадового окладу.
Отже, роботодавець за погодженням із
представницьким органом може встано
вити, що під час виплати заробітної плати
за першу половину місяця, окрім оплати
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праці за фактично відпрацьований час із
розрахунку тарифної ставки (посадового
окладу), працівникам також нарахову
ються і виплачуються передбачені систе
мою оплати праці та встановлені наказами
роботодавця надбавки, доплати, премії,
компенсації тощо пропорційно кількості
робочого часу в першій половині місяця.
Решта нарахованих виплат виплачується
за другу половину місяця.
На нашу думку, факт простою не має впли
вати на строки виплати заробітної плати, і
роботодавець має виплачувати зарплату двічі
на місяць усім працівникам, у т. ч. тим, які
простоюють (щоб не погіршувати ще більше
їхнє моральне та матеріальне становище).

Чи можна виплачувати премію
працівнику, якому оголошено
догану
За попередніми підрахунками на
підприємстві планується виплата
премії за підсумками роботи за
2015 р. Чи можна надати таку премію
працівниці, якій у грудні 2014 р. було
винесено догану й переведено на нижчу
посаду, а в грудні 2015 р. стягнення знято
та її поновлено на посаді?
Догана є одним із заходів дисциплі
нарного стягнення, які можуть бути
застосовані до працівника в разі по
рушення ним трудової дисципліни (ст. 147
КЗпП).
Статтею 151 КЗпП передбачено, що якщо
протягом року з дня накладення дисциплі
нарного стягнення працівника не буде під
дано новому дисциплінарному стягненню,
то він вважається таким, що не мав дисци
плінарного стягнення. А якщо працівник
не допустив нового порушення трудової
дисципліни і до того ж проявив себе як
сумлінний працівник, то стягнення може
бути зняте до закінчення року.
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Протягом строку дії дисциплінарного стяг
нення до працівника не можна застосовувати
заходи заохочення. А премія за підсумками
роботи за рік, так звана 13-та зарплата, згідно
з пп. 2.3.2 Інструкції зі статистики зарплати
належить саме до заохочень. Отже, протягом
строку дії догани її не можна було виплачувати
«покараній» працівниці.
Однак у грудні 2015 р. дисциплінарне
стягнення було знято з працівниці, тому пе
ріод його дії закінчився, і тепер працівниця
вважається такою, що його не мала. Тому,
враховуючи те, що премія за підсумками
роботи за рік зазвичай нараховується разом
із зарплатою за січень наступного року, на
нашу думку, працівниці можна її виплатити,
оскільки дата виплати премії вже не припаде
на період дії дисциплінарного стягнення.

Щодо продовження строку
випробування
На підприємство прийнято пра
цівника з тримісячним строком
випробування. Протягом цього
періоду роботодавець не зміг впевнитися
в його професійних якостях на посаді, на
яку його взяли, та вважає, що потрібно або
продовжити термін випробування, або
перевести працівника на іншу посаду на
цьому ж підприємстві з новим терміном
випробування. Чи можна так вчинити?
Ні, не можна продовжити строк
випробування та встановити нове
випробування в разі переведення
працівника на іншу посаду.
Тривалість строку випробування та пере
лік осіб, на яких він поширюється, встанов
лені ст. 27 КЗпП. Так, термін випробування
становить:
• не більше місця — для робітників;
• не більше трьох місяців — для інших
категорій працівників (в окремих випад
ках, за погодженням із виборним органом
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первинної профспілкової організації — не
більше шести місяців).
Щоб визначити, які професійні назви робіт
належать до «робітничих», слід керуватися
Національним класифікатором України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010, за
твердженим наказом Державного комітету
України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 28.07.2010 р. № 327.
Професії робітників наведені в розділах 5–9
Класифікатора професій.
Із запитання невідомо, працівника якої
професії було прийнято на роботу, але в
будь-якому випадку йому було встановлено
максимальний строк — три місяці, оскільки
ще більший строк установлюється лише в
окремих випадках, які, до речі, законодавс
твом не визначені.
Продовжити строк випробування ро
ботодавець може лише якщо працівник у
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період випробування був відсутній у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю або з інших
поважних причин: на ту кількість днів, про
тягом яких працівник був відсутній. Але не
визначено, які причини слід вважати «ін
шими поважними», скоріш за все, вони не
пов’язані з тим, що роботодавець не встиг
впевнитися в професійних якостях праців
ника. Натомість за ст. 28 КЗпП, якщо про
тягом строку випробування встановлено
невідповідність працівника роботі, на яку
його прийнято, власник або уповноважений
ним орган протягом цього строку має право
розірвати трудовий договір.
Також законодавством не передбачено
встановлення строку випробування в разі
переведення працівника на іншу роботу
на тому ж підприємстві, оскільки він про
довжує працювати за тим самим трудовим
договором.

На ваші запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Як оплачувати викладачеві
канікулярний період
З 28.12.2015 р. до 31.01.2016 р.
у ПТНЗ канікули. Які види робіт
має виконувати викладач ПТНЗ
під час канікул? Як оплачувати роботу
викладачів?
Навчальний рік у професійно-тех
нічних навчальних закладах (далі —
ПТНЗ), як правило, розпочинається
1 вересня та закінчується не пізніше 1 липня
наступного року. Робочий час викладачів
ПТНЗ визначається згідно з обсягом на
вчального навантаження та позаурочної
навчально-методичної, організаційної та
виховної роботи серед учнів, слухачів (ст. 28

Закону України «Про професійно-технічну
освіту» від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР).
Обсяг годин навчального навантаження
викладача визначається керівником за
кладу відповідно до навчального плану та
затверджується в тарифікаційному списку
станом на 1 вересня. На ставку необхідно
відпрацювати 720 годин на навчальний рік.
У тарифікаційному списку вказується
середня місячна заробітна плата викладача,
яка обчислюється на підставі абзацу першо
го п. 78 Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти, затвер
дженої наказом Міністерства освіти України
від 15.04.1993 р. № 102 (далі — Інструкція
№ 102).
Інші види робіт (приміром, класне керів
ництво, перевірка письмових робіт, завідуван
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ня кабінетами, лабораторіями, керівництво
предметними, цикловими комісіями) опла
чуються додатково. Розміри такої доплати
визначені законодавчо.
Встановлена середньомісячна заробітна
плата виплачується викладачеві за роботу
протягом навчального року, включаючи час
роботи в період канікул, що не співпадає з
відпусткою.
За п. 19 Типових правил внутрішнього
розпорядку для працівників державних на
вчально-виховних закладів, затверджених
наказом Міносвіти від 20.12.1993 р. № 455
(далі — Типові правила), коло обов’язків, що
їх має виконувати кожний працівник за своєю
посадою, визначається посадовими інструк
ціями та положеннями, кваліфікаційними
довідниками посад службовців і тарифнокваліфікаційними довідниками робіт і про
фесій робітників, правилами внутрішнього
розпорядку закладу. Типовими правилами
передбачено, що в межах робочого дня пе
дагогічні працівники навчального закладу
повинні вести всі види навчально-методичної
роботи відповідно до навчального плану та
займаної посади (п. 21 Типових правил).
Канікулярним періодом називають час
канікул, установлених для учнів ПТНЗ, що
не збігаються зі щорічними оплачуваними
основними та додатковими відпустками

викладачів. Якщо канікулярний період не
збігається з відпусткою педагогічного пра
цівника, то цей період вважається його ро
бочим часом. Як передбачено п. 25 Типових
правил, у цей час керівник ПТНЗ залучає
вказаних працівників до педагогічної та
організаційної роботи в межах часу, що не
перевищує їхнього навчального наванта
ження до початку канікул.
Під час канікул роботу викладачів ПТНЗ
оплачують у порядку, установленому п. 71
Інструкції № 102 (п. 88 Інструкції № 102). А
саме: за час роботи в період канікул праця
педагогічних працівників, яким дозволяєть
ся вести викладацьку роботу або заняття з
гуртківцями в тому ж закладі, оплачується з
розрахунку заробітної плати, встановленої
під час тарифікації, що передувала початку
канікул.
Особам, які залучаються до педагогіч
ної роботи в ПТНЗ на умовах погодинної
оплати праці, час канікул, що не співпадає
з відпусткою, не оплачується, оскільки їхня
праця оплачується за годинними ставками
за фактично відпрацьовані години (п. 73
Інструкції № 102).
Але якщо таких працівників залучають у
цей період до навчально-виховної роботи, їм
слід платити на загальних підставах з ура
хуванням фактично відпрацьованих годин.

На ваші запитання відповідає Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

Як утримувати заборгованість за
декількома виконавчими листами
З працівника, якого мобілізова
но із січня 2015 р., за виконавчим
листом стягуються борги в розмірі
20 % його доходу на користь банківської
установи. В листопаді 2015 р. на підпри

ємство надійшов ще один виконавчий
лист щодо стягнення аліментів: 20 % —
борги за аліментами та 50 % — поточні
аліменти з доходу після утримання всіх
податків, але не менш ніж 30 % прожит
кового мінімуму відповідного віку дитини
з вимогою погасити заборгованість до
настання повноліття дитини. Повноліття
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дитини настає 14.12.2015 р. Як утримувати
кошти за цими виконавчими листами?
Умови та порядок виконання рішень
судів та інших органів (посадових
осіб), що відповідно до закону під
лягають примусовому виконанню в разі
невиконання їх у добровільному порядку,
визначає Закон України «Про виконавче
провадження» від 21.04.1999 р. № 606-XIV
(далі — Закон № 606).
На роботодавця покладається обов’язок
щодо виконання рішень суду про відраху
вання із заробітної плати за виконавчими
листами, що передбачено частиною першою
ст. 69 Закону № 606.
Також існує обмеженням розміру від
рахувань із заробітної плати, встановле
не ст. 128 КЗпП, і якщо сума стягнення
більше допустимої, її стягувати можна
лише в розмірі допустимої. Нагадаємо,
що в разі відрахування із заробітної плати
за кількома виконавчими документами за
працівником має бути збережено 50 % за
робітку, а в разі стягнення аліментів сума
утримань не може перевищувати 70 % за
робітної плати працівника (частина третя
ст. 128 КЗпП).
Таким чином, посадова особа підприємс
тва, виконуючи стягнення за декількома
виконавчими листами з одного працівника,
в описаній ситуації буде порушувати обме
жений законом розмір відрахувань.
Пункт 7.2.6. Інструкції про проведення
виконавчих дій, затвердженої наказом Мі
ністерства юстиції України від 15.12.1999 р.
№ 74/5 (далі — Інструкція № 74/5), перед
бачає, що самостійно змінювати порядок
стягнення суми боргу та розмір відрахування
адміністрації підприємств не мають права.
Але закон чітко передбачає, що має від
буватись за наявності декількох виконавчих
листів за одним боржником.
Так, ст. 33 Закону № 606 вказано, що у
випадку, коли в органах державної вико
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навчої служби відкрито кілька виконавчих
проваджень про стягнення коштів з одного
боржника, вони об’єднуються у зведене
виконавче провадження. Ця ж норма про
об’єднання декількох виконавчих листів у
зведене виконавче провадження міститься
і в п. 3.8 Інструкції з організації приму
сового виконання рішень, затвердженої
наказом Міністерства юстиції України від
02.04.2012 р. № 512/5 (далі — Інструкція
№ 512/5), і в пп. 4.19.1. Інструкції № 74/5.
Зведене виконавче провадження перед
бачає черговість задоволення вимог, яка ви
значається в ст. 44 Закону № 606 і пп. 4.19.3
Інструкції № 74/5 — вимоги стягувачів
кожної наступної черги задовольняються
після повного задоволення вимог стягувачів
попередньої черги.
І вимоги щодо стягнення аліментів пер
шочергові перед вимогами зі стягнення
заборгованості на користь банку.
Враховуючи те, що посадова особа ви
конавчої служби має діяти в межах і спосіб,
визначений законом, саме в обов’язках і
межах компетенції державного виконав
ця об’єднувати виконавчі листи у зведене
виконавче провадження, встановлювати
черговість і розмір стягнення з боржника.
Резюмуючи, зазначимо, що в цій ситуації
посадова особа підприємства має зверну
тись до державного виконавця з письмовим
зверненням щодо порядку дій зі стягнення,
а саме: вказати на наявність декількох вико
навчих листів на підприємстві щодо одного
працівника, перевищення меж стягнення,
встановлених законом і необхідність визна
чення черговості стягнення.
З дати надходження в листопаді 2015 р. ще
одного виконавчого листа щодо працівника
на підприємстві бажано видати наказ про
неможливість виконання стягнення за отри
маними виконавчими листами на підставі
ст. 128 КЗпП і пп. 7.2.6. Інструкції № 74/5
та необхідність отримання роз’яснення від
державного виконавця.
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Определяем по-новому
среднюю зарплату
для оплаты больничных
и «декретных»

Журнал «Заработная плата» спільно з Лівобережною міжрайонною виконавчою дирекцією Київ
ського міського відділення ФСС з ТВП провів пряму телефонну лінію на тему «Визначаємо по-новому
середню зарплату для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та «декретних». На
запитання відповідала Ольга Леонідівна САРАЖИНСЬКА, завідувач фінансово-бюджетним
відділом — головний бухгалтер Лівобережної міжрайонної виконавчої дирекції Київського місь
кого відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Працівник надав листок непраце
здатності, відкритий у жовтні 2015 р.,
посадовий оклад — 4000,00 грн, але
страховий стаж протягом року перед на
станням страхового випадку (загальне за
хворювання) менше шести місяців, а відтак
середня заробітна плата для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності
не може перевищувати розміру мінімаль
ної заробітної плати, встановленого в
місяці настання страхового випадку. Чи
слід до середньоденної заробітної плати,
обчисленої з мінімальної, застосовувати
коефіцієнт страхового стажу, оскільки
загальний страховий стаж працівника
становить два роки?
Пункт 29 Порядку обчислення серед
ньої заробітної плати (доходу, грошо
вого забезпечення) для розрахунку

виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266), передбачає таке
обмеження: якщо протягом 12 місяців перед
настанням страхового випадку за даними
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування застра
хована особа має страховий стаж менше
шести місяців, то середня заробітна плата
для розрахунку допомоги по тимчасовій
непрацездатності визначається, виходячи з
нарахованої заробітної плати, з якої спла
чуються страхові внески, але в розрахунку
на місяць не вище розміру мінімальної
заробітної плати, встановленого законом у
місяці настання страхового випадку. В жовтні
поточного року встановлено мінімальну за
робітну плату в розмірі 1378,00 грн, це і буде
межа для обрахунку. Із запитання очевидно,
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що середньоденний розмір допомоги з ура
хуванням стажу, обчислений із фактичної
заробітної плати застрахованої особи, буде
вищим за розмір середньоденної заробітної
плати (якщо припустити, що розрахунковий
період — два місяці, то середньоденна зарп
лата становитиме, скажімо, (4000 × 2) ÷
÷ (31 + 30) = 131,15 × 50 % = 65,58 грн),
обчисленої відповідно до обмежень, уста
новлених п. 29 Порядку № 1266: 1378 ÷
÷ 30,44 = 45,27 грн. Отже, сума допомоги по
тимчасовій непрацездатності нараховується,
виходячи з суми 45,27 грн.
Перебуваючи у відпустці для до
гляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, працівниця
надала листок непрацездатності у зв’язку
з вагітністю та пологами. Яким чином
оплатити відпустку у зв’язку з вагітністю
та пологами?
Обмеження, встановлене п. 29 По
рядку № 1266, застосовується, якщо
протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування застрахована осо
ба має страховий стаж менше шести міся
ців. На підставі ст. 21 Закон України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХIV
(далі — Закон № 1105) час перебування у
відпустці для догляду за дитиною до досяг
нення нею трирічного віку включається до
страхового стажу як період, за який спла
чено страхові внески, виходячи з розміру
мінімального страхового внеску. А тому
застосовувати обмеження не треба.
Відповідно до п. 28 Порядку № 1266 се
редньоденна заробітна плата для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності
визначається діленням на 30,44 встановле
ного на день настання страхового випадку
посадового окладу, з урахуванням обме
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ження, визначеного п. 4 Порядку №1266:
середньоденна заробітна плата, обрахована
для розрахунку матеріального забезпечення,
не може перевищувати максимальну вели
чину бази нарахування ЄСВ із розрахунку
на календарний день, яка обчислюється
шляхом ділення встановленого її розміру в
останньому місяці розрахункового періоду
на середньомісячну кількість календарних
днів (30,44).
Крім того, частиною другою ст. 26 Зако
ну № 1105 передбачено, що сума допомоги
по вагітності та пологах у розрахунку на
місяць не може бути меншою, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, встановлений
на час настання страхового випадку.
Таким чином, вагітним жінкам, які отри
мують заробітну плату, меншу за мінімаль
ний розмір, гарантовано право отримати
допомогу по вагітності та пологах у розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої
на час настання страхового випадку, в роз
рахунку на місяць.
Працівниця більше року перебуває у
відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею шестирічного віку
і в листопаді 2015 р. нею надано листок
непрацездатності у зв’язку з вагітністю
та пологами. Яким чином оплатити від
пустку у зв’язку з вагітністю та пологами?
Період відпустки для догляду за ди
тиною до досягнення нею трирічного
віку, включається до страхового стажу
як період, за який сплачено страхові внески,
виходячи з розміру мінімального страхового
внеску. А період відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею шестирічного
віку не входить до страхового стажу, тому
є всі підстави застосовувати обмеження,
передбачене п. 29 Порядку № 1266: допо
мога по вагітності та пологах обраховується
з установленого застрахованій особі поса
дового окладу, але в розрахунку на місяць
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не вище за двократний розмір мінімальної
заробітної плати та не менше за розмір мі
німальної заробітної плати, встановлений у
місяці настання страхового випадку, тобто
в межах від 1378,00 грн до 2756,00 грн (із
вересня 2015 р.).
Роботодавець відмовився випла
тити працівнику допомогу по тим
часовій непрацездатності, аргу
ментуючи свої дії тим, що його загальний
страховий стаж становить два місяці. Чи
правомірні дії роботодавця?
Порядок призначення та виплати ма
теріального забезпечення і надання
соціальних послуг визначено у ст. 30
Закону № 1105. Рішення про призначення мате
ріального забезпечення приймається комісією
(уповноваженим) із соціального страхування,
що створюється (обирається) на підприємстві,
в установі, організації, до складу якої входять
представники адміністрації підприємства,
установи, організації та застрахованих осіб
(виборних органів первинної профспілкової
організації (профспілкового представника)
або інших органів, які представляють інтереси
застрахованих осіб). Комісія (уповноваже
ний) із соціального страхування контролює
правильність нарахування та своєчасну ви
плату матеріального забезпечення, приймає
рішення про відмову в його призначенні, про
припинення виплати матеріального забез
печення (повністю або частково), розглядає
підстави та правильність видання листків
непрацездатності та інших документів, які є
обґрунтуванням для надання матеріального
забезпечення та соціальних послуг.
Підстави для відмови в наданні допомоги
по тимчасовій непрацездатності наведені у ст.
23 Закону № 1105. Допомога по тимчасовій
непрацездатності не надається:
• в разі одержання застрахованою особою
травм або її захворювання під час вчинення
нею злочину;
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• 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 про
ведення судово-медичної експертизи;
• за час примусового лікування, призна
ченого постановою суду;
• в разі тимчасової непрацездатності у
зв’язку із захворюванням або травмою, що
сталися внаслідок алкогольного, наркотично
го, 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 при
чин у призначений строк на медичний огляд,
у т. ч. на лікарсько-консультативну комісію
(ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію
(МСЕК), втрачають право на цю допомогу з
дня допущення порушення на строк, що вста
новлюється рішенням органу, який призначає
допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Таким чином, дії роботодавця є неправо
мірними, позбавлення молодого спеціаліста
права на отримання матеріального забезпе
чення через недостатній страховий стаж є
безпідставним. Якщо страховий стаж особи
менше трьох років, допомога по тимчасовій
непрацездатності надається в розмірі 50 %
середньої заробітної плати (доходу), обчис
леної відповідно до норм Порядку № 1266.
Фактична заробітна плата застра
хованої особи в кожному місяці
розрахункового періоду перевищує
розмір максимальної величини бази на
рахування ЄСВ. Як правильно обрахувати
середньоденну допомогу для оплати листка
непрацездатності по вагітності та пологах,
відкритого з 05.10.2015 р.?
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Згідно з п. 4 Порядку № 1266 серед
ньоденна заробітна плата не може
перевищувати максимальну вели
чину бази нарахування ЄСВ у розрахунку
на календарний день, яка обчислюється
шляхом ділення її встановленого розміру в
останньому місяці розрахункового періоду
на середньомісячну кількість календарних
днів — 30,44.
Таким чином, граничний розмір середньо
денної заробітної плати для оплати листка
непрацездатності по вагітності та поло
гах, відкритого з 05.10.2015 р., становить:
23 426,00 ÷ 30,44 = 769,58 грн.
Крім того, абзацом третім п. 2 Поряд
ку № 1266 передбачено, що сума допомоги по
вагітності та пологах у розрахунку на місяць
не має перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування ЄСВ.
Наприклад, у грудні 31 день. Помноживши
середньоденну заробітну плату в граничному
розмірі на кількість календарних днів (769,58 ×
× 31 = 23 856,98 грн), отримаємо суму допо
моги за місяць, більшу ніж максимальна вели
чина бази нарахування ЄСВ (23 856,98 грн >
> 23 426,00 грн), тож необхідно застосу
вати обмеження, передбачене п. 2 Поряд
ку № 1266, і нарахувати допомогу за грудень
у розмірі 23 426,00 грн.
Працівник прийнятий на роботу
в жовтні 2015 р., його загальний
страховий стаж — вісім років,
але із жовтня 2014 р. до вересня 2015 р.
включно він був мобілізований. Перед
тим не працював, тож середній заробіток
за період мобілізації від роботодавця не
отримував. Як розраховувати середньо
денну заробітну плату для оплати листка
непрацездатності, відкритого в листопаді
2015 р., із мінімального розміру заробітної
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плати чи виходячи з посадового окладу
застрахованої особи?
Час військової служби застрахованої
особи за призовом під час мобілізації
на особливий період вважається періо
дом, не відпрацьованим із поважної причини.
Тому, якщо деякі місяці та дні розрахункового
періоду застрахована особа не працювала
через зазначену поважну причину, ці місяці та
дні виключаються з розрахункового періоду,
а середня заробітна плата розраховується за
відпрацьовані місяці та дні розрахункового
періоду. Якщо застрахована особа не пра
цювала із зазначеної поважної причини всі
місяці розрахункового періоду, застосовують
п. 28 Порядку № 1266, тобто середньоденну
заробітну плату визначають, виходячи з по
садового окладу працівника, встановленого
на день настання страхового випадку.
Через те що чоловік на момент мобіліза
ції не мав статусу застрахованої особи, то і
період військової служби не можна віднести
до страхового стажу, тож середньоденну
заробітну плату для оплати листка непраце
здатності слід розрахувати, виходячи з його
фактичного заробітку за відпрацьовані дні,
але в розрахунку на місяць не вище за розмір
мінімальної заробітної плати, встановлений
у місяці настання страхового випадку як
передбачено п. 29 Порядку № 12661.
1 Редакція не погоджується з твердженням щодо від
сутності страхового стажу. Відповідно до ст. 2 Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу»
від 25.03.1992 р. № 2232-XII час проходження військової
служби зараховується громадянам України до їхнього стра
хового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю,
а також до стажу державної служби. Тому не можна вважати,
що за час військової служби протягом 12 місяців перед на
станням страхового випадку страховий стаж працівника
менше шести місяців. Як наслідок, обмеження, встановлене
п. 29 Порядку № 1266, не має застосовуватися. (Прим. ред.)
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ОПЛАТА ТРУДА

Исправление ошибок
в отчетности по ЕСВ

Журналом «Заработная плата» запроваджено серію вебінарів. Цього разу наша зустріч була
присвячена темі виправлення помилок у звітності з ЄСВ. Публікуємо відповіді на найпо
ширеніші запитання, які було поставлено під час вебінару. Вебінар проводила Галина
КАЗНАЧЕЙ, науковий редактор журналу «Заработная плата»

Щомісяця підприємство подає звіт
ність, де вказує суму середнього за
робітку мобілізованих працівників
із ЄСВ і кодом типу нарахувань «47», а коли
підприємство отримує ці кошти з бюджету,
то сплачені податки повертає працівни
кам, і має відобразити у звітності суми з
кодом типу нарахувань «48». У місцевому
відділенні ПФУ пояснили, що з типами на
рахувань «2» і «3» робити цього не можна.
Як правильно коригувати інформацію в
таблиці 6 звітності з ЄСВ у частині доходів
мобілізованих працівників?
У цьому випадку необхідно застосо
вувати код типу нарахувань «3», але
коригування слід проводити з кодом
застрахованої особи «47».
Якщо інформація про мобілізованого
працівника зазначалася з кодом типу за
страхованої особи «47», нараховували й
утримували ЄСВ, сторнувати нараховану суму

внеску потрібно з кодом застрахованої осо
би «47», указавши код типу нарахувань «3»,
місяць, за який сторнується сума ЄСВ. Також
слід заповнити реквізити:
• 18 «Сума нарахованої заробітної плати/
доходу у межах максимальної величини, на
яку нараховується єдиний внесок»;
• 19 «Сума різниці між розміром міні
мальної заробітної плати та фактично на
рахованою заробітною платою за звітний
місяць (із заробітної плати доходу)»;
• 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.
Чи необхідно донараховувати
до мінімальної заробітної плати
суму ЄСВ, якщо працівник пра
цює за сумісництвом неповний робочий
день?
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Ні. Не потрібно.
Роботодавці нараховують ЄСВ на
суму нарахованої заробітної зарплати
за видами виплат, які включають основну
та додаткову заробітну плати, інші заохо
чувальні та компенсаційні виплати, у т. ч.
у натуральній формі, що визначаються від
повідно до Закону про оплату праці (ст. 7
Закону про ЄСВ).
Статтею 8 Закону про ЄСВ передбачено,
якщо база нарахування ЄСВ (крім винагоро
ди за цивільно-правовими договорами) не
перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який нараховується заробітна плата (дохід),
сума ЄСВ розраховується як добуток розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, за який нараховується
заробітна плата (дохід), і ставки ЄСВ, уста
новленої для категорії платника. Умовою
застосування зазначеної норми є перебування
найманого працівника у трудових відносинах
повний календарний місяць.
У разі звільнення або прийняття пра
цівника на основне місце роботи протягом
місяця, в якому нарахована заробітна плата
за відпрацьований час не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, сума ЄСВ розраховується
з фактично нарахованої заробітної плати
незалежно від її розміру.
В разі нарахування заробітної плати (до
ходів) фізичним особам із джерел не за основ
ним місцем роботи, іншими словами — за
сумісництвом, ставки ЄСВ, установлені
частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ, за
стосовуються до визначеної бази нараху
вання незалежно від її розміру. Більше на
цю ж тему див. лист ДФСУ від 14.02.2015 р.
№ 4979/7/99-99-17-03-01-17 у журналі «За
работная плата» № 3/2015, с. 74.
Чи потрібно вказувати код типу
нарахувань «1» у графі 10 таблиці 6
звітності з ЄСВ, якщо за договором
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ЦПХ початок робіт — 29.11.2015 р., за
кінчення — 01.12.2015 р.?
Так, потрібно. Код типу нарахувань «1»
зазначається лише для осіб, які отри
мують заробітну плату (дохід) за
виконану роботу (надані послуги), строк
виконання яких перевищує календарний
місяць, і ЄСВ нараховується на суму, що
визначається шляхом ділення заробітної
плати (доходу), виплаченої за результатами
роботи, на кількість місяців, за які вона на
рахована, а також особам, яким після звіль
нення з роботи нараховано заробітну плату
(дохід) за відпрацьований час або згідно з
рішенням суду — середню заробітну плату
за вимушений прогул.
Працівника прийнято на роботу
29.10.2015 р. Підприємство нараху
вало та виплатило заробітну плату,
провело всі відрахування, але в таблиці 6
звітності з ЄСВ інформацію не відобразило.
Як це виправити?
Виправлення слід зробити, застосу
вавши код типу нарахувань «2».
У п. 9 розділу IV «Формування звіту»
Порядку № 435 сказано, що коди типу на
рахувань «2» та «3» застосовують, якщо до
нараховують або зменшують суму ЄСВ на
суму заробітної плати (доходу), нарахованої
в попередніх звітних періодах. Зокрема, з
кодом типу нарахувань «2» вказується сума
заробітної плати (доходу) нарахованої у
попередніх звітних періодах на підставі
бухгалтерських та інших документів, від
повідно до яких проводиться нарахування
(обчислення) або які підтверджують на
рахування (обчислення) заробітної плати
(доходу), на яку страхувальником самостійно
донараховано суму ЄСВ.
Таким чином у поточному звіті з ЄСВ у
таблиці 6 слід відобразити дані за попередній
місяць щодо працівника в такому порядку:
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• 10 «Код типу нарахувань» — 2;
• 11 «Місяць та рік, за який проведено
нарахування» — місяць і рік, за які прово
димо виправлення, а не в яких проводимо
виправлення, тобто «10.2015»;
• 17 «Загальна сума нарахованої заро
бітної плати/доходу (всього з початку міся
ця)» — сума нарахованої заробітної плати,
на яку донараховуємо суму ЄСВ;
• 18 «Сума нарахованої заробітної плати/
доходу в межах максимальної величини, на
яку нараховується єдиний внесок» — сума
нарахованої заробітної плати, на яку дона
раховуємо суму ЄСВ, у межах максимальної
величини, на яку нараховується ЄСВ;
• 20 «Сума утриманого єдиного внес
ку за звітний місяць (із заробітної плати/
доходу)» — сума утриманого ЄСВ із суми,
зазначеної в реквізиті 18;
• 21 «Сума нарахованого єдиного внес
ку за звітний місяць (на заробітну плату/
дохід)» — сума нарахованого ЄСВ на суму,
зазначену в реквізиті 18.
На підприємстві лише один пра
цівник — інвалід, який працює за
сумісництвом. У таблиці 6 звітності з
ЄСВ у графі 22 «Ознака наявності трудової
книжки» програма подання звітності не
дає змоги заповнити «0» (працівник без
трудової книжки), а вимагає заповнен
ня «1». Як діяти?
В таблиці 6 звітності з ЄСВ реквізит
22 слід заповнювати з «1» чи «0»:
«1» — наймані працівники з трудовою
книжкою; «0» — наймані працівники (без
трудової книжки).
Навіть якщо на підприємстві працює один
працівник-сумісник, такий реквізит слід за
повнювати з «0». Жодних указівок щодо того,
що він має обов’язково працювати за осно
вним місцем роботи в законодавстві немає.
Тут проблема в програмі подання звітності.
Рекомендуємо звернутися до розробника
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для виправлення помилок в алгоритмах
заповнення звіту.
Договір ЦПХ укладено в одному міся
ці, а його дія закінчується в наступ
ному. Тому й надані послуги будуть
оплачені в місяці закінчення договору ЦПХ.
Чи потрібно в місяці укладення договору
ЦПХ заповнювати таблицю 6 звітності
з ЄСВ без сум, лише із зазначенням ПІБ?
Так, слід заповнити таблицю 6 звіт
ності з ЄСВ у місяці укладення дого
вору ЦПХ, заповнивши всі необхідні
реквізити, крім тих, у яких зазначають суми
нарахованого доходу, та суми утриманого й
нарахованого ЄСВ.
Натомість у місяці закінчення договору
ЦПХ нарахування й виплату винагороди
слід буде відобразити двома рядками за
принципом відображення допомоги по тим
часовій непрацездатності. Тобто оплату роз
бити пропорційно відпрацьованим місяцям
(тобто поділивши її на 2) і в одному рядку
відобразити оплату за перший місяць із зазна
ченням місяця та року, за який проводиться
нарахування, а в іншому рядку відобразити
дані за поточний місяць.
Працівника 9 листопада увільнили
від роботи в зв’язку з призовом
на строкову військову службу. Чи
потрібно нараховувати йому середню за
робітну плату? З яким кодом відображати
її у звіті з ЄСВ?
Доходи такого працівника можна
відображати з кодом «47» або «48».
Код «47» застосовують до доходів мо
білізованого працівника, якому нараховують
середню зарплату, з якої справляють ЄСВ, і ці
виплати не компенсуються, а код «48» — до
доходів мобілізованого працівника, якому
нараховують середню зарплату, з якої не
справляють ЄСВ, і яка компенсується.
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Чи слід відображати донарахуван
ня заробітної плати працівника
до мінімальної окремим рядком у
таблиці 6 звітності?
Таблиця 6 призначена для формуван
ня страхувальником у розрізі кож
ної застрахованої особи відомостей
про суми нарахованої їй заробітної плати
(доходу) у звітному місяці. Такі відомості
формуються з урахуванням кодів категорій
застрахованих осіб, визначених у додатку 2
до Порядку № 435.
Якщо нарахований дохід працівника мен
ше мінімальної заробітної плати, необхідно
заповнити два рядки в таблиці 6. Перший
рядок заповнюється як завжди. Вказується
фактична заробітна плата й нарахування
(утримання) з цієї суми. У другому рядку вка
зується додатково код типу нарахувань «13»,
а в реквізиті 19 — сума різниці між фактич
ною зарплатою та мінімальною, яка є базою
для нарахування ЄСВ (так звана дотяжка до
мінімальної зарплати).
Чи слід донараховувати ЄСВ до
мінімальної заробітної плати та
як відобразити цю інформацію в
таблиці 6 звітності з ЄСВ, якщо праців
ник весь місяць перебував у відпустці без
збереження заробітної плати?
Якщо база нарахування ЄСВ не пере
вищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на мі
сяць, за який нараховується заробітна плата
(дохід) у працівника, який перебуває у від
пустці без збереження заробітної плати, то
сума ЄСВ розраховується як добуток розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, за який нараховується
заробітна плата (дохід), і ставки ЄСВ, уста
новленої для категорії платника.
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Якщо бази нарахування немає, до міні
мальної заробітної плати донарахування
робити не потрібно.
В таблиці 6 звітності з ЄСВ не слід запов
нювати реквізити 17, 18, 20, 21, адже цей
працівник перебуває у трудових відносинах
із підприємством.
Як виправити помилку, якщо не від
образили «дотяжку» до мінімальної
заробітної плати у вересні 2015 р.?
Працівник на основному місці робо
ти працює на 0,5 окладу, заробітна
плата менше 1378,00 грн. У жовтні у
таблиці 6 не відобразили «дотяжку» до міні
мальної заробітної плати. Як це виправити?
Таку помилку слід виправити із засто
суванням коду типу нарахувань «2»
в поточному звіті.
Реквізити таблиці 6 звітності з ЄСВ запов
нюються так:
• 10 «Код типу нарахувань» — 2;
• 11 «Місяць та рік, за який проведено на
рахування» — місяць і рік, за які проводимо
виправлення, а не в які проводимо виправлення;
• 19 «Сума різниці між розміром міні
мальної заробітної плати та фактично на
рахованою заробітною платою за звітний
місяць» — вказується сума «дотяжки» до
мінімальної зарплати.
Чи потрібно всіх працівників указу
вати в «скасовуючій» і «початковій»
таблиці 6, якщо помилка стосується
лише одного працівника?
Всіх працівників відображати не по
трібно. В «скасовуючій» таблиці 6
потрібно відобразити лише тих, у
даних щодо яких виявили помилку й щодо
яких робиться виправлення.
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ПРАКТИЧНІ

нюанси оформлення
роботи на свята

Хоча більшість працівників відпочиває у святкові дні, деякі з них
можуть бути залучені до роботи. Порядок та умови залучення до
роботи у свята передбачені законодавством. Утім під час практичного застосування цих норм виникає чимало запитань. Тому
далі йтиметься про правила оформлення такої роботи та її оплату
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Вихідні та святкові дні
Насамперед, для чіткого роз’яснення
питань щодо оформлення роботи на свята,
варто висвітлити різницю між святковими
та неробочими днями (ст. 73 КЗпП), а також
вихідними.
Святковими є такі дні:
• 1 січня — Новий рік;
• 7 січня — Різдво Христове;
• 8 березня — Міжнародний жіночий день;
• 1 і 2 травня — День міжнародної со
лідарності трудящих;
• 9 травня — День Перемоги;
• 28 червня — День Конституції України;
• 24 серпня — День незалежності України;
• 14 жовтня — День захисника України.
Неробочими вважаються дні релігійних
свят, під час яких робота на підприємствах
також не проводиться. До них належать:
• Різдво Христове — 7 січня;
• Пасха (Великдень) — у 2016 р. при
падає на 1 травня;
• Трійця — у 2016 р. припадає на 19 червня.
Зауважимо, що за поданням релігійних
громад інших (неправославних) конфесій,
зареєстрованих в України, роботодавці ма
ють надавати особам, які сповідують ці
релігії, до трьох днів відпочинку протягом
року для святкування їхніх великих свят із
відпрацюванням за ці дні.
Не варто плутати святкові та неробочі дні
з вихідними. Вихідними є дні щотижневого
відпочинку, які надаються відповідно до
ст. 67 КЗпП.
Загальним вихідним є неділя. На під
ставі ст. 52 КЗпП за п’ятиденного робочого
тижня працівникам надаються два вихідні
на тиждень. Другий вихідний визначається
графіком роботи підприємства за пого
дженням із виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим
представником) підприємства та має нада
ватися підряд із загальним вихідним. Зазви
чай, це субота, але ним може бути й інший
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день. Резюмуючи це, зазначимо, що другий
вихідний за п’ятиденного робочого тижня
встановлюється підприємством самостійно.
На тих підприємствах, де за характером
виробництва та умовами роботи запро
вадження п’ятиденного робочого тижня є
недоцільним, установлюється шестиденний
робочий тиждень з одним вихідним. Якщо
на підприємстві встановлено підсумований
облік робочого часу, вихідні для кожного пра
цівника визначаються графіками змінності.
Робота у святкові та неробочі дні регу
люється ст. 73, 107 КЗпП і частково — ст. 67
КЗпП. Зауважимо, що частиною третьою
останньої статті передбачено перенесення
як святкових, неробочих, вихідних, так і
робочих днів. Тому в разі збігу вихідного зі
святковим або неробочим днем, вихідний
переноситься на наступний після святкового
або неробочого. Тобто ці дні переносяться
«автоматично» та додатково наказ про їх
перенесення чи оголошення «наступного»
робочого дня вихідним видавати не потрібно.
Частиною четвертою ст. 67 КЗпП також
передбачено, що для раціонального викорис
тання святкових і неробочих днів КМУ може
бути рекомендовано перенесення вихідних
і робочих днів.
Зокрема, розпорядженням «Про пе
ренесення робочих днів у 2016 році» від
11.11.2015 р. № 1155-р КМУ рекомендував
керівникам підприємств із п’ятиденним
робочим тижнем у порядку та на умовах,
установлених законодавством перенести
робочі дні з 8 січня (п’ятниці) — на 16 січня
(суботу), 7 березня (понеділка) — на 12 бе
резня (суботу) та 27 червня (понеділка) — на
2 липня (суботу).
Проаналізувавши цьогорічні святкові
та неробочі дні, зазначимо, що на 1 травня
припадають два свята — День міжнародної
солідарності трудящих і Великдень. Але за
роз’ясненням Мінсоцполітики цієї ситуації в
листі від 20.07.2015 р. № 10846/0/14-15/13
перенесенню підлягатиме лише один день.
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Зверніть увагу на те, що якщо роботода
вець вирішує перенести робочі дні, це змінює
режим роботи підприємства1. Тобто всі дії
щодо надання відпусток, виходу на роботу
мають здійснюватися за зміненим у зв’язку
з перенесенням робочих днів графіком ро
боти підприємства, на чому наголошують
фахівці Мінсоцполітики у вищенаведеному
листі.

Залучення до роботи на свята
Законодавством заборонене виконання
роботи у святкові та неробочі дні. Залучати
до роботи в ці дні можна лише у виняткових
випадках:
• для виконання робіт, які неможливо
припинити з виробничо-технічних умов
(безперервно працюючі підприємства);
• для виконання робіт, необхідних для
обслуговування населення.
У святкові дні залучення працівників до
роботи допускається у випадках та в поряд
ку, передбачених ст. 71 КЗпП, тож у ці дні
допускається та ж робота, що й у вихідний.
У вихідні залучення до роботи допускаєть
ся лише у випадках, визначених частиною
другою ст. 71 КЗпП. Тобто:
• для відвернення або ліквідації наслід
ків стихійного лиха, епідемій, епізоотій,
виробничих аварій і негайного усунення
їхніх наслідків;
• для відвернення нещасних випадків, які
ставлять або можуть поставити під загрозу
життя чи нормальні життєві умови людей,
призвести до загибелі або псування майна;
• для виконання невідкладних, напе
ред не передбачених робіт, від негайного
виконання яких залежить у подальшому
нормальна робота підприємства в цілому
або його окремих підрозділів;
1 Детальніше про перенесеня робочих днів див. журнал
«Заработная плата» № 11/2015, с. 28. (Прим. ред.)
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• для виконання невідкладних вантаж
но-розвантажувальних робіт із метою за
побігання або усунення простою рухомого
складу чи скупчення вантажів у пунктах
відправлення та призначення.
Також статтею зазначено, що залучати
до роботи у вихідні можна лише окремих
працівників. Виходячи з цього, працівників
усього підприємства роботодавець залучати
до роботи у святкові, неробочі та вихідні не
має права.
Працівник, якого роботодавець залуча
тиме до роботи у святковий або неробочий
день, повинен виконувати лише роботи,
передбачені умовами трудового договору.
Якщо його залучають для виконання будьякої іншої роботи, він має право відмовитися
від її виконання.
Слід пам’ятати, що законодавством пе
редбачені певні категорії працівників, яких
навіть у виняткових випадках заборонено за
лучати до роботи у вихідний. До них належать
вагітні жінки, жінки, які мають дітей віком
до трьох років (ст. 176 КЗпП) і працівники
молодші 18 років (ст. 192 КЗпП). Зауважимо,
що за ст. 186(1) КЗпП гарантії, встановлені
ст. 176 КЗпП, поширюються також і на бать
ків, які виховують малолітніх дітей без матері
(в т. ч. у разі тривалого перебування матері
в лікувальному закладі), а також на опікунів
(піклувальників), прийомних батьків. Тобто
залучати до роботи у вихідні ці категорії
працівників теж не можна.
Отже, під час залучення до роботи пра
цівників у святкові та неробочі дні слід до
тримуватися всіх вищевказаних правил.

Алгоритм оформлення залучення
до роботи
Зазвичай, про необхідність залучення
працівників до роботи у святковий і не
робочий чи вихідний день повідомляє
керівник відділу (структурного підрозділу).
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Це відображається в доповідній записці, в
якій описуються причини, що призвели до
залучення окремих працівників для роботи
в такі дні.
Залучення працівників до роботи у вихідні
допускається тільки з дозволу виборного
органу первинної профспілкової організації
підприємства або профспілкового представ
ника. Таким чином, керівник підприємства
має звернутися до профспілки для отримання
згоди на залучення до роботи працівників,
які є членами профспілки. Якщо працівни
ки, яких планують залучити до роботи, не є
членами профспілки, згоду на таке залучення
отримувати не потрібно.
У святкові та неробочі дні залучення до
роботи можливе для виконання невідклад
них ремонтних і вантажно-розвантажуваль
них робіт. Законодавством не встановлено
вимог до порядку залучення до роботи
працівників у святкові та неробочі дні. А
тому підстав для застосовування правил,
установлених для залучення працівників до
роботи у вихідні, немає, тобто погоджувати
із профспілковою організацією підприєм
ства або профспілковим представником
такі роботи не потрібно.
Робота і залучення до роботи у святкові,
неробочі та вихідні дні державних службовців
регулюється Законом України «Про держав
ну службу» від 16.12.1993 р. № 3723-XII2.
Статтею 20 цього Закону визначено, що для
виконання невідкладних або непередбачу
ваних завдань, на підставі наказу керівника
вони зобов’язані з’явитися на робоче місце та
працювати у вихідні, святкові та неробочі дні.
А тому для залучення до роботи державних
службовців згода профспілки не потрібна.
Після отримання згоди профспілки на
роботу у святковий, неробочий або ви
хідний день працівник має визначитися з
2 У 2016 р. набере чинності новий Закон України
«Про державну службу», ст. 55 якого містить аналогічну
норму. (Прим. ред.)
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формою компенсації. Для отримання згоди
роботодавця на обраний вид компенсації
працівник має звернутися до керівника
підприємства із заявою. Але ця норма має
застосовуватися лише у випадку залучення
до роботи у вихідний.
Причини й умови залучення працівників
до роботи у святкові, неробочі або вихідні
дні мають бути визначені наказом робото
давця, з яким під підпис ознайомлюються
всі залучені.
В наказі обовязково має бути визначено
інший день відпочинку (за умови виходу
на роботу у вихідний), якщо працівник
обрав саме такий вид компенсації. Само
стійно (без узгодження цього питання з
роботодавцем) визначати день відпочинку
працівник не має права. Пунктом 24 по
станови Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 06.11.1992 р. № 9 визначено, що
самовільне використання відгулу дає право
роботодавцю звільнити працівника за прогул
(п. 4 ст. 40 КЗпП).

Компенсація за роботу у святковий
і неробочий день
Робота у святковий і неробочий день
відповідно до ст. 107 КЗпП оплачується в
подвійному розмірі:
• відрядникам — за подвійними відряд
ними розцінками;
• працівникам, праця яких оплачується
за годинними або денними ставками, — в
розмірі подвійної годинної або денної ставки;
• працівникам, які одержують місячний
оклад, — у розмірі одинарної годинної або
денної ставки понад оклад, якщо робота у
святковий і неробочий день провадилася
в межах місячної норми робочого часу, і в
розмірі подвійної годинної або денної ставки
понад оклад, якщо робота провадилася по
над місячну норму.
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Також за бажанням працівника, який
працював у святковий і неробочий день,
може бути надано інший день відпочинку.
Наприклад, у святковий день, 8 березня,
окремі працівники були залучені до роботи.
Документально це має оформлятися як робота
у святковий день. Отже, оплата за роботу у
святковий день обов’язково подвійна, якщо
місячна норма робочого часу була переви
щена3, працівнику, крім цього, може бути
надано інший день відпочинку.
Водночас, фахівцями Мінпраці в листі
від 29.12.2009 р. № 853/13/84-09 визначе
но, що крім подвійної оплати, за бажанням
працівника, який працював у святковий або
неробочий день, може бути наданий інший
день відпочинку, який не оплачується та є ви
хідним. Заміна підвищеної оплати за роботу
у святкові та неробочі дні наданням іншого дня
відпочинку законодавством не передбачена.
Робота працівників, залучених до роботи
у вихідний, компенсується так, як і робота у
святковий і неробочий день, обчислюється
за правилами ст. 107 КЗпП. Але ця оплата
святкового, неробочого та вихідного днів
має певні відмінності.
Робота у вихідний на підставі ст. 72 КЗпП
компенсується за згодою сторін:
• або наданням іншого дня відпочинку;
3 На думку авторського колективу коментаря до КЗпП,
частиною четвертою ст. 107 КЗпП зазначено, що надання
працівникові іншого дня відпочинку у випадку виконання
ним роботи в святковий день понад норму робочого часу
не позбавляє працівника права на оплату праці в такий
день у подвійному розмірі.
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• або оплатою у подвійному розмірі.
Натомість робота у святковий чи неробо
чий день завжди оплачується в подвійному
розмірі, та лише в разі виявленого праців
ником бажання може бути надано інший
день відпочинку.
Наприклад, працівники залучалися до
роботи 8 січня, який за рекомендацією КМУ
був перенесений на 16 січня (субота) або у
вихідний, 1 травня (неділя), який збігся зі
святковим і неробочим днем (Великдень і
День міжнародної солідарності трудящих),
що переноситься на 3 травня (вівторок)
після святкового, 2 травня (понеділок). У
першому та другому випадках залучення
працівників до роботи 8 січня або 3 травня
документально має оформлятися як робота
у вихідний. Таким чином, працівники мають
отримати подвійну оплату або інший день
відпочинку.
З огляду на норми ст. 107 КЗпП, стає
зрозумілим, що в подвійному розмірі опла
чуються години, фактично відпрацьовані
у святковий або неробочий день. У такому
разі працівники, залучені до роботи, табе
люються залежно від кількості фактично
відпрацьованих годин цього дня. А отже,
якщо звичайного робочого дня в табелі об
ліку робочого часу згідно з типовою формою
№ П-5, затвердженою наказом Держкомста
ту від 05.12.2008 р. № 489, ставитиметься
позначка «8» або «Р/8», то у святковий і не
робочий день може проставлятися відмітка,
наприклад, «6» (за умови відпрацювання
шести годин) або «РВ/6».

Що нового

Нові ліцензійні умови
Постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1060
затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Ці умови встановлюють
вичерпний перелік документів, що додаються до

заяви про отримання ліцензії на провадження
господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також вичерпний
перелік вимог, обов’язкових для виконання під
час провадження зазначеної діяльності.
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Ігор ЗАБУТА,
керуючий партер, юридична компанія BLC-Ukraine

«ВІЙСЬКОВА»

відпустка: перенесення
та поділ
У статті йдеться про можливість поділу та/або перенесення від
пустки, що надається учасникам бойових дій та інвалідам війни

З

аконом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення рівня соціального за
хисту окремих категорій ветеранів війни» від
14.05.2015 р. № 426-VIII (далі — Закон № 426)
із 06.06.2015 р. визначено (ст. 16(2) Закону про
відпустки, ст. 77(2) КЗпП), що надається учас
никам бойових дій (далі — УБД) та інвалідам
війни, статус яких визначений Законом України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соці
ального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII,
надається додаткова відпустка із збереженням
зарплати тривалістю 14 календарних днів на
рік (далі — «військова» відпустка).
Побутує думка про те, що «військова» від
пустка не може бути перенесена або поділена
на частини. Вона, очевидно, ґрунтується на
тому, що ст. 16(2) Закону про відпустки, яка
визначає право на таку відпустку, розміщена
в розділі ІІІ Закону — «Додаткові відпустки»,
а статті, що регламентують перенесення
та поділ відпусток, містяться в розділі ІІ
Закону — «Щорічні відпустки». Вважаємо
таке обґрунтування недостатнім, а думку
спірною з нижченаведених міркувань.

Для правильного тлумачення норми права
необхідні всі три рівні юридичного аналізу:
• буквальний — аналіз буквального
тексту, тобто «літери закону»;
• догматичний — структурний і систем
ний аналіз правової норми (її співвідношення
з іншими нормами);
• розуміння «духу закону» — аналіз мо
ральних, економічних і соціально-політичних
передумов та призначення закону, які дають
змогу з’ясувати справжній намір, волю за
конодавця.
В результаті буквального аналізу справді
можливий висновок про те, що ділення або
перенесення «військової» відпустки не перед
бачене. Але вже на рівні догматичного ана
лізу виникає ряд запитань і суперечностей:
• Чому відпустка, яка надається щорічно,
не названа щорічною?
• Чому ст. 4 «Види відпусток» Закону про
відпустки взагалі не містить «військової»
відпустки (не відносить її до певного виду)?
• Чому закон не містить припису чи за
борони її перенесення або ділення, адже в ре
альному житті така потреба може виникнути?
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В ході аналізу юридичної норми струк
турні міркування не мають превалювати
над змістовними: «військова» відпустка
фактично є щорічною, незважаючи на те
що стаття, яка її запроваджує, міститься в
іншому розділі закону ніж та, що передбачає
щорічні відпустки.
Для вирішення цих питань необхід
но завершити юридичний аналіз норми
з’ясуванням справжнього наміру, волі за
конодавця (духу закону). В цьому випадку
намір законодавця стає очевидним із назви
Закону № 426 — це «підвищення рівня со
ціального захисту окремих категорій вете
ранів війни». І припущення, що «військові»
відпустки не підлягають перенесенню або
поділу, незважаючи на обставини, які цього
вимагають, і за відсутності прямої заборони
робить «підвищення рівня соціального за
хисту» дещо сумнівним і не узгоджується з
метою прийняття цього Закону.
Виходячи з того, що законом прямо не
врегульоване питання поділу або перенесен
ня військової відпустки (а потреба в цьому
може виникнути), така відпустка взагалі не
згадується серед видів відпусток, зазначених
у ст. 4 Закону про відпустки, і фактично
є щорічною, можна стверджувати, що є
прогалина у законі — часткова відсутність
необхідних юридичних норм.
За наявності прогалин у законі викорис
товується так звана аналогія закону — ви
рішення окремого юридичного питання
на основі правової норми, розрахованої на
схожі випадки. Тобто якщо фактичні об
ставини потребують вирішення питання
щодо перенесення або поділу «військової»
відпустки, а спеціальної норми в законі не
має, цілком виправдано застосувати аналогію
закону — звернутись до норм, які регулюють
перенесення та поділ щорічної відпустки, та
проаналізувати, чи можуть ці норми бути
застосовані до «військової» відпустки.
Статтею 79 КЗпП передбачено, що «поділ
щорічної відпустки <...> допускається на
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прохання працівника», а ст. 12 Закону про
відпустки вказує на те, що «щорічну від
пустку на прохання працівника може бути
поділено». Тобто призначенням норми щодо
поділу відпусток є забезпечення інтересів
працівника — заборона роботодавцю ділити
відпустку за своєю ініціативою. Для більш
надійного захисту інтересів працівника
встановлено додаткове обмеження — без
перервна частина має бути не менше 14 днів,
адже не завжди можна з’ясувати, чи не при
мушував роботодавець працівника написати
заяву про поділ.
Норма щодо перенесення відпустки
(ст. 80 КЗпП і ст. 11 Закону про відпустки)
встановлює умови, за яких відпустка має
бути перенесена, тобто також забезпечує
інтереси працівника та встановлює обов’язок
працедавця. Ця норма не містить заборони
перенесення відпустки за інших умов.
Тому навіть за припущення, що правила
перенесення (поділу) не поширюються на
«військові» відпустки, немає підстав вважати,
що їх перенесення або поділ на прохання
працівника заборонено. Аргумент про пору
шення припису щодо тривалості безперервної
частини відпустки не є коректним, адже
зазначене обмеження стосується відпустки
тривалістю не менш як 24 календарних дні.
Використавши аналогію закону для усу
нення прогалини в законі та з’ясувавши
намір законодавця, ми доходимо висновку,
що Закон про відпустки не містить заборо
ни на перенесення або поділ «військових»
відпусток. Застосування правил перене
сення та поділу до «військових» відпусток
узгоджується з наміром законодавця. Але
чи роботодавець зобов’язаний переносити
або ділити «військову» відпустку на про
хання працівника? Вважаємо, що так, адже
заперечення такого обов’язку ґрунтується
винятково на наданні переваги структурі над
змістом (ігнорується природа «військової»
відпустки, яка фактично є щорічною), та
справжній намір законодавця.
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Сегодня в рубрике:

Статотчетность по труду
в 2016 году

c. 40

Составляем
график отпусков

c. 44

Тетяна БОЧКАРЬОВА,
заступник директора департаменту — начальник відділу
статистики оплати праці Державної служби статистики України

СТАТЗВІТНІСТЬ

із праці у 2016 році

Одним із головних завдань Держстату є збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист і використання статистичної інформації щодо масових економічних,
соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів,
які відбуваються в Україні. Для цього використовуються
різноманітні форми статистичних спостережень. Періодично
Держстатом проводиться їх аналіз на відповідність законодавству, вживаються заходи до усунення розбіжностей тощо.
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Форми статзвітності
Для проведення у 2016 р. державних
статистичних спостережень зі статистики
праці Державним комітетом статистики
України (далі — Держстат) оновлено звітностатистичну документацію.
За січень-грудень 2015 р. до органів
Держстату подаються:
• ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт з пра
ці», затверджена наказом Держстату від
07.08.2013 р. № 239;
• ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з пра
ці», затверджена наказом Держстату від
05.08.2014 р. № 224;
• ф. № 1-ПВ (умови праці) «Звіт про
умови праці, пільги та компесації за роботу
зі шкідливими умовами праці» (раз на два
роки), затверджена наказом Держстату від
12.06.2015 р. № 149.
У 2016 р. проведення державного статис
тичного спостереження за ф. № 6-ПВ (річна)
«Звіт про кількість працівників, їхній якісний
склад та професійне навчання» не планується.
наказом Держстату від 30.09.2015 р. № 260
цю форму скасовано.
Протягом 2016 р. звіти подаються за
формами:
• ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт із пра
ці», затверджена наказом Держстату від
21.07.2015 р. № 172 (подається, починаючи
зі звіту за січень2016 р.);
• ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із пра
ці», затверджена наказом Держстату від
21.07.2015 р. № 172 (подається, починаючи
зі звіту за І квартал 2016 р.).
Бланки форм, які були затверджені у
2015 р., зазнали змін, які стосуються пере
ліку та редакції назв показників, а також
дизайну. Були враховані міжнародні стан
дарти, а також пропозиції, які надійшли
від респондентів державних статистичних
спостережень.
Розглянемо детально, як змінилися фор
ми державних статистичних спостережень
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із праці, які необхідно буде заповнювати
респондентам у 2016 р.

Зміни у формах статзвітності
У ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»:
• з розділу І «Кількість працівників, ро
бочий час і фонд оплати праці» вилучено
показники щодо кількості працівників в
еквіваленті повної зайнятості й оплачено
го робочого часу. Також бланк зазнав змін
редакційного характеру.
У ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»:
• з розділу ІІ вилучено показники стосов
но відпрацьованого та невідпрацьованого
робочого часу, а також окремих видів втрат
робочого часу. Зважаючи на зміни, розділ
має назву «Втрати робочого часу штатних
працівників»;
• у зв’язку із закінченням у 2015 р. чер
гового раунду державного статистичного
спостереження «Витрати підприємств на
утримання робочої сили» до бланку по
вернено розділ VIІ «Витрати на утримання
робочої сили, що не входять до складу фонду
оплати праці».
Інші зміни мають редакційний характер.
Зміни до ф. № 1-ПВ (умови праці)
«Звіт про умови праці, пільги та компе
сації за роботу зі шкідливими умовами
праці» (раз на два роки) внесені з метою
полегшення її заповнення, уникнення ду
блювання показників у формах державних
статистичних спостережень, зменшення
звітного навантаження на респондентів,
а також удосконалення дизайну бланка.
Зокрема:
• в розділі І «Умови праці на 31 грудня
20__ року» відповідно до чинного законо
давства змінено перелік і редакцію назв
гігієнічних нормативів за шкідливими ви
робничими факторами, які вміщуються в
рядках 10030–10150;
• у розділі ІІ «Пільги та компенсації за
роботу зі шкідливими умовами праці та за
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особливий характер праці на 31 грудня 20__
року» показники зазнали редакційних змін.

отримати інформацію про те, які форми
державних статистичних спостережень
має подавати його підприємство (установа,
організація) протягом поточного року до
органів державної статистики.
В органах Держстату функціонує система
електронної звітності. Подання звітності
в електронній формі значно спрощує для
респондента звітування до органів дер
жавної статистики, оскільки відбувається
автоматично у зручний для складача час
у будь-якій із найпоширеніших бухгалтер
ських програм. Респондент, якій подав звіт
в електронному вигляді з дотриманням усіх
установлених умов та отримав квитанції
про надходження та приймання звіту до
оброблення, має право не подавати форми
статистичної звітності на папері. Звіти в
електронному вигляді подаються в терміни,
встановлені законодавством для подання
звітів у паперовій формі.
Респонденти, які планують подавати звіти
в електронному вигляді, можуть отримати
перелік програмного забезпечення, а також
інші відомості на офіційному сайті Держстату
в рубриках «Сервіс для респондентів» або
«Електронна звітність».

Заповнення статзвітності
З метою уникнення помилок під час за
повнення форм державних статистичних
спостережень зі статистики праці, а також
для ознайомлення з визначеннями та мето
дологією статистичних показників респон
дентам пропонується користуватися такими
документами:
• Інструкцією зі статистики кількості пра
цівників, затвердженою наказом Державного
комітету статистики України від 28.09.2005 р.
№ 286;
• Інструкцією зі статистики заробітної
плати, затвердженою наказом Державного
комітету статистики України від 13.01.2004 р.
№ 5;
• інструкціями та роз’ясненнями щодо
заповнення форм державних статистич
них спостережень, які надаються органами
Держстату.
Ознайомитись із повним переліком форм
державних статистичних спостережень,
отримати бланки форм та методологічні до
кументи щодо їх заповнення в електронному
вигляді можна на офіційному сайті Держстату
ukrstat.gov.ua в рубриці «Респондентам». У
паперовому вигляді звітно-статистичну до
кументацію можна отримати безпосередньо
в територіальних органах Держстату.
Статистичні звіти подаються в терміни,
визначені на бланках форм. Про необхід
ність подання тієї чи іншої форми дер
жавного статистичного спостереження
респондентів повідомляють територіальні
органи Держстату. Також на офіційному
сайті Держстату відкрито рубрику «Сервіс
для респондентів», де респондент має змогу

Подання статзвітності в січні
Наказом Держстату «Про перенесення
робочих днів» від 26.11.2015 р. № 341 за
тверджені граничні терміни подання форм
державних статистичних спостережень, за
якими передбачено звітування протягом
1–2 та 07.01.2016 р.
Встановлено, що за січень-грудень 2015 р.
форми державних статистичних спостере
жень № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» та
№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» слід
подати не пізніше 11.01.2016 р.

Індекс
форми

1-ПВ

1-ПВ

1-ПВ
(умови
праці)

Найменування форми

Звіт із праці
(затверджена наказом Держстату від
21.07.2015 р. № 172)

Звіт із праці
(затверджена наказом Держстату від
21.07.2015 р. № 172)

Звіт про умови праці,
пільги та компенсації за
роботу зі шкідливими
умовами праці
(затверджена наказом Держстату від
12.06.2015 р. № 149)
раз на два
роки

квартальна

місячна

Періодичність

юридичні
особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
за переліком,
визначеним
органами
державної
статистики

Хто подає

Інструкція щодо заповнення форми № 1-ПВ (місячна), затверджена наказом Держкомстату від
26.10.2009 р. № 403;
Роз’яснення Держстату щодо заповнення форми № 1-ПВ (місячна), затверджені 21.07.2015 р. за
№ 17.4-12/7

Методологічні матеріали, що рекомендовано використовувати
для заповнення

не пізніше
28 лютого

Роз’яснення Держстату щодо показників форми № 1-ПВ (умови
праці) (раз на два роки), затверджені 12.06.2015 р. за № 17.4-12/5

не пізніше
7 числа
територі- місяця,
альному
наступного Інструкція щодо заповнення фороргану
за звітним ми № 1-ПВ (квартальна), затвердержавперіодом
джена наказом Держкомстату від
ної ста26.10.2009 р. № 404;
тистики
Роз’яснення Держстату щодо заза місцем
повнення форми № 1-ПВ (кварздійснентальна), затверджені 21.07.2015 р.
ня діяльза № 17.4-12/8
ності

Кому подає

Строк
подання,
вказаний
на бланку
форми

Інформація для подання звітів зі статистики праці у 2016 р.
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СКЛАДАЄМО

графік відпусток

Надання працівникам відпусток є обов’язком роботодавця.
Однак працівники не мають права використовувати їх коли
завгодно: черговість надання відпусток визначається графіком,
затвердженим керівником підприємства. Як складати цей
графік, за якою формою та які законодавчі норми слід враховувати — дізнаєтесь зі статті

Для чого та коли складають графік
відпусток
Обов’язковість складання графіка від
пусток передбачена частинами п’ятою
та шостою ст. 79 КЗпП і частинами 10 та
11 ст. 10 Закону про відпустки. Складати
його потрібно на всіх підприємствах, не
залежно від форми власності та кількості
працівників.
Головна ціль складання графіка відпус
ток — встановити черговість відпочинку всіх
працівників підприємства протягом року з
урахуванням як їхніх особистих інтересів,
так і інтересів виробництва. На практиці
графік відпусток дає змогу розпланувати
використання працівниками своїх відпусток
таким чином, щоб не допустити ситуацій,
коли працівники одного відділу/підрозділу/
цеху відпочивають «гуртом», а виконувати
їхні обов’язки нікому.
Ні КЗпП, ні Закон про відпустки не містять
вказівок про граничний строк складання
графіка відпусток на рік. Згадується про
нього лише в Типових правилах внутріш

нього трудового розпорядку для робітників і
службовців підприємств, установ, організа
цій, затверджених постановою Державного
комітету СРСР з праці та соціальних питань
від 20.07.1984 р. № 213. Цей документ за
лишається чинним на сьогодні, та згідно
з його п. 20 графік відпусток складається
на кожний календарний рік не пізніше
5 січня поточного року. На нашу думку,
враховуючи те, що перші дні січня завжди
є вихідними, цей термін можна трохи зсуну
ти, скажімо, на середину січня або скласти
завчасно (наприклад, у грудні), щоб не
виникли проблеми з розподілом відпусток
у цей період.
Протягом року до графіка відпусток мож
на вносити зміни, кожну з яких потрібно
оформляти наказами керівника.
З огляду на зміни в правилах визначення
оподатковуваного прибутку для цілей по
даткового обліку, що дають змогу включати
до складу витрат суму резерву на оплату від
пусток, складання графіку відпусток може
допомогти у більш точному формуванні
суми резерву та її коригуванні.
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Форма графіка відпусток
Так само ні в КЗпП, ні в Законі про від
пустки не згадується про форму графіка від
пусток (типову або примірну). Тому кожне
підприємство (установа, організація) має
право скласти його в довільній формі, зок
рема, в розробленій самостійно. В додатку 1 до статті пропонуємо один із варіантів
графіка відпусток, в якому, на нашу думку,
враховані всі необхідні реквізити.
Звісно, форма графіка відпусток на під
приємстві може відрізнятися від запропо
нованого зразка, але головне, щоб у ній
були дані щодо особи працівника, кількості
належних їй днів відпустки та періодів їх
використання.

Особливості складання графіка
відпусток
Складання графіка відпусток належить
до функціональних обов’язків працівників
кадрової служби, а відповідальним за нього є
керівник такого підрозділу. Складений графік
відпусток погоджують із профспілкою (за її
наявності), і вже після цього його затверджує
керівник підприємства. Весь цей процес
можна умовно поділити на декілька етапів.

Складання проектів графіків
відпусток за підрозділами
Керівник кадрової служби доручає без
посереднім керівникам підрозділів підпри
ємства провести опитування серед підлеглих
стосовно періодів, коли вони бажають піти
у відпустки, та скласти проекти графіків
відпусток за підрозділами.
Щоб дізнатися про бажання працівників,
їм зазвичай пропонують заповнити опиту
вальну відомість, яка за формою частково
повторює графік відпусток. З’ясувавши в
кадрової служби належну їм кількість днів
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відпусток, працівники вписують ці дані до
такої відомості та зазначають, коли планують
їх використати.
Далі керівник підрозділу аналізує поба
жання працівників з урахуванням того, що
окремим із них необхідно надати відпустку
в зручний для них час, враховуючи інтереси
виробничого процесу. В результаті він може
погодитися або ні з використанням відпусток
у періоди, запропоновані працівниками. За
потреби працівники вказують інші періоди
свого відпочинку, які також погоджують із
керівником підрозділу.
Після того, як використання всіх відпусток
працівниками підрозділу буде погоджено з
їхнім безпосереднім керівником, він складає
проект графіка відпусток по підрозділу та
передає його кадровій службі підприємства.

Складання зведеного проекту
графіка по підприємству
Працівник кадрової служби, відпові
дальний за складання графіка відпусток,
отримавши проекти графіків відпусток за
окремими підрозділами, ще раз перевіряє
інформацію щодо наявної кількості днів
відпусток у всіх працівників, звіривши її з
даними їхніх особових карток. За необхід
ності — узгоджує новий період відпусток з
окремим працівниками.
На підставі зібраних матеріалів працівник
кадрової служби складає зведений проект
графіка відпусток по підприємству на рік.

Погодження із профспілкою
Якщо на підприємстві є профспілкова
організація, то графік відпусток погоджують
з її виборним органом. Це оформлюється
грифом «Погоджено», під яким має бути
підпис голови первинної профспілкової
організації (див. додаток 1).
Враховуючи те, що на сьогодні проф
спілки є не на всіх підприємствах, графік
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відпусток слід погодити з особою, уповно
важеною трудовим колективом захищати
права працівників.

Таким чином, у графіку мають бути відобра
жені відпустки не тільки тих працівників, які
працюють на постійній основі, а й сумісників,
сезонних і тимчасових працівників, а також
тих, із ким укладено строковий трудовий
договір.
Рекомендуємо під час складання графіка
відпусток зв’язуватися також із працівника
ми, які перебувають у відпустці для догляду
за дитиною, та дізнаватися в них дату ви
ходу на роботу. Залежно від відповіді таких
працівників включають або ні до графіка
відпусток.
Відображайте всі відпустки, що належать
працівникам. У ст. 79 КЗпП і ст. 10 Закону про
відпустки йдеться лише про черговість що
річних відпусток — основної та додаткових.
Однак вважаємо, що до графіка відпусток
раціонально включити всі відпустки, які на
лежать тому чи іншому працівнику, зокрема,
відпустки одиноким матерям і матерям, які
мають двох і більше дітей віком до 14 років,
«чорнобильські» відпустки. Якщо в когось
із працівників є невикористані щорічні від
пустки або їхня частина за минулі роки, їх
також слід врахувати в графіку відпусток на
поточний рік.
Включення до графіка всіх відпусток, що
належать працівникам, дасть повну картину
днів їхньої відсутності на роботі в зв’язку з
перебуванням у відпустках, що дасть змогу
налагодити безперебійний процес виробниц
тва та ефективну роботу кожного з підроз
ділів підприємства.
Насамперед враховуйте працівників,
які мають переважне право на щорічну
відпустку. Перелік категорій працівників,
яким щорічні відпустки надають у зручний
для них час, визначено частиною 13 ст. 10
Закону про відпустки.
Пам’ятайте і про працівників, стаж ро
боти яких на підприємстві менше шести
місяців. За загальним правилом у перший
рік роботи на підприємстві право на відпуст
ку повної тривалості виникає у працівника

Затвердження графіка
Після ознайомлення з графіком відпусток
керівник підприємства має його затвердити.
Це оформлюється грифом «Затверджено» з
підписом керівника (див. додаток 1).

Доведення графіка відпусток до
відома працівників підприємства
Погоджений і затверджений графік від
пусток доводять до відома всіх працівників
підприємства. Це важливо зробити для уник
нення будь-яких претензій із боку працівників
щодо часу їхніх відпусток.
Законодавство не визначає, як саме озна
йомлювати працівників із графіком відпусток.
Виходячи із практики, найбільш оптимальний
варіант — передбачити в графіку окрему
графу («графа 7» у додатку 1).
Зауважимо, що на багатьох підприємствах
кадрові служби складають для себе ще один
графік відпусток — за місяцями року (додаток 2). Він справді є зручним у викорис
танні, оскільки містить наочну інформацію
про відпустки працівників усіх підрозділів
підприємства в конкретному місяці року.

Основні правила складання
Конкретних правил складання графіка від
пусток законодавством не встановлено. Але,
враховуючи вимоги, обмеження, дозволи та
інші приписи з приводу надання відпусток,
передбачені КЗпП і Законом про відпустки,
визначимо найбільш важливі моменти, про
які варто пам’ятати, складаючи такий графік.
Включайте у графік усіх працівників
підприємства, з якими укладені трудові до
говори. Всі вони вважаються працівниками
підприємства та мають право на відпустки.
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після того, як він безперервно відпрацює
шість місяців. До цього строку він має право
на щорічну основну відпустку тривалістю
пропорційно відпрацьованому часу (частини
п’ята і шоста ст. 10 Закону про відпустки).
Також є категорії працівників, яким щоріч
ну відпустку повної тривалості обов’язково
надають до відпрацювання шестимісячного
строку (частина сьома ст. 10 Закону про
відпустки). Потрібно з’ясувати, чи будуть
зазначені працівники користуватися своїми
правами на відпустки (пропорційно відпра
цьованому часу чи повної тривалості). Якщо
так, то в графіку відпусток їх слід відобразити.
Крім того, соціальна відпустка на дітей
(ст. 19 Закону про відпустки), додаткова від
пустка учасникам бойових дій (ст. 16(2) Закону
про відпустки) і «чорнобильська» відпустка
(Закон України «Про статус і соціальний за
хист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи від 28.02.1991 р.
№ 796-XII) надаються незалежно від часу,
який пропрацював працівник на підприємстві.
Тому, якщо в когось із нещодавно прийнятих
працівників є такі статуси («чорнобилець»,
одинока матір, мати двох дітей віком до 14 ро
ків), слід поцікавитися в них щодо бажання
використати такі відпустки і в разі позитивної
відповіді — включити до графіка.
Дотримуйтесь правил поділу відпусток.
Працівник може поділити свою щорічну
основну відпустку таким чином, щоб основна
безперервна частина становила не менше
14 календарних днів (частина перша ст. 12
Закону про відпустки). Не важливо, якою за
чергою — першою, другою чи третьою — буде
така неподільна частина відпустки. Поділ
відпустки на частини можливий тільки з
дозволу роботодавця, оскільки це не є його
обов’язком, і стосується лише щорічних від
пусток. Разом із тим, для інших відпусток, які
не належать до щорічних, зокрема, на дітей,
«чорнобильська», поділ не передбачений.
Хоча Мінсоцполітики в листі від 05.07.2013 р.
№ 290/13/116-13 допускає, що в разі коли

працівник має право на такі відпустки за двома
підставами, і загальна тривалість відпустки
становить, наприклад, 17 календарних днів,
її можна ділити на 10 і 7 календарних днів.
Період використання відпусток можна
вказувати як у місяцях, так і за конкретни
ми датами. Законодавством не визначено
це питання, тому у графі графіка відпусток
працівники можуть вказувати або тільки
місяць використання своєї відпустки (від
пусток) чи її частини, наприклад, травень,
або конкретні дати початку та закінчення
відпустки, наприклад, із 05.05.2016 р. до
20.05.2016 р. На нашу думку, краще вка
зувати конкретний період відпустки, щоб
можна було відслідкувати, чи не співпадає
він із відпусткою колег.
У графіку відпусток доцільно передбачити
окрему графу «Примітки», в якій будуть за
значатися відомості про особливості надання
відпусток окремим працівникам (наприклад,
що працівник має право на відпустку в зруч
ний для нього час), про будь-які відхилення
від графіка відпусток (перенесення, продо
вження, відкликання) тощо.

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

Корж

Приклад графіка відпусток за місяцями 2016 р.
витяг

вересень

10 — за 2016 р.

щорічна

Додаток 2

має право на
відпустку
в зручний час

14 к. дн. (30.05–
12.06.2016 р.)
10 к. дн. (15–
24.08.2016 р.)

24 — за період
із 20.05.2015 р.
до 19.05.2016 р.

Корж

Відмітки
Підпис
Місяць надання
про викопрацівПримітки
відпустки
ристання
ника
відпустки

Тривалість відпустки, к. дн.

Вид відпустки

дата

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

Січень
ПІБ
працівника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Будько І. П.
Корж О. В.
Стець Р. Т.
…

…

бухгалтер

Бухгалтерський
відділ
Корж Олена
Василівна

Посада

СтруктурПІБ працівний підника
розділ

дата

ПІБ

________

________

ПІБ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Керівник підприємства
____________________________

«ПОГОДЖЕНО
Голова первинної профспілкової організації
____________________________

Приклад графіка відпусток працівників ТОВ «Колорит» на 2016 р.
витяг

Додаток 1
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Сегодня в рубрике:

Индексация
денежных доходов

c. 49

Индексация зарплаты:
способы минимизации

c. 59

Изменения в порядке
индексации доходов

c. 65

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 січні 2016 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 індексують
ся згідно із Законом України «Про
індексацію грошових доходів населен
ня» від 03.07.1991 р. № 1282-XII у редакції
Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV
і Порядком проведення індексації грошо
вих доходів населення, затвердженим по
становою 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 України від
28.12.2014 р. № 76-VIII індексація прово
диться 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 прове
дення індексації обчислюється наростаючим
підсумком на основі щомісячних індексів
споживчих цін за даними Державної служби
статистики України. Право на проведення
індексації настає, якщо величина ІСЦ переви
щить 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 підви
щення 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 мі
сяць величина приросту ІСЦ для проведення
індексації у грудні 2015 р. і січні 2016 р. на
ведена в таблиці 1.
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Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення індексації у грудні 2015 р. — січні 2016 р.
Базові місяці

Місяці
грудень

січень

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

74,6

77,2

лютий

73,6

76,2

березень

69,8

72,4

квітень

64,4

66,9

травень

58,4

60,8

червень

56,9

59,2

липень

56,2

58,5

серпень

55,0

57,3

вересень

50,6

52,9

жовтень

47,1

49,3

листопад

44,4

46,5

грудень

40,1

42,2

січень

35,9

38,0

лютий

29,1

31,0

березень

16,5

18,3

квітень

2,2

3,7

травень

—

1,5

червень

—

1,1

липень

1,5

1,5

серпень

2,3

2,3

вересень

—

—

жовтень

—

2,0

листопад

—

—

грудень

—

—

у 2015 р.

ІСЦ (за даними Держстату України), на
основі яких розраховуються індекси для
проведення індексації, наведені в таблиці 2.

ОПЛАТА ТРУДА

№1 (114) январь 2016

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
103,0

2014

100,2

100,6

102,2

103,3

103,8

101,0

100,4

100,8

102,9

102,4

101,9

2015

103,1

105,3

110,8

114,0

102,2

100,4

99,0

99,2

102,3

98,7

102,0

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 грудні 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-листопад 2015 р. становить 101,5 % ((1,004 0,990 0,992 1,023
0,987 1,020), тобто перевищує поріг індексації (101 %), тому в січні 2015 р. індексація має
нараховуватись з урахуванням цього індексу на величину приросту ІСЦ — 77,2 % (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
1,015 100 – 100).
Припустимо, що заробітна плата за грудень 2015 р. становить 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 грудні 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 74,6 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 3727,99 грн (2700 + 1027,99).
Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації,
та у складі місячного доходу оподатковується відповідно до чинного законодавства.
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ЗАПИТАННЯ — відповідь
На запитання відповідає Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Постоянная надбавка
повышается не с начала месяца
Установление или изменение по
стоянной надбавки приводит к
изменению базового месяца. А как
определить сумму индексации, если над
бавка постоянного характера установлена
не с первого числа месяца?
В этом случае сумма индексации
должна рассчитываться за фак
тически отработанное время до

повышения надбавки и после ее повышения.
Если в месяце повышения должны опред
еляться фиксированная сумма индексации,
то считается, что ее полная сумма долж
на быть определена из расчета полного
отработанного времени, и выплачивается
пропорционально отработанному времени
после повышения надбавки (см. журнал «За
работная плата» № 11/2014, с. 52). В этом и
остальных вопросах, кроме двух последних,
рассмотрены ситуации, поступившие на ре
дакционную почту до внесения изменений
в Порядок № 1078 (см. пример).

ПРИМЕР

Определение суммы индексации, если надбавка постоянного характера
установлена не с первого числа месяца
С 20 января 2015 г. на 50 грн повышена надбавка за высокие достижения в
труде (это выплата постоянного характера). Базовый месяц работника до повышения надбавки — май 2014 г., для которого прирост индекса потребительских
цен для индексации — 9,7 %. Сумма индексации за весь месяц составит 118,15 грн
(1218 9,7 100).
В январе 2015 г. при пятидневной 40-часовой рабочей неделе не все рабочие дни
одинаковой продолжительности (6 января накануне праздничного дня рабочий день
сокращается на час). Поэтому сумму индексации до повышения надбавки с 1 по 19
января включительно определяем из почасового расчета.
Сумма индексации до повышения надбавки с 1 по 19 января составит 64,65 грн,
исходя из такого расчета: 118,15 грн 159 час. 87 час. = 64,65 грн,
где 118,15 грн — сумма текущей индексации за весь месяц;
159 час. — календарная месячная норма рабочего времени за январь 2015 г.;
87 час. — календарная норма рабочего времени за 19 дней января 2015 г.
Размер индексации после повышения надбавки 20 января составит 53,50 грн (118,15 –
– 64,65). А фиксированная величина индексации для следующего месяца, февраля
2015 г., составит 3,50 грн, исходя из такого расчета: 53,50 грн – 50 грн = 3,50 грн,
где 53,50 грн — сумма индексации после повышения надбавки за высокие достижения в труде;
50,00 грн — размер повышения надбавки.
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На запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА, заступник директора
департаменту стратегічного планування — начальник відділу
Міністерства соціальної політики України

Які виплати
є об’єктом індексації
Пунктом 5 Порядку № 1078 визна
чено, що місяць, у якому підвищу
ються грошові доходи працівників у
зв’язку з розширенням зони обслуговуван
ня, збільшенням обсягу робіт, суміщенням
професій (посад), виконанням обов’язків
тимчасово відсутнього працівника, оплатою
за роботу за сумісництвом на одному під
приємстві, в установі, організації, а також
за рахунок збільшення розміру премії, не
вважається базовим під час обчислення
індексу споживчих цін для проведення
індексації (якщо не підвищується тарифна
ставка (оклад)). Чи випливає з цього, що
всі ці виплати не є об’єктами індексації?
Якщо у працівника збільшується та
рифна ставка (оклад), то в разі по
рівняння суми підвищення заробітної
плати та суми індексації у базовому місяці
зазначені у п. 5 Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
(далі — Порядок № 1078), виплати мають
враховуватись. Але оскільки доплати за тим
часово відсутнього працівника це виплати не
постійного характеру, то у випадку розрахунку
суми індексації у базовому місяці ця доплата,
на нашу думку, може не враховуватись.

Як індексувати зарплату,
якщо її складові одночасно
підвищуються та зменшуються
Місячний оклад підвищено на
500 грн, і в тому ж місяці скасова
но надбавку за високі досягнення

в праці в розмірі 500 грн. Фактично під
вищення заробітної плати за рахунок
постійних виплат не сталося. Чи можна
вважати такий місяць базовим для по
дальшої індексації?
Якщо працівнику підвищується по
садовий оклад на 500 грн, то місяць
такого підвищення вважається ба
зовим. Для визначення суми індексації у
базовому місяці береться заробітна плата
до підвищення без урахування надбавки за
високі досягнення у праці, якщо її скасовано,
та заробітна плата після підвищення також
без урахування скасованої надбавки.

Як індексувати зарплату
внутрішньому суміснику
Деякі працівники медзакладу (бю
джетна установа) працюють на
1,5 окладу за внутрішнім суміс
ництвом. У разі підвищення посадових
окладів для визначення фіксованої суми
індексації враховується підвищення лише
за основною посадою чи і за роботою за
сумісництвом?
Пунктом 5 Порядку № 1078 передбаче
но, що місяць, у якому підвищуються
грошові доходи працівників у зв’язку з
розширенням обслуговування, збільшенням
обсягу робіт, суміщенням професій (посад),
виконанням обов’язків тимчасово відсутнього
працівника, оплатою праці за роботу за суміс
ництвом на одному підприємстві, в установі,
організації, а також за рахунок збільшення
розміру премії, не вважається базовим під
час обчислення індексу споживчих цін для
проведення індексації (якщо не підвищується
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тарифна ставка (оклад)). Разом із тим, п. 2
Порядку № 1078 визначено, що індексації
підлягають грошові доходи громадян, які не
мають разового характеру.
Враховуючи зазначене, якщо підвищу
ється тарифна ставка (оклад), то в місяці
підвищення, тобто у базовому місяці, ма
ють враховуватись всі складові заробітної
плати, які є об’єктом індексації, в т. ч. ви
щезазначені виплати, крім доплат за ви
конання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника, оскільки така доплата не має
постійного характеру виплати.
Тобто якщо зарплата зросла лише через
встановлення сумісництва, то нічого не
відбувається. Але якщо за основним місцем
потім збільшують оклад, то для фіксованої
суми індексації враховується і зарплата за
внутрішнім сумісництвом.

Як індексувати зарплату,
якщо працівника переведено
на повний робочий час
Працівник працював на 0,5 окла
ду — 622,00 грн (повний оклад —
1244 грн). З урахуванням індек
сації його заробітна плата становила
1100,00 грн. Із 15.09.2015 р. працівник
працює повний робочий час (вісім годин),
а його оклад збільшено до 1380,00 грн. Як
індексувати його зарплату за вересень?
Пунктом 5 Порядку № 1078 визна
чено, що в разі підвищення розмірів
мінімальної заробітної плати, а також
зростання грошових доходів населення без
перегляду їхніх мінімальних розмірів, місяць,
у якому відбулося підвищення, вважається
базовим для обчислення індексу споживчих
цін для індексації грошових доходів населення.
Грошові доходи, одержані за цей місяць, не
індексуються, якщо сума підвищення доходу
перевищує суму індексації, яка має нарахо
вуватись у місяці підвищення. З наступного
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місяця наростаючим підсумком розраховується
індекс 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 ви
значається з таким розрахунком, щоб сума
грошового доходу з урахуванням індексації
не перевищувала загального доходу до його
підвищення.
У п. 4 Порядку № 1078 зазначено, що в
разі, коли особа працює неповний робочий
час, сума індексації визначається з розрахун
ку повного робочого часу. А виплачується
пропорційно відпрацьованому часу.
Отже, якщо у вересні 2015 р. у працівника
збільшується посадовий оклад, то вересень
вважається базовим місяцем.
Сума підвищення заробітної плати із су
мою індексації порівнюється із розрахунку
повного робочого часу. У базовому місяці
сума індексації має бути зменшена на суму
підвищення заробітної плати — 136 грн
(1380,00 – 1244,00). Визначена сума індек
сації виплачується пропорційно відпрацьо
ваному часу.

Які показники враховувати
для порівняння, визначаючи
суму індексації
Які показники враховувати для
порівняння, визначаючи суму ін
дексації, якщо оклади підвищено
з 01.10.2015 р. у зв’язку з підвищенням
мінімальної заробітної плати (таблиця 1,
с. 55)? Працівники ПАТ попереджені про
роботу у вересні 2015 р. за графіком «8,2
чотириденка», а в жовтні 2015 р. за гра
фіком «8,2 п’ятиденка» та працюють за
такими графіками. Базовий місяць для
розрахунку індексації — грудень 2013 р.
У жовтні 2015 р. за графіком «8,2 чотири
денка» норма робочого часу — 130,2 год, а
за графіком «8,2 п’ятиденка» — 166,2 год.
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У цій ситуації заробітна плата під
вищилася з 01.10.2015 р., тому суму
підвищення заробітної плати та суму
індексації порівнювати слід в умовах жовтня.
Тобто береться посадовий оклад у жовтні до
підвищення та всі складові заробітної плати
з цим окладом і посадовий оклад після підви
щення та всі складові відповідно до нового
окладу. До розрахунку не включаються ви
плати, які мають разовий характер.
Який із наведених у таблиці 2
(с. 56) розрахунків суми індексації
є вірним? Оклад не змінювався з
01.12.2013 р. Поточна індексація за ве
ресень — 1032,12 грн.
Обчислення суми індексації за варі
антом 1:
Збільшення доходу: 3483,35 – 2678,35 =
= 805,00 грн.
Фіксована сума індексації: 1032,12 –
– 805,00 = 227,12, яка була нарахована у
вересні 2015 р.

Обчислення суми індексації за варіан
том 2:
Збільшення доходу: 6527,85 – 5372,85 =
= 1155,00 грн.
Чи потрібно проводити індексацію,
якщо сума підвищення доходу перевищує
суму індексації на 122,88 грн?
В цій ситуації заробітна плата під
вищилася з 01.09.2015 р., тому суму
підвищення заробітної плати та суму
індексації порівнювати слід в умовах ве
ресня. Тобто береться посадовий оклад у
вересні 2015 р. до підвищення та всі складові
заробітної плати з цим окладом і посадовий
оклад після підвищення у вересні 2015 р. та
всі складові відповідно до нового окладу.
До розрахунку не включаються виплати,
які мають разовий характер.
Як правильно визначити фіксовану
суму індексації, якщо працівнику
підвищено оклад із 20.09.2015 р.

Таблиця 1. Показники підвищення зарплати з 01.10.2015 р.
Показники

Показники до
підвищення (у
вересні 2015 р.)

Оклад

4850,00

Доплата за збільшений
обсяг роботи

900,00

Доплата за високі
досягнення у праці (20 %)

970,00

Доплата за вислугу років
(25 %)

1212,50

Індексація

1032,12

Всього
Підвищення
Сума індексації

Беремо до розрахунку
згідно з графіком роботи
«8,2 чотириденка»
3799,46
(4850,00 166,2

130,2)

(900,00

705,05
166,2

130,2)

(970,00

759,89
166,2

130,2)

(1212,50

949,87
166,2

130,2)

(1032,12

808,56
166,2

130,2)

7022,83

Показник після
підвищення (в
жовтні 2015 р.)
5080,00
900,00
1016,00
1270,00

8266,00
2051,73
(7022,83 –
– 8266,00)
0,00
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Таблиця 2. Варіанти індексації зарплати
Варіант 1
Складові заробітної
плати
Постійні
Оклад
Надбавка за стаж —
15 %
Усього
Змінні
Доплата за складність і
напруженість, грн
Надбавка за високі
досягнення в праці, грн
Премія (оклад +
+ надбавка + доплата)
Всього
Разом

Варіант 2
09.2015 р.
08.2015 р. (до
(після
підвищення)
підвищення)

08.2015 р. (до
підвищення)

09.2015 р. (після
підвищення)

2329,00

3029,00

2329,00

3029,00

349,35

454,35

349,35

454,35

2678,35

3483,35

2678,35

3483,35

270,00

270,00

270,00

270,00

750,00

750,00

750,00

750,00

1172,15
(35 %)
2192,15
4870,50

2024,50
(50 %)
3044,50
6482,85

1674,50
(50 %)
2694,50
5372,85

2024,50
(50 %)
3044,50
6482,85

(таблиця 3)? ІСЦ у вересні становив на
підприємстві 35,9 % або 494,70 грн (1378
× 35,9 % — для базового місяця — січня
2015 р.). Працівник відпрацював у вересні
172 год., у т. ч.:
• за окладу 1790,00 грн до підвищення
зарплати — 90 год.;
• за окладу 2040,00 грн після підви
щення зарплати — 82 год.

Таким чином, у вересні сума грошового
доходу з урахуванням індексації до його
підвищення, підвищення окладу та фік
сованої індексації становить 2168,04 +
+ 116,66 = 2284,70 грн і не перевищує
загального доходу, якщо б не було під
вищення окладу. Вересень вважаємо
базовим місяцем. У жовтні працівнику
виплачуємо фіксовану суму індексації в

Таблиця 3. Показники підвищення зарплати з 20.09.2015 р.
Виплата
Оплата за окладом
Сума індексації
Разом
Оплата, якщо б не було підвищення зарплати
Оплата з урахуванням підвищення зарплати
Сума фіксованої індексації

Нараховано у вересні 2015 р.
до підвищення
після підвищення
(1–19 вересня)
(20–30 вересня)
972,56
936,63
(2040,00 172 82)
(1790,00 172 90)
258,85
(494,70 172 90)
1195,48
972,56
2284,70
(1790,00 + 494,70)
2168,04
(1195,48 + 972,56)
116,66
(2284,70 – 2168,04)
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розмірі 116,66 грн (за умови, що повністю
відпрацьовано робочий час). Ця визна
чена сума індексації буде виплачуватися
до подальшого підвищення, за якого
сума підвищення перевищить визначену
фіксовану індексацію. Чи вірний такий
розрахунок?
Суму підвищення заробітної плати та
суму індексації слід порівнювати в умо
вах вересня. Тобто береться посадовий
оклад у вересні 2015 р. до підвищення та всі
складові заробітної плати відповідно до цього
окладу, посадовий оклад після підвищення у
вересні 2015 р. і всі складові нового окладу.
До розрахунку не включаються виплати, які
мають разовий характер.
За умовами прикладу заробітна плата у
вересні до підвищення в розрахунку за повний
відпрацьований час становила б 1790,00 грн,
а після підвищення — 2040,00 грн. Сума під
вищення —250,00 грн (2040,00 – 1790,00), що
менше суми індексації у вересні (494,70 грн).
Отже фіксована сума індексації становитиме
494,70 – 250,00 = 244,70 грн.
Якщо працівнику підвищено посадовий
оклад із 20.09.2015 р., то визначена фіксо
вана сума індексації має бути виплачена
пропорційно відпрацьованому часу після
підвищення заробітної плати.
До 20.09.2015 р. працівнику виплачу
ється сума індексації, не зменшена на суму
підвищення заробітної плати пропорційно
відпрацьованому часу.

Як довго виплачувати фіксовану
суму індексації з 01.12.2015 р.1
Як бути з фіксованою сумою індек
сації госпрозрахунковим підприємс
твам, починаючи з 01.12.2015 р.?
1 У цьому та наступному запитаннях розглянуто
ситуації, опис яких надійшов на редакційну пошту після
внесення змін до Порядку № 1078. (Прим. ред.)
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Відповідно до пункту 5 Порядку № 1078
(із змінами, внесеними постановою
КМУ від 09.12.2015 р. № 1013), підпри
ємствам і організаціям, які перебувають на
госпрозрахунку, надано право підвищувати
заробітну плату у зв’язку із зростанням рівня
інфляції у порядку, визначеному в колектив
них договорах, але не нижче норм, указаних
у Законі України «Про індексацію грошових
доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282XII, у редакції Закону України від 06.02.2003 р.
№ 491-IV, та положеннях цього Порядку.
Також п. 5 Порядку № 1078 визначе
но, що базовий період розрахунку індексу
споживчих цін для проведення індексації
змінюється тільки в разі підвищення та
рифних ставок (окладів). У місяці такого
підвищення значення індексу береться за
одиницю або 100 %.
Індекс споживчих цін для проведення
подальшої індексації обчислюється з місяця,
наступного за місяцем підвищення тарифних
ставок (окладів).
Якщо на момент підвищення тарифної
ставки (окладу) працівник отримує суму
індексації за минулий період, то в місяці під
вищення сума індексації, а також фіксована
сума індексації зменшується на суму підви
щення заробітної плати. Сума індексації не
виплачується в разі підвищення заробітної
плати на суму, більшу ніж сума індексації.
В разі зростання заробітної плати за ра
хунок інших складових (доплат, надбавок,
премій) без підвищення тарифних ставок
(окладів), сума індексації не зменшується
на суму підвищення заробітної плати.
Крім того, Порядок № 1078 передбачає
механізм обчислення суми індексації в разі
підвищення грошових доходів виперед
жаючим шляхом з урахуванням прогноз
ного рівня інфляції, приклад нарахуван
ня якої наведено в додатку 5 до Порядку
№ 1078. Такий механізм також можуть за
стосовувати госпрозрахункові підприємства
й організації.
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Як індексувати доходи
новоприйнятих працівників
Посада існує із січня 2014 р. На неї
приймали та звільняли людей, нара
ховували їм індексацію тощо. Із січня
2015 р. оклад змінився та виникла
фіксована сума індексації. Працівника,
який займав цю посаду, звільнили. Тепер
на неї у грудні 2015 р. прийнято нового
працівника. Як індексувати його зарплату?
На підставі п. 102 Порядку № 1078
(із змінами, внесеними постановою
КМУ від 09.12.2015 р. № 1013) перед
бачено, що для новоприйнятих працівників
індекс споживчих цін для проведення ін
дексації обчислюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення тарифної ставки
(окладу), за посадою, яку займає працівник.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Тобто для всіх працівників, які займають
однакову посаду, має нараховуватись сума
індексації від місяця підвищення тарифної
ставки (окладу).
Аналогічно розраховується індекс спожив
чих цін для працівників, яких прийнято за
переведенням або працівників, які вийшли
з відпустки для догляду за дитиною до до
сягнення нею трирічного віку.
Звертаємо увагу на те, що п. 5 Поряд
ку № 1078 підприємствам і організаціям,
які перебувають на госпрозрахунку, надано
право підвищувати заробітну плату у зв’язку
із зростанням рівня інфляції у порядку, ви
значеному в колективних договорах, але не
нижче норм, визначених Законом України
«Про індексацію грошових доходів населен
ня» від 03.07.1991 р. № 1282-XII, у редакції
Закону України від 06.02.2003 р. № 491-IV,
та положень цього Порядку.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНИХ НАЗВ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ЖУРНАЛІ
«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА», ПОВНА НАЗВА ЯКИХ ПРОТЯГОМ РОКУ НЕ НАВОДИТИМЕТЬСЯ
КЗпП — Кодекс законів про працю України
від 10.12.1971 р.
КпАП — Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-Х.
ГКУ — Господарський кодекс України від
16.01.2003 р. № 436-IV.
ЦКУ — Цивільний кодекс України від
16.01.2003 р. № 435-IV.
ПКУ — Податковий кодекс України від
02.12.2010 р. № 2755-VI.
Закон про ЄСВ — Закон України «Про збір
та облік єдиного внеску на загально
обов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.
Закон про оплату праці — Закон України
«Про оплату праці» від 24.03.1995 р.
№ 108/95-ВР.
Закон про відпустки — Закон України
«Про відпустки» від 15.11.1996 р.
№ 504/96-ВР.

Закон про зайнятість — Закон України «Про
зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№ 5067-VI.
Інструкція зі статистики зарплати — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету
статистики України від 13.01.2004 р. № 5.
Інструкція про трудові книжки — Інструкція
про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України і Міністерства соціального захисту
населення України від 29.07.1993 р. № 58.
Інструкція про відрядження — Інструкція про
службові відрядження в межах України
та за кордон, затверджена наказом
Мінфіну від 13.03.1998 р. № 59.
База знань ДФСУ — Загальнодоступний
інформаційно-довідковий ресурс Державної фіскальної служби України
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

ИНДЕКСАЦИЯ

заработной платы:
способы ее минимизации
В этой статье рассмотрим способы минимизации расходов
по индексации заработной платы

А

нализ расчетов зарплаты с индекса
цией показывает, что уровень индек
сационной составляющей зависит от
частоты и характера изменения базового
месяца, прерывающего процесс исчисления
прироста индекса потребительских цен.
Рассмотрим варианты персональных
расчетов зарплаты с индексацией за во
семь месяцев 2015 г. (достаточный период
для анализа) по конкретному работнику
по формам, смоделированным в статье по
индексации заработной платы (см. журнал
«Заработная плата» № 10/2015, с. 51).
Обращаем внимание на то, что приведенные
нами примеры актуальны и для новых условий
индексации денежных доходов.
Наиболее высокая доля индексаци
онных сумм (22,6 %) фиксируется, если
в период индексации базовая зарплата не
повышается (приложение 1).
Если в период индексации базовая зар
плата повышается, то:
• при единичном (в феврале 2015 г.)
повышении зарплаты в размере, не превы
шающем сумму индексации, доля индекса
ционной составляющей может составлять
14,7 % (приложение 2);

• при минимальных повышениях зарплаты
(только для введения этого условия в расчет)
через каждый месяц (при нулевом приросте
индексации) индексационная составляющая
может быть снижена до 12,2 % (приложение 3);
• при значительном повышении заработ
ной платы через каждый месяц индексаци
онная составляющая может быть снижена
по сравнению с другими вариантами до ми
нимального значения 7,3 % (приложение 4);
• при единичном (в феврале 2015 г.)
повышении заработной платы в размере,
превышающем сумму индексации (т. е. без
образования фиксированной суммы индек
сации) индексационная составляющая также
составляет 7,3 % (приложение 5).
Таким образом, расходы по индексации
заработной платы могут быть минимизиро
ваны (в рассмотренных вариантах до 7,3 %)
при таких повышениях заработной платы:
• через каждый месяц в значительных
размерах;
• при единичном повышении в размере,
превышающем сумму индексации.
И расходы по индексации заработной платы
будут максимальными (в нашем варианте —
22,6 %), если заработная плата не повышается.
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Итого за восемь месяцев 2015 г.

2000,00

Март

Февраль 2000,00

2

всего

1

Месяцы
2015 г.

Повышение
индексинеин- индекси- руемой
дек- руемая заработсиру- (гр. 2 – ной плаемая – гр. 3)
ты, грн

Фамилия, имя, отчество работника
Савкин Иван Иванович
Начальная заработная
плата, грн

Приложение 1
Персональные расчеты заработной платы с индексацией по нормативным схемам
(без повышения зарплаты)
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гр. 4 + гр. 7
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Заработная плата с индексацией
за месяц
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2013 г.

январь
2013 г.
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Базовый
месяц

Структурное подразделение
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Расчет
составлен
бухгалтером:
(подпись,
расшифровка
подписи,
дата)

Участок хлебоприемной деятельности

Фиксированные суммы
Текущая
индексации
индексация
предыдущего норматив(ПМТЛ
месяца (гр. 7 – ная схема
ПИПЦ
– гр. 5) нараста- расчета по
100), грн
ющим итогом,
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грн

Инженер-технолог

Савкин Иван Иванович
Начальная заработная
плата, грн

Профессия, должность

Фамилия, имя, отчество работника

Приложение 2
Персональные расчеты заработной платы с индексацией по нормативным схемам
(при единичном повышении зарплаты в размере, не превышающем сумму индексации)
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Итого за восемь месяцев 2015 г.
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индексируМесяцы
неин- индексиемой
2015 г.
дек- руемая
заравсего
сиру- (гр. 2 – гр.
ботной
емая
3)
платы,
грн

Приложение 3
Персональные расчеты заработной платы с индексацией по нормативным схемам
(при минимальном повышении зарплаты через месяц)
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Структурное подразделение
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(гр. 10 –
фам
дата)
– гр. 4 –
– гр. 5), грн

Приложение 4
Персональные расчеты заработной платы с индексацией по нормативным схемам
(при значительном повышении зарплаты через месяц)
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2000,00
2310,00
2310,00
2310,00
2310,00
2310,00
2310,00

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

—

—

—

—

—

—

—

3
—

2310,00

2310,00

2310,00

2310,00

2310,00

2310,00

2000,00

2000,00

4

—

—

—

—

—

—

310,00

—

5

6
январь
2013 г.
январь
2013 г.
февраль
2015 г.
февраль
2015 г.
февраль
2015 г.
февраль
2015 г.
февраль
2015 г.
февраль
2015 г.
131,54
(1218 0,108)
320,33
(1218 0,263)
354,44
(1218 0,291)
354,44
(1218 0,291)

—

7
263,09
(1218 0,216)
306,94
(1218 0,252)
—

—

—

—

—

—

—

—

8
—

гр. 4 +
+ гр. 7
гр. 4 +
+ гр. 7
гр. 4 +
+ гр. 7
гр. 4 +
+ гр. 7

гр. 4

гр. 4

9
гр. 4 +
+ гр. 7
гр. 4 +
+ гр. 7

19 593,84

2666,44

2666,44

2630,33

2444,54

2310,00

2310,00

1423,84
(7,3 %)

354,44

354,44

320,33

131,54

—

—

—

263,09

2263,09
2310,00

11

10

12
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Итого за восемь месяцев 2015 г.

2000,00

2

Январь

1

Фамилия, имя, отчество работника
Профессия, должность
Структурное подразделение
Савкин Иван Иванович
Инженер-технолог
Участок хлебоприемной деятельности
Начальная заработная
Заработная плата
Фиксироплата, грн
с индексацией за месяц
ванные
РасПовысуммы
чет сошение
в т. ч. ининдексаставлен
индекТекущая
дексация
ции пре- нормабухгалтесируиндексация
индек(для стр. 12
Базовый
Месяцы
дыдущего тивная
ром:
не(ПМТЛ
емой
сируерасчетномесяц
2015 г.
месяца
(подпись,
индексхема
сумма,
ПИПЦ
заравсего
мая
платежной
(гр. 7 –
расшифсируегрн
расчета
100), грн
(гр. 2 – ботной
ведомости)
– гр. 5)
ровка
мая
по граплаты,
гр. 3)
(гр. 10 –
подписи,
нарастаюфам
грн
– гр. 4 –
щим итодата)
– гр. 5), грн
гом, грн

Приложение 5
Персональные расчеты заработной платы с индексацией по нормативным схемам
(при единичном повышении зарплаты в размере, превышающем сумму индексации)
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Ніна ПІДЛУЖНА,
заступник директора департаменту стратегічного планування
та аналізу — начальник відділу Міністерства соціальної політики
Україн

ЗМІНИ

в порядку індексації
доходів
З 01.12.2015 р. змінено правила індексації грошових доходів
громадян. Про те, що саме змінилося, читайте у статті

П

остановою від 09.12.2015 р. № 1013
(див. с. 70) внесено зміни до Порядку
проведення індексації грошових до
ходів населення, затвердженого постановою
КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — По
рядок № 1078). Унесені зміни спрощують
правила індексації грошових доходів.
Так, новою редакцією п. 5 Порядку № 1078
установлено, що в разі підвищення тарифних
ставок (окладів), пенсій або щомісячного
довічного грошового утримання, стипендій,
виплат, що здійснюються відповідно до зако
нодавства про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, значення індексу
споживчих цін у місяці, в якому відбувається
підвищення, приймається за 1 або 100 %.

Тобто встановлення чи скасування над
бавок, доплат, премій чи підвищення або
зменшення їхніх розмірів не роблять місяць
базовим. Тепер місяць стає базовим лише
якщо в такому місяці працівникам було під
вищено тарифні ставки чи оклади.
В той же час має враховуватися і вели
чина підвищення тарифної ставки (окладу)
порівняно із сумою індексації.
Так, сума індексації в місяці підвищення
тарифних ставок (окладів) не нараховується,
якщо розмір підвищення грошового доходу
перевищує суму індексації, що склалась у
місяці підвищення доходу (приклади 1−3).
Якщо розмір підвищення грошового дохо
ду не перевищує суму індексації, що склалась

ПРИКЛАД 1

Визначення «базового» місяця у разі підвищення окладу
Оклад працівника становить 1500,00 грн, індексація не нараховувалась. У грудні 2015 р.
оклад підвищили на 100,00 грн. Грудень стає базовим, і для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін обчислюється, починаючи із січня 2016 р.
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ПРИКЛАД 2

Визначення «базового» місяця в разі встановлення доплати
Оклад працівника — 1500,00 грн — установлено у грудні 2015 р. Значення індексу
для проведення індексації у грудні приймається за 1 або 100 %, тобто грудень є базовим
місяцем. Для проведення подальшої індексації індекс розраховується із січня 2016 р. У
лютому 2016 р. йому встановлюють доплату за напруженість у роботі в розмірі 750,00 грн.
Якщо оклад не змінюється, встановлення надбавки не впливає на зміну базового місяця.
Отже, продовжує розраховуватися індекс для проведення індексації, лютий не є базовим.

ПРИКЛАД 3

Визначення «базового» місяця,
якщо сума підвищення окладу перевищує суму індексації
Оклад працівника — 1500,00 грн, базовим місяцем є грудень 2015 р. Розмір можливої
індексації в березні 2016 р. — 2,2 % або 30,32 грн (1378,00 2,2 %). У березні 2016 р. оклад
підвищили на 50,00 грн. Сума підвищення окладу перевищує суму можливої індексації
(50,00 > 30,32), тому дохід у березні не індексується. Березень стає базовим і для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін обчислюється, починаючи з квітня 2016 р.

у місяці підвищення доходу, сума індексації
в цьому місяці визначається з урахуванням
розміру підвищення доходу та розраховується
як різниця між сумою індексації та розміром
підвищення доходу (приклад 4).
До чергового підвищення тарифних ста
вок (окладів), до визначеної суми індексації
(у прикладі — 10,32 грн) додається сума
індексації, яка складається внаслідок пере

вищення величини індексу споживчих цін
порогу індексації, зазначеного в п. 1(1) По
рядку № 1078, тобто та, яка буде нарахована
у подальшому (травні, червні тощо).
В разі зростання заробітної плати за ра
хунок інших її складових без підвищення
тарифних ставок (окладів) сума індексації
не зменшується на розмір підвищення за
робітної плати (приклад 5, 6, с. 67).

ПРИКЛАД 4

Визначення «базового» місяця,
якщо сума підвищення окладу не перевищує суму індексації
Оклад — 1500,00 грн. Сума можливої індексації за базового грудня 2015 р. у березні —
2,2 % або 30,32 грн (1378,00 2,2 %). У березні 2016 р. оклад підвищили на 20,00 грн.
Розмір підвищення окладу не перевищує розміру можливої індексації (20,00 < 30,32),
заробітна плата в березні визначається таким чином:
— обчислюється різниця між сумою підвищення зарплати та сумою індексації:
20,00 – 30,32 = 10,32 грн;
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ПРИКЛАД 4

— визначається розмір заробітної плати з урахуванням індексації та підвищення:
1500,00 + 20,00 + 10,32 = 1530,32 грн.
Березень стає базовим, і для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін
обчислюється, починаючи з квітня 2016 р.

ПРИКЛАД 5

Врахування для цілей індексації суми доплати
Оклад працівника — 1500,00 грн. Сума можливої індексації за базового грудня 2015 р.
у березні 2016 р. — 2,2 % або 30,32 грн (1378,00 2,2 %). У березні 2016 р. установили
доплату в розмірі 20,00 грн. Дохід індексується в звичайному порядку та сума індексації
ставитиме 30,32 грн. Сума доплати не враховується як підвищення доходу. Березень не
стає базовим.

ПРИКЛАД 6

Урахування для цілей індексації суми підвищення доплати
Оклад працівника — 1500,00 грн. Сума можливої індексації за базового грудня
2015 р. у березні 2016 р. — 2,2 % або 30,32 грн (1378,00 2,2 %). У березні доплату з
20,00 грн підвищили до 30,00 грн. Сума підвищення доплати не враховується. Дохід
індексується в звичайному порядку, сума індексації ставитиме 30,32 грн. Березень
не стає базовим.

Але якщо підвищується тарифна ставка
(оклад), у місяці підвищення враховуються
всі складові заробітної плати, які не мають
разового характеру (приклад 7, с. 68).
Якщо індекс споживчих цін для проведен
ня індексації, розрахований наростаючим
підсумком, перевищив 10 %, КМУ приймає
рішення про підвищення тарифних ставок
(окладів) працівникам бюджетної сфери з
урахуванням суми індексації, яка складається
на момент підвищення.
Працівникам підприємств i організацій,
які перебувають на госпрозрахунку, заробітна
плата підвищується у зв’язку із зростанням

рівня інфляції у порядку, визначеному в
колективних договорах, але не нижче норм,
визначених Законом України «Про індексацію
грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII, у редакції Закону України від
06.02.2003 р. № 491-IV, та положень Порядку
№ 1078. Це означає, що такі підприємства
можуть розробити свої правила індексації
доходів (наприклад, індексувати весь дохід,
а не 1378,00 грн), але обчислена за такими
самостійно розробленими правилами сума
індексації не може бути меншою, ніж сума
індексації, обчислена відповідно до Поряд
ку № 1078.
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ПРИКЛАД 7

Врахування для цілей індексації суми підвищення окладу та доплати
Оклад працівника — 1500,00 грн. Сума можливої індексації за базового грудня 2015 р.
у березні — 2,2 % або 30,32 грн (1378,00 2,2 %). У березні 2016 р. оклад підвищили
на 20,00 грн. Крім того працівник отримує доплату в розмірі 10,00 грн, яка зі зростанням
окладу зросла на 5,00 грн, тобто становить 15 грн.
Для порівняння із сумою можливої індексації (30,32 грн) ураховуються всі складові
заробітної плати, які підвищилися у зв’язку з підвищенням окладу.
Сума підвищення окладу (20 грн) і доплати (5 грн) не перевищує суму можливої індексації ((20,00 + 5,00) < 30,32), дохід у грудні індексується таким чином:
— визначається різниця між сумою підвищення зарплати та сумою індексації:
(30,32 – (20,00 + 5,00) = 5,32 грн;
— визначається сума заробітної плати з урахуванням індексації та підвищення:
(1500,00 + 20,00)оклад + його підвищення + (10 + 5)доплата + її підвищення +
+ 5,32 індексація з урахуванням підвищення з. п. = 1540,32 грн.
Березень стає базовим, для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін
обчислюється, починаючи з квітня 2016 р.

Індексація стипендій
Індекс споживчих цін для проведення ін
дексації стипендії обчислюється, починаючи
з місяця, в якому її призначено (приклад 8).
Якщо особа не отримувала стипендію
або втратила право на її призначення, а в
подальшому стипендія їй була знову або
вперше призначена (за результатами на
ступного семестрового контролю, у зв’язку
з переведенням на навчання за державним
замовленням, виникненням підстав для при
значення соціальної стипендії, поновленням
на навчання тощо), ІСЦ обчислюється з місяця
призначення стипендії (приклад 9, с. 69).
В разі переведення з іншого навчального
закладу студента, який не втрачав право

на отримання стипендії, індекс споживчих
цін для проведення індексації цієї стипендії
обчислюється, починаючи з місяця, в яко
му її призначено в навчальному закладі до
переведення.
В разі збільшення учням і студентам
за результатами семестрового контролю
розміру ординарної (звичайної) академіч
ної стипендії або соціальної стипендії як
таким, які мають 10–12 балів із кожного
предмета за 12-бальною шкалою або се
редній бал успішності «5» за п’ятибальною
шкалою оцінювання, а також призначення
інших академічних стипендій за результа
тами навчання, розміри та порядок при
значення яких визначаються окремими
нормативно-правовими актами (стипендії

ПРИКЛАД 8

Визначення «базового» місяця для індексації стипендії
Стипендію призначено в січні 2016 р. ІСЦ обчислюється, починаючи із січня 2016 р. —
враховується індекс споживчих цін січня 2016 р.
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ПРИКЛАД 9

Визначення «базового» місяця для індексації стипендії, яку призначено повторно
Стипендію призначено у травні 2015 р. ІСЦ обчислюється, починаючи з травня 2015 р. —
враховується індекс споживчих цін травня.
В січні 2016 р. право на стипендію втрачено, але її знову призначено у травні 2016 р. У
такому разі право на індексацію також втрачено, ІСЦ обчислюється, починаючи з травня
2016 р. — враховується індекс споживчих цін травня.

Президента України, Верховної Ради України,
КМУ, іменні стипендії), індекс споживчих
цін для індексації стипендії продовжує
обчислюватися з місяця призначення роз
міру ординарної (звичайної) академіч
ної стипендії або соціальної стипендії.
Тобто не з місяця їх збільшення, а з місця
призначення.

Індексація доходів переведених
і новоприйнятих працівників
Для працівників
• яких переведено на іншу роботу на
тому самому підприємстві, в установі або
організації;
• яких переведено на роботу на інше
підприємство, в установу або організацію
або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами
РЕКЛАМА

в організації виробництва і праці в разі про
довження такими працівниками роботи;
• новоприйнятих;
• які використали відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку та відпустку без збереження заробітної
плати, передбачені законодавством про від
пустки індекс споживчих цін для проведення
індексації обчислюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення тарифної ставки
(окладу), за посадою, яку займає працівник.
У цьому випадку йдеться про останнє
підвищення тарифної ставки (окладу) за
посадою, яку займає працівник. І якщо на
підприємстві оклади збільшують усім пра
цівникам одночасно, то й доходи працівника,
який вийшов на роботу після відпустки для
догляду за дитиною, прийнятого на роботу
за переведенням чи новоприйнятого, індек
суватимуться однаково.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 09.12.2015 р. № 1013

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
<…>
3. У Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від
17.07.2003 р. № 1078:
1) абзац другий п. 2 викласти в такій редакції:
«пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги,
пенсії за особливі заслуги перед Україною та
інших доплат, установлених законодавством),
крім тих, які зазначені у п. 3 цього Порядку;»;
2) п. 5 викласти в такій редакції:
«5. У разі підвищення тарифних ставок
(окладів), пенсій або щомісячного довічного
грошового утримання, стипендій, виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, значення індексу споживчих цін
у місяці, в якому відбувається підвищення,
приймається за 1 або 100 %.
Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з
місяця, наступного за місяцем підвищення
зазначених грошових доходів населення.
Сума індексації у місяці підвищення тарифних
ставок (окладів), пенсій або щомісячного довіч
ного грошового утримання, стипендій, виплат,
що здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, не нараховується, якщо розмір
підвищення грошового доходу перевищує суму
індексації, що склалась у місяці підвищення
доходу.

Якщо розмір підвищення грошового доходу
не перевищує суму індексації, що склалась
у місяці підвищення доходу, сума індексації
у цьому місяці визначається з урахуванням
розміру підвищення доходу і розраховується
як різниця між сумою індексації і розміром
підвищення доходу.
У разі зростання заробітної плати за рахунок
інших її складових без підвищення тарифних
ставок (окладів) сума індексації не зменшується
на розмір підвищення заробітної плати. У разі
коли відбувається підвищення тарифної ставки
(окладу), у місяці підвищення враховуються
всі складові заробітної плати, які не мають
разового характеру.
До чергового підвищення тарифних ставок
(окладів), пенсій або щомісячного довічного
грошового утримання, стипендій, виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, до визначеної суми індексації додається
сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін порогу
індексації, зазначеного у п. 1(1) цього Порядку.
Приклади проведення індексації грошових
доходів громадян у разі їх підвищення наведено
у додатку 4.
У разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням
прогнозного рівня інфляції під час визначення
розміру підвищення грошових доходів у зв’язку
з індексацією враховується рівень такого підвищення.
Нарахування сум індексації або проведення чергового підвищення грошових доходів
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випереджаючим шляхом здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому
офіційно опубліковано індекс споживчих цін,
на підставі якого нарахована сума індексації
перевищить розмір підвищення грошових
доходів випереджаючим шляхом.
Приклад обчислення суми індексації у разі
підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного
рівня інфляції наведено у додатку 5.
У разі коли індекс споживчих цін для проведення індексації, розрахований наростаючим
підсумком, перевищив 10 %, Кабінет Міністрів
України приймає рішення про підвищення
тарифних ставок (окладів) працівникам бюджетної сфери, органам державної влади,
місцевого самоврядування, прокуратури та
інших органів з урахуванням суми індексації,
яка складається на момент підвищення.
Працівникам підприємств i організацій, які
перебувають на госпрозрахунку, підвищення
заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня
інфляції провадиться у порядку, визначеному
у колективних договорах, але не нижче норм,
визначених Законом України «Про індексацію
грошових доходів населення» та положень
цього Порядку»;
3) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:
«Проведення індексації грошових доходів
населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів
інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік»;
4) пункт 9 після абзацу четвертого допов
нити новим абзацом такого змісту:
«Після звільнення пенсіонера з роботи
обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації пенсії здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
його пенсії».
У зв’язку з цим абзац п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;
5) пункти 10(1) і 10(2) викласти в такій редакції:
«10(1). Обчислення індексу споживчих цін
для проведення індексації пенсій особам, які
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набули право на її призначення, щомісячного
довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії, здійснюється, починаючи
з місяця, в якому їх призначено.
У разі коли в результаті перерахунку пенсій
за рішеннями судів, які набрали законної сили,
виплати перерахованих сум до пенсії фактично
не здійснені і строки їх виплати не визначені,
місяць, в якому значення індексу споживчих цін
було прийнято за 1 або 100 %, для визначення
індексації пенсії не змінюється.
Обчислення індексу споживчих цін для
проведення індексації матеріального забезпечення безробітних здійснюється з місяця, в
якому розпочата відповідна виплата.
Обчислення індексу споживчих цін для
проведення індексації стипендії здійснюється
починаючи з місяця, в якому її призначено.
У разі коли особа не отримувала стипендію
або втратила право на її призначення, а в
подальшому стипендія їй була знову або
вперше призначена (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку
з переведенням на навчання за державним
замовленням, виникненням підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням
на навчання тощо), обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця призначення
стипендії.
У разі переведення з іншого навчального закладу студента, який не втрачав право
на отримання стипендії, обчислення індексу
споживчих цін для проведення індексації цієї
стипендії здійснюється, починаючи з місяця,
в якому її призначено у навчальному закладі
до переведення.
У разі збільшення учням і студентам за
результатами семестрового контролю розміру
ординарної (звичайної) академічної стипендії
або соціальної стипендії як таким, що мають
10–12 балів з кожного предмета за 12-бальною
шкалою або середній бал успішності «5» за
п’ятибальною шкалою оцінювання, а також
призначення інших академічних стипендій за
результатами навчання, розміри та порядок
призначення яких визначаються окремими
нормативно-правовими актами (стипендії
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Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, іменні стипендії),
обчислення індексу споживчих цін для індексації
стипендії продовжує здійснюватись з місяця
призначення розміру ординарної (звичайної)
академічної стипендії або соціальної стипендії.
10(2). Для працівників, яких переведено на
іншу роботу на тому самому підприємстві, в
установі або організації, а також переведено на
роботу на інше підприємство, в установу або
організацію або в іншу місцевість та у зв’язку
із змінами в організації виробництва і праці
у разі продовження такими працівниками ро-
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боти, для новоприйнятих працівників, а також
для працівників, які використали відпустку
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та відпустку без збереження
заробітної плати, передбачені законодавством
про відпустки, обчислення індексу споживчих
цін для проведення індексації здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу), за посадою, яку
займає працівник.»;
6) пункт 10(3) виключити;
7) додатки 4 і 5 до Порядку викласти в
такій редакції:
Додаток 4
до Порядку
(у редакції постанови КМУ
від 09.12.2015 р. № 1013)

ПРИКЛАДИ
проведення індексації грошових доходів населення у разі їх підвищення
Приклад 1
Заробітна плата працівника з урахуванням індексації у грудні 2015 р. становить 1994,7 грн, з них:
1500 грн — посадовий оклад;
494,7 грн — індексація, яка розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін
35,9 %, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 1378 грн (1378 35,9
100 = 494,7).
При цьому у грудні 2015 р. відбувається підвищення посадового окладу працівника на 500 грн.
Посадовий оклад працівника після підвищення становить 2000 грн (1500 + 500).
У зв’язку з тим, що розмір підвищення посадового окладу у грудні (500 грн) перевищив суму
індексації, яка склалась у зазначеному місяці (494,7 грн), сума індексації у місяці підвищення
не нараховується.
Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін здійснюється з
січня 2016 р.
Приклад 2
Після підвищення заробітної плати у грудні 2015 р. наступне підвищення відбувається у
травні 2016 р.
Величина приросту індексу споживчих цін, розрахована з січня 2016 р., у травні 2016 р.
становить 5 %.
Посадовий оклад працівника до підвищення становить 2000 грн. Крім того, у травні працівник
отримує індексацію 72,5 грн, яка розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін
5 %, виходячи з умовного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у травні — 1450 грн
(1450 5 100 = 72,5).
Також працівник отримує премію у розмірі 20 % посадового окладу, яка становить 400 грн
(2000 20 100).
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Усього заробітна плата до підвищення становить 2400 грн (2000 + 400), а з урахуванням
індексації — 2472,5 грн (2000 + 72,5 + 400).
Посадовий оклад підвищується на 100 грн і становить 2100 грн (2000 + 100), відповідно
зростає розмір премії, який становить 420 грн (2100 20 100).
У зв’язку з підвищенням посадового окладу під час порівняння суми підвищення заробітної
плати та суми індексації повинні враховуватися всі складові заробітної плати, які не мають
разового характеру виплати.
З урахуванням суми підвищення посадового окладу та розміру премії заробітна плата
після підвищення становить 2520 грн (2100 + 420).
Отже, сума підвищення заробітної плати у травні становить 120 грн (2520 – 2400).
У зв’язку з тим, що сума підвищення заробітної плати у травні (120 грн) перевищує суму
індексації, яка склалась у зазначеному місяці (72,5 грн), у травні 2016 р. сума індексації не
нараховується.
Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим
підсумком з червня 2016 р.
Приклад 3
Підвищення посадового окладу відбулося у грудні 2015 р.
Заробітна плата працівника у грудні 2015 р. становить 2400 грн, з них:
2000 грн — посадовий оклад;
400 грн (20 % посадового окладу (2000 20 100) — премія.
Наступне підвищення посадового окладу передбачається здійснити у грудні 2016 р.
Для проведення індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим підсумком із
січня 2016 р.
При цьому у вересні 2016 р. індекс споживчих цін перевищує 10 % і становить 10,5 %.
Абзацом 11 п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення передбачено,
що у разі, коли індекс споживчих цін для проведення індексації, розрахований наростаючим
підсумком, перевищив 10 %, Кабінет Міністрів України приймає рішення про підвищення
тарифних ставок (окладів) працівникам бюджетної сфери, органам державної влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів з урахуванням суми індексації, яка
складається на момент підвищення.
Враховуючи, що індекс споживчих цін у вересні 2016 р. перевищив 10 %, здійснюється
підвищення заробітної плати з урахуванням надбавок, доплат та премій з тим, щоб підвищення заробітної плати перевищило суму індексації, що склалась на момент підвищення.
Додаток 5
до Порядку
(у редакції постанови КМУ
від 09.12.2015 р. № 1013)
ПРИКЛАД
обчислення суми індексації у разі підвищення грошових доходів населення
випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції
Обчислення суми індексації здійснюється на прикладі розрахунку заробітної плати.
Індексація щодо інших грошових доходів проводиться в такому самому порядку.
Заробітна плата у грудні 2015 р. становить 2000 грн.
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Обчислення індексу споживчих цін та індексації
Індекс споживчих цін, %
до попереднього
місяця за даними
Держстату
(дані умовні)

для
визначення
суми
індексації

січень

101,1

місяць
підвищення
доходу

лютий

101,6

101,6

березень

102,3

102,3

2016 р.

квітень

травень

Величина приросту
індексу споживчих
цін для визначення
суми індексації, %

1,6 (1,016

100 – 100)

3,9 (1,016 1,023
100 – 100)

Сума індексації,
грн

22,05 (1378 1,6
100)
53,74 (1378 3,9
100

Підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня
інфляції здійснюється, починаючи з 01.01.2016 р. При цьому обсяг підвищення заробітної плати
з урахуванням попередньої суми індексації (у разі її нарахування) повинен перевищувати таку
суму індексації.
Обсяг підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом у січні 2016 р. визначено у
сумі 50 грн.
Таким чином, загальний дохід працівника за січень 2016 р. становить 2050 грн (2000 + 50).
Для визначення індексу споживчих цін з метою проведення подальшої індексації або здійснення
чергового підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом, починаючи з лютого 2016 р.,
здійснюється обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком та суми індексації.
Обчислення здійснюється до перевищення нарахованої суми індексації розміру підвищення
заробітної плати випереджаючим шляхом у січні 2016 р. (50 грн).
Індексація визначається, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, що становить 1378 грн.
З урахуванням індексу споживчих цін за березень 2016 р., на підставі якого нарахована
сума індексації (53,74 грн) перевищує розмір підвищення заробітної плати (50 грн), починаючи
з травня 2016 р., відновлюється індексація заробітної плати в межах прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб, на величину приросту індексу споживчих цін (3,9 %) або
здійснюється чергове підвищення заробітної плати працівників випереджаючим шляхом, яке
повинне перевищити суму індексації у травні 2016 р. (53,74 грн).
У разі відновлення індексації розмір заробітної плати за травень 2016 р. разом із сумою індексації повинен становити 2053,74 грн (2000 + 53,74). Тобто працівникові виплачується більша
за величиною заробітна плата за травень 2016 р., а саме — на величину індексації (53,74 грн)
замість підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом (50 грн).
Подальша індексація повинна проводитись із застосуванням індексів, визначених згідно з
Порядком проведення індексації грошових доходів населення».
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Сегодня в рубрике:

Дополнительное благо:
когда платить НДФЛ,
если предоставляются
услуги

c. 75

Юлія КРАСНІКОВА,
бухгалтер по заробітній платі

ДОДАТКОВЕ

благо:
коли сплачувати ПДФО

Розглянемо ситуацію, коли додаткове благо надається у
вигляді послуги, дати оплати та підписання актів різні, а послуга споживається безперервно, наприклад, у разі оплати
навчання працівника на курсах
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Ситуація
Працівник відвідуватиме курси, вартість
яких оплачує роботодавець, а тому виникає
дохід у вигляді додаткового блага (в цьому
випадку не ставимо під сумнів цього факту).
Виникають запитання:
• Коли утримувати ПДФО: в день оплати
чи в день підписання акта виконаних робіт?
А якщо буде декілька оплат, а акт буде один?
• Коли перераховувати ПДФО: в день
оплати послуг чи в день підписання акта ви
конаних робіт? А якщо буде декілька оплат,
а акт буде один?
• Як за цих умов відобразити додаткове
благо в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ?

Коли перерахувати ПДФО
Якщо додаткове благо надається в гро
шовій формі, то можливі два варіанти:
перерахування на користь одержувача в без
готівковій формі з розрахункового рахунку
та виплата готівкою з каси.
У першому випадку пп. 168.1.2 ПКУ чітко
встановлено, що податок сплачується (пере
раховується) до бюджету під час виплати
оподатковуваного доходу єдиним платіжним
документом.
Не менш чітко визначено дату сплати
ПДФО, якщо додаткове благо виплачується
готівкою. Підпунктом 168.1.4 ПКУ вста
новлено, що «якщо оподатковуваний дохід
надається в негрошовій формі чи виплачу
ється готівкою з каси податкового агента,
податок сплачується (перераховується) до
бюджету протягом банківського дня, що на
стає за днем такого нарахування (виплати,
надання)».
За таких умов правила прості:
• виплачуємо оподатковуваний дохід
готівкою — зобов’язані сплатити податок
із суми такого доходу за його рахунок не
пізніше наступного дня;

• виплачуємо оподатковуваний дохід у
безготівковій формі — зобов’язані сплатити
податок із суми такого доходу за його рахунок
того ж дня (одночасно з виплатою доходу).
Якщо додаткове благо надається в не
грошовій формі, то дату сплати ПДФО
визначає той же пп. 168.1.2 ПКУ. Податок
сплачується «протягом банківського дня,
що настає за днем такого нарахування (ви
плати, надання)». Питання тільки в тому, в
який момент додаткове благо вважається
наданим.
Так, якщо йдеться про передавання ру
хомого майна, то момент надання видно
чітко: передав-прийняв. Якщо маємо справу
з роботами, то вони мають кінцевий резуль
тат — результат роботи. Послуги від робіт за
нормами Цивільного кодексу України (ЦКУ)
характеризуються тим, що споживаються
в момент їх надання (як класичний при
клад послуги можна навести лікування).
Та все ж і послуга має закінчений резуль
тат — задоволення попиту на неї. Чим це
засвідчити?
Можемо з упевненістю стверджувати: до
кументом, що підтверджує факт виконання
робіт і надання послуг, є акт. Хоча це може
бути й будь-який інший документ, що за
свідчує факт отримання результатів робіт чи
послуг. І наявність будь-якого документа —
підстава для сплати ПДФО.
А якщо роботи (послуги) оплачуються
постачальнику до їх надання (отримання) —
чи виникає додаткове благо в негрошовій
формі в момент оплати? Чи є дата сплати
авансу відправною точкою для сплати ПДФО?
На жаль, чіткої відповіді на це запитання
немає. І якщо повернемось до пп. 168.1.4
ПКУ, то в ньому не вказано, кому саме має
бути здійснена виплата: працівнику під час
отримання додаткового блага в грошовій
формі чи постачальнику, який, наприклад,
надасть послуги в майбутньому. Тому обе
режні бухгалтери не будуть ризикувати та
сплатять ПДФО в день перерахування коштів
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постачальнику. Чи слід більш сміливим
чекати акта?
Якщо працівник має намір відвідувати
навчальні курси тощо, а роботодавець їх
оплатити, то найперше виникають домовле
ності між працівником і надавачем послуг.
І ці домовленості передбачають оплату та
надання послуг на обумовлених умовах.
Зобов’язання з оплати бере на себе роботода
вець за домовленістю між ним і працівником.
Отже, як тільки між працівником і робото
давцем досягнуто домовленостей про те, що
останній оплачує за працівника навчання, в
роботодавця виникне зобов’язання з оплати,
а у працівника — додаткове благо, як тільки
роботодавець виконає свою частину угоди.
Малоймовірно, що роботодавець і праців
ник укладатимуть між собою класичний пись
мовий договір щодо оплати вартості курсів із
взаємними правами та зобов’язаннями тощо.
Скоріше за все вони погодять усі питання між
собою усно, а результат домовленостей буде
оформлено заявою працівника на кшталт
«прошу оплатити» та резолюцією керівника
на ній «оплатити».
Вартість додаткового блага в такій ситуації
відома на момент досягнення домовленостей
між працівником і роботодавцем. Тому обе
режні бухгалтери й не будуть ризикувати та
сплатять ПДФО з повної вартості навчання
в день перерахування коштів постачальни
ку (в т. ч. із авансу в розмірі 0,01 грн), а не
чекатимуть акта. В цьому випадку робото
давець оплачує вартість навчання, а послугу
отримує працівник, і від надавача послуг
акта можна не чекати1.
Незважаючи на те що підприємство опла
чує вартість навчання коштами, працівник
отримує додаткове благо в негрошовій формі,
1 Звичайно, можна укласти й тристоронній договір
або договір на користь третіх осіб, але це не змінює
підхід — вартість додаткового блага завжди відома на
момент досягнення домовленостей між працівником і
роботодавцем, а зобов’язання роботодавця — оплатити
послугу, а не надати її.
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тому перерахувати ПДФО податковий агент
може і не пізніше наступного банківського
дня з моменту виникнення додаткового
блага. Але доведеться вступати в суперечку з
банком, тому податок варто сплатити одно
часно з оплатою вартості навчання.

Коли утримати ПДФО з працівника
Базою оподаткування є загальний оподат
ковуваний дохід, який може бути місячним чи
річним (п. 164.1 ПКУ). Загальний місячний
оподатковуваний дохід складається із суми
оподатковуваних доходів, нарахованих (ви
плачених, наданих) протягом такого звітного
податкового місяця (пп. 164.1.2 ПКУ). Сплата
податку податковим агентом за платника
не допускається. Це означає, що ПДФО має
утримуватися за кожного нарахування (ви
плати, надання) доходу за його рахунок. І
щоб підтвердити цей факт, у момент такого
нарахування (виплати, надання) доходу має
бути зроблено проводку Д-т 661 Кт 641/ПДФО.
До 01.01.2016 р., якщо база оподаткування
в календарному місяці перевищувала деся
тикратний розмір мінімальної заробітної
плати, до суми такого перевищення застосо
вувалась ставка 20 % (ст. 167.1 ПКУ). І тільки
в кінці місяця ми могли знати достеменно всі
доходи та вірно визначити, яку саме ставку
ПДФО застосувати до доходів працівника.
Тепер ставка єдина — 18 %. Якщо додаткові
блага надаються в негрошовій формі, сума
податку обчислюється із застосуванням
«натурального» коефіцієнта за правилами,
визначеними п. 164.5. ПКУ.
Разом зі сплатою ПДФО податковий агент
(роботодавець) сплачує обов’язково і ВЗ.
Вартість додаткового блага відображаєть
ся в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з
ознакою доходу «126». Якщо додаткове благо
надане в негрошовій формі, то у ф. № 1ДФ
його вартість відображається із застосуван
ням «натурального» коефіцієнта.
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 78

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці ДФСУ
На запитання відповідає Наталія КИРПА, начальник відділу комунікацій
ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Збільшення розміру доходу
для застосування ПСП
Чи збільшується граничний розмір
доходу вдови, який дає право на
отримання податкової соціальної
пільги (ПСП), відповідно до кількості
дітей?
Граничний розмір доходу, що дає
право на отримання ПСП вдові, ви
значається як добуток суми, вказаної
в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ, та кіль
кості дітей.
На підставі пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ з ураху
ванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 ПКУ
платник податку, який є одинокою матір’ю
(батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном,
піклувальником у розрахунку на кожну дити
ну віком до 18 років, має право на зменшення
суми загального місячного оподатковуваного
доходу, отримуваного від одного роботодав

ця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП
у розмірі, що дорівнює 150 % суми пільги
(так звана звичайна ПСП у сумі 609,00 грн
у 2015 р.), визначеної пп. 169.1.1 ПКУ.
Податкова соціальна пільга застосову
ється до доходу, нарахованого на користь
платника податку протягом звітного по
даткового місяця як заробітна плата (інші
прирівняні до неї згідно із законодавством
виплати, компенсації та винагороди), якщо
його розмір не перевищує суми, що дорівнює
розміру місячного прожиткового мінімуму,
чинного для працездатної особи на 1 січня
звітного податкового року, помноженого на
1,4 та округленого до найближчих 10 грн
(у 2015 р. — 1710 грн; пп. 169.4.1 ПКУ).
Граничний розмір доходу, що дає право на
отримання ПСП одному з батьків у випадку та в
розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ та пп. «а»
і «б» пп. 169.1.3 ПКУ, визначається як добуток
суми, вказаної в абзаці першому пп. 169.4.1
ПКУ (1710 грн у 2015 р.), та кількості дітей.
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Оподаткування профспілкової
путівки
Профспілка надає безплатно путівку
в санаторій працівнику та члену
його сім’ї, вік якого перевищує
18 років, — зі знижкою. Чи оподаткову
ється ПДФО вартість такої профспілкової
путівки на сімейний відпочинок?
Вартість профспілкової путівки,
яка надається платнику податків
на оздоровлення члена сім’ї стар
ше 18 років, оподатковується ПДФО, як
додаткове благо (за ставкою 15 % та/або
20 % у 2015 р. залежно від розміру доходу).
Сімейна профспілкова путівка, надана
платнику податків, до якої включається і
вартість оздоровлення члена сім’ї старше
18 років, оподатковується в розмірі частини

отриманого доходу на оздоровлення такого
члена сім’ї.
За пп. 165.1.35 ПКУ до складу загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
не включаються вартість путівок на відпо
чинок, оздоровлення та лікування, в т. ч. на
реабілітацію інвалідів, на території України
платника податку та/або його дітей віком
до 18 років, які надаються йому безоплатно
або із знижкою (в розмірі такої знижки) про
фесійною спілкою, до якої зараховуються
профспілкові внески платника податку —
члена такої професійної спілки, створеної
відповідно до законодавства України, або за
рахунок коштів фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
До складу загального місячного опо
датковуваного доходу платника податку
включається дохід, отриманий як додаткове
благо (пп. 164.2.17 ПКУ).

На запитання відповідає Сергій НАУМОВ,
експерт, радник податкової та митної справи першого рангу

Новорічні заходи для працівників
та їхніх дітей: чи виникає
оподатковуваний дохід
Напередодні Нового року підпри
ємство планує за власні кошти ор
ганізувати та провести новорічне
свято для дітей працівників і новорічний
корпоратив для працівників. Чи є вартість
витрат на проведення цих заходів опо
датковуваним доходом працівників і чи
відображається такий дохід у ф. № 1ДФ?
Підпунктом 164.2.17 ПКУ встановлено,
що до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника
податку включається дохід, отриманий як до
даткове благо, зокрема, у вигляді вартості без
оплатно отриманого майна та харчування, крім

випадків, визначених ПКУ для оподаткування
прибутку підприємств (пп. «б» пп. 164.2.17
ПКУ). Водночас згідно з п. 164.1 ПКУ загальний
оподатковуваний дохід — будь-який дохід,
який підлягає оподаткуванню, нарахований
(виплачений, наданий) на користь платника
податку протягом звітного податкового періоду.
Отже, оподаткування доходів фізичних
осіб, у т. ч. одержаних у вигляді додаткового
блага, виходячи з положень ПКУ, розглядаєть
ся лише в разі їх одержання безпосередньо
конкретним платником податку.
Таким чином, якщо вартість новорічного
заходу (корпоративу для працівників і свята
для їхніх дітей) не можна персоніфікувати
(визначити частку доходу, наданого кон
кретному платнику податку), то вона не
включається до складу загального місячного
оподатковуваного доходу працівників.
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Сегодня в рубрике:

Направление работника
на осмотр МСЭК: последствия
c. 80
для работодателя
Отчетность по ЕСВ и срочная
c. 86
служба

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

НАПРАВЛЕННЯ

працівника на огляд
МСЕК: наслідки
для роботодавця

До чого слід готуватись комісії із соціального страхування та
бухгалтерії підприємства в разі тривалої хвороби працівника? Який порядок направлення на огляд медико-соціальною
експертною комісією? Які можуть бути результати такого
огляду? Наскільки правомірно призначати матеріальне забезпечення після встановлення інвалідності? Розглянемо
у статті ситуації щодо встановлення інвалідності не через
професійне захворювання чи травму на виробництві
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Підстави для направлення
на огляд медико-соціальною
експертною комісією
Відповідно до Положення про порядок,
умови та критерії встановлення інвалід
ності, затвердженого постановою КМУ від
03.12.2009 р. № 1317 (далі — Положен
ня № 1317), медико-соціальна експертиза
(далі — МСЕК) проводиться особам, які
звертаються для встановлення інвалідності за
направленням лікувально-профілактичного
закладу охорони здоров’я після проведення
діагностичних, лікувальних і реабілітацій
них заходів за наявності відомостей, що
підтверджують стійке порушення функцій
організму, обумовлених захворюваннями,
наслідками травм чи вродженими вадами,
які спричиняють обмеження життєдіяль
ності. МСЕК приймає документи осіб, які
звертаються для встановлення інвалідності
в таких випадках:
• стійке чи необоротного характеру за
хворювання;
• безперервна тимчасова непрацездат
ність не пізніше чотирьох місяців із дня її
настання;
• тимчасова непрацездатність протя
гом п’яти місяців із перервою за останні
12 місяців;
• захворювання на туберкульоз протягом
10 місяців із дня настання непрацездатності.
Отже, на підставі п. 4.1 Інструкції про
порядок видачі документів, що засвідчують
тимчасову непрацездатність громадян, за
твердженої наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455
(далі — Інструкція № 455), якщо хворий
був звільнений від роботи протягом чоти
рьох 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
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настання непрацездатності, то листок непра
цездатності йому вже не відкривається та не
продовжується за місцем лікування, а хворий
підлягає направленню для огляду МСЕК.
Також на МСЕК направляються інваліди
для переогляду в зв’язку із змінами в стані
здоров’я, а працюючі інваліди — для зміни
трудової рекомендації чи внесення допов
нень до індивідуальної програми реабілітації
інваліда.

Терміни для проведення огляду
МСЕК
МСЕК проводить огляд тимчасово не
працездатної особи, яка звернулася для
проведення медико-соціальної експертизи,
протягом п’яти робочих днів із дня надхо
дження направлення лікарсько-консуль
тативної комісії (ЛКК) і ухвалює рішення
про наявність чи відсутність інвалідності.
За наявності підстав для заочного про
ведення МСЕК, визначених у п. 5 Положен
ня № 1317, експертиза проводиться протягом
трьох робочих днів із дня надходження на
правлення ЛКК.

Результати огляду
За результатами огляду застрахована
особа може бути визнаною:
• інвалідом;
• працездатною;
• непрацездатною.
Особі, яку визнано інвалідом, МСЕК видає:
• довідку до акта огляду МСЕК із зазна
ченням групи інвалідності за ф. № 157-1/о,
затвердженою наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 30.07.2012 р. № 577;
• індивідуальну програму реабіліта
ції за формою, затвердженою наказом
Міністерства охорони здоров’я України
від 08.10.2007 р. № 623.
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Висновки МСЕК і реабілітаційні заходи,
визначені в індивідуальній програмі реабі
літації інваліда, обов’язкові для виконання
органами виконавчої влади, місцевого само
врядування, реабілітаційними підприємс
твами, установами й організаціями, в яких
працює або перебуває інвалід, незалежно
від їх відомчої підпорядкованості, типу та
форми власності.
Розділ 5 «Трудова реабілітація» індиві
дуальної програми реабілітації інваліда
докладно описує всі чинники й елементи
майбутньої трудової діяльності інваліда.
Обов’язково вказується:
• протипоказання за станом здоров’я
інваліда до професійної діяльності;
• показані інваліду умови праці (важкість,
напруженість, режим праці та відпочинку,
форма організації праці, санітарно-гігієнічні
чинники);
• в разі можливого продовження інвалі
дом роботи за своєю професією із зменшен
ням обсягу роботи — необхідні обмеження
виконання окремих посадових і функціо
нальних обов’язків, планових завдань;
• за потреби наводяться особливі ви
моги до охорони праці та техніки безпеки
(до роботи на висоті), біля механізмів, що
рухаються, з енергоустаткуванням та інші;
• необхідні для виконання роботи за
професією спеціальні пристосування (тиф
лотехнічні, сурдотехнічні та інші засоби) і
вимоги до організаційно-технічної та ерго
номічної адаптації робочого місця з огляду
на особливості патології інваліда;
• раціональне працевлаштування —
перелік рекомендованих професій і видів
праці для інвалідів.
Ці документи працівник повинен на
дати роботодавцю, оскільки на їх підставі
надаються працівникові-інваліду та його
роботодавцеві податкові пільги (наприклад,
зі сплати ЄСВ). Крім того на роботодавця
покладаються певні обов’язки, передбачені
законодавством.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Обов’язковість повторних оглядів
Відповідно до абзацу першого п. 22
Положення № 1317 повторний огляд інва
лідів із нестійкими, оборотними змінами та
порушеннями функцій організму задля визна
чення ефективності реабілітаційних заходів,
стану здоров’я та ступеня соціальної адаптації
проводиться раз на один-три роки. Дату черго
вого переогляду зазначають у довідці до акта
огляду МСЕК. Висновок МСЕК про умови та
характер праці, що так само міститься в цій
довідці, чинний протягом часу встановлення
інвалідності, який теж зазначають у цій довідці.
Якщо працівник з інвалідністю з тих чи
інших причин не з’являється на черговий
переогляд МСЕК, роботодавець має всі під
стави відсторонити його від роботи до про
ходження ним переогляду МСЕК і видання
нової довідки до акта огляду за ф. № 157-1/о
із зазначенням групи інвалідності та висновку
МСЕК про умови та характер праці.
Згідно з абзацом другим п. 22 Положен
ня № 1317 повторний огляд інвалідів про
водиться раніше зазначеного строку за за
явою такого інваліда, інших зацікавлених
осіб у разі настання змін у стані здоров’я
та працездатності або за рішенням суду чи
прокуратури. Такою зацікавленою особою
може бути і роботодавець у разі настання
явних змін у стані здоров’я та працездатності
працівника раніше строку, зазначеного в
довідці до акта огляду МСЕК.

Особливості оформлення листка
непрацездатності
Пунктом 2.1 Інструкції № 455 визначено,
що застрахованій особі в разі захворювання
чи травми видається листок непрацездатнос
ті, що обраховується в календарних днях на
весь період тимчасової непрацездатності до
відновлення працездатності або встановлення
МСЕК групи інвалідності.
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Згідно з п. 4.3 Інструкції № 455 у разі
визнання хворого інвалідом листок непра
цездатності закривається днем надходження
документів хворого на МСЕК, дата встанов
лення інвалідності обов’язково вказується в
листку непрацездатності.
Особам, не визнаним інвалідами:
• в разі визнання їх працездатними термін
тимчасової непрацездатності закінчується
датою огляду в МСЕК;
• у разі визнання їх непрацездатними
листок непрацездатності продовжується
ЛКК лікувально-профілактичного закладу
до відновлення працездатності або по
вторного направлення до МСЕК (п. 4.4
Інструкції № 455).
Пункт 4.5 Інструкції № 455 передбачає,
що в разі відмови хворого від направлення
до МСЕК або несвоєчасного прибуття його
на експертизу без поважної причини, факт
відмови або нез’явлення засвідчується по
значкою про це в листку непрацездатності
та в медичній карті амбулаторного чи ста
ціонарного хворого. В той же час відмова
від направлення до МСЕК і нез’явлення без
поважної причини на огляд МСЕК не є під
ставою для виписки (виходу) хворого на
роботу.
Інструкцією про порядок заповнення
листка непрацездатності, затвердженою
наказом Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства праці та соціальної
політики України, Фонду соціального стра
хування з тимчасової втрати працездатності,
Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань України від 03.11.2004 р.
№ 532/274/136-ос/1406 передбачено вне
сення до листка непрацездатності таких
записів:
• у графі «Направлений до МСЕК» вказу
ється дата направлення документів на МСЕК,
що підтверджується підписом голови ЛКК;
• у графі «Оглянутий у МСЕК» зазначають
дату огляду хворого;
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• у графі «Висновок МСЕК» робиться
запис, що засвідчується підписом голови
МСЕК і печаткою МСЕК:
• «визнаний інвалідом певної групи та
категорії»;
• «інвалідом не визнаний, потребує до
лікування»;
• «інвалідом не визнаний, працездатний».
У разі визнання хворого інвалідом дата
встановлення інвалідності має збігатися з
днем надходження (реєстрації) документів
у МСЕК.
Якщо хворий визнаний працездатним у
графі «Стати до роботи» зазначають дату,
наступну за датою огляду в МСЕК.

Надання матеріального
забезпечення
Відповідно до частини другої ст. 22 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV (далі — Закон № 1105) допомога
по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві та
професійним захворюванням, виплачу
ється Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності (далі —
ФСС з ТВП) застрахованим особам, почи
наючи з шостого дня непрацездатності, за
весь період до відновлення працездатності
або до встановлення МСЕК інвалідності
(встановлення іншої групи, підтвердження
раніше встановленої групи інвалідності) не
залежно від звільнення застрахованої особи
в період втрати працездатності, у порядку
та розмірах, установлених законодавством.
Допомога по тимчасовій непрацездат
ності внаслідок захворювання або травми,
не пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві, виплачується ФСС з ТВП за
страхованим інвалідам, які працюють на
підприємствах та в організаціях товариств
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УТОГ і УТОС, починаючи з першого дня
непрацездатності, за весь період до від
новлення працездатності незалежно від
звільнення застрахованої особи в період
втрати працездатності у порядку та розмі
рах, установлених законодавством.
У разі визнання хворого інвалідом виплата
допомоги по тимчасовій непрацездатності
припиняється днем надходження документів
до МСЕК.
Якщо працівник був визнаний працез
датним, то останній день, за який нарахо
вують матеріальне забезпечення, — це дата
огляду, а в разі визнання його непрацез
датним виплата допомоги по тимчасовій
непрацездатності буде продовжена до від
новлення працездатності або повторного
направлення до МСЕК.
Відмова від направлення або несвоєчасна
явка на МСЕК є порушенням хворим призна
ченого режиму, про що робиться запис у лист
ку непрацездатності (п. 3.5 Інструкції № 455).
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 МСЕК, втрачають право
на отримання допомоги з дня допущення
порушення на строк, що встановлюється
рішенням органу, який призначає допомо
гу по тимчасовій непрацездатності, згідно
з частиною другою ст. 23 Закону № 1105.
У разі тимчасового переведення застра
хованої особи відповідно до медичного вис
новку на легшу, нижчеоплачувану роботу,
цій особі надається допомога по тимчасовій
непрацездатності з першого дня за час такої
роботи, але не більш як за два місяці. До
помога в такому випадку обчислюється за
загальними правилами, але надається в роз
мірі, який разом із заробітком за тимчасово
виконувану роботу не може перевищувати
суми повного заробітку до переведення
(п. 8 ст. 22 Закону № 1105).
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Гарантії роботодавця
Одним з основних нормативних актів,
спрямованих на соціальний захист інвалідів,
на сьогодні є Закон України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні»
від 21.03.1991 р. № 875-XII (далі — Закон
№ 875).
Залежно від ступеня обмеження життє
діяльності розрізняють I, II і III групи інва
лідності. Чинне законодавство дає змогу
використовувати працю інвалідів усіх груп.
Тобто визнання працівника інвалідом не є
підставою для його звільнення: якщо немає
медичних протипоказань він може про
довжувати трудову діяльність у спеціаль
но створених умовах. Чергові переогляди
МСЕК працюючого інваліда є обов’язковими,
оскільки саме за висновком чергового пере
огляду МСЕК визначається, чи робота, що
виконується працівником з інвалідністю, та
умови праці не є протипоказаними йому за
станом здоров’я. Якщо ж за станом здоров’я
працівник потребує надання легшої роботи,
роботодавець зобов’язаний його перевести,
за згодою, на таку роботу відповідно до
медичного висновку тимчасово або без об
меження строку (ст. 170 КЗпП).
Стаття 172 КЗпП передбачає, що у ви
падках, визначених законодавством, на
роботодавця покладається обов’язок ор
ганізувати навчання, перекваліфікацію та
працевлаштування інвалідів з огляду на
медичні рекомендації, установити на їхнє
прохання неповний робочий день або непов
ний робочий тиждень і створити пільгові
умови праці, в т. ч. на дому. Недопустимо
залучати працівників-інвалідів до роботи в
нічний час або надурочно без їхньої згоди.
Отже залежно від рекомендацій, що міс
тяться у висновку МСЕК, роботодавець може:
• допустити інваліда до виконання тих
самих функціональних обов’язків із такими
самими умовами та характером праці;
• змінити умови та характер праці;
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• перевести його на іншу легшу робо
ту, яка не буде протипоказаною за станом
здоров’я;
• звільнити за п. 2 ст. 40 КЗпП.

Особливості надання відпусток
і путівок працівникам
з інвалідністю
Статтею 6 Закону про відпустки інвалідам I
і II групи надано право на щорічну основну
відпустку тривалістю 30 календарних днів,
а інвалідам III групи — 26 календарних
днів, і взяти її вони можуть за бажанням у
повному обсязі до настання шестимісячного
терміну безперервної роботи у перший рік
роботи на підприємстві в зручний час. Також
роботодавець обов’язково повинен надати
на прохання працівника — інваліда I або
II групи відпустку без збереження заробітної
плати тривалістю до 60 календарних днів
щорічно, а інваліду III групи — тривалістю до
30 календарних днів щорічно (ст. 25 Закону
про відпустки).
Пунктом 4.12 Порядку отримання за
страхованими особами і членами їх сі
мей санаторно-курортного лікування, що
сплачується за рахунок коштів Фонду со
ціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, затвердженого постановою
правління ФСС з ТВП від 25.02.2009 р. № 12,
визначено, що путівки до реабілітаційних
відділень санаторно-курортних закладів
видаються безкоштовно лікувально-про
філактичним закладом застрахованим осо
бам згідно з висновком відбіркової комісії
лікувального закладу щодо направлення
хворих до реабілітаційних відділень санатор
но-курортних закладів, у якому вони пере
бувають на лікуванні, за наявності довідки
страхувальника відповідно до додатка 4 до
цього Порядку. Довідка заповнюється за
основним місцем роботи та чинна протягом
календарного місяця. Пільгове забезпе
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чення путівками, придбаними за рахунок
коштів ФСС з ТВП, працюючих інвалідів не
передбачено.

Надання допомоги по тимчасовій
непрацездатності після визнання
інвалідом
Якщо роботодавець не звільнить працівни
ка на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП, а створить для
нього спеціальні умови праці, то працюючим
інвалідам листки непрацездатності оплачу
ються на загальних підставах, оскільки особа,
яка визнана інвалідом, але працює на умовах
трудового договору (контракту) та за неї
роботодавцем сплачується ЄСВ є особою, за
страхованою в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
В разі встановлення іншої групи або під
твердження раніше встановленої групи
інвалідності допомога по тимчасовій не
працездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком
на виробництві та професійним захворю
ванням, так само виплачується ФСС з ТВП,
починаючи із шостого дня непрацездатності
за весь період до встановлення МСЕК іншої
групи інвалідності.
Особливі умови видання листка непра
цездатності, або обмеження періоду, за
який надається допомога по тимчасовій
непрацездатності застрахованій особі, яка
визнана інвалідом, чинним законодавством
не передбачено.
Особам, які направляються без ознак
тимчасової непрацездатності до лікувальнопрофілактичних закладів для діагностичного
обстеження, консультацій або вирішення
спірних питань щодо встановлення групи
інвалідності, листок непрацездатності ви
даватись не має. З огляду на Закон № 1105
зазначені випадки не є страховими, оскільки
не пов’язані з тимчасовою втратою праце
здатності.
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інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду України

ЗВІТНІСТЬ

з ЄСВ і строкова служба
На працівників, призваних на строкову військову службу, поширюються трудові та соціальні гарантії, встановлені ст. 119 КЗпП.
Як же заповнювати звітність із ЄСВ щодо таких працівників?

Ситуація
Підприємство з червня 2015 р. нарахо
вувало середній заробіток працівнику, із
червня призваного на строкову військову
службу, й оподатковувало його ЄСВ.
Із 12.11.2015 р. постановою КМУ від
04.11.2015 р. № 449 унесено зміни до урядового
Порядку виплати компенсації підприємствам,
установам, організаціям у межах середнього
заробітку працівників, призваних на строкову
військову службу, військову службу за призо
вом під час мобілізації, на особливий період
або прийнятих на військову службу за контр
актом у разі виникнення кризової ситуації, що
загрожує національній безпеці, оголошення
рішення про проведення мобілізації та (або)
введення воєнного стану, а також працівни
кам, які були призвані на військову службу
під час мобілізації, на особливий період та які
підлягають звільненню з військової служби
у зв’язку з оголошенням демобілізації, але
продовжують військову службу у зв’язку з при
йняттям на військову службу за контрактом,

затвердженого постановою від 04.03.2015 р.
№ 105 (далі — Порядок № 105). Його дію
з 11.06.2015 р. поширено на працівників,
призваних на строкову військову службу.
Підприємство в листопаді 2015 р. подало
звіт про отримання компенсації з бюджету.
Як заповнити та виправити звітність із ЄСВ?

Нарахування ЄСВ
Відповідно до частини сьомої ст. 7 Закону
про ЄСВ єдиний внесок не нараховується на
виплати та не утримується з виплат, що ком
пенсуються з бюджету в межах середнього
заробітку працівників, призваних на військо
ву службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період (додатково див. с. 7).
На підставі п. 7 Порядку № 105 оподатку
вання, нарахування та сплата ЄСВ на суму
компенсації середнього заробітку проводять
ся згідно з ПКУ і Закону про ЄСВ.
Отже, компенсація, що виплачується ро
ботодавцем за рахунок коштів державного
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бюджету в межах середнього заробітку за По
рядком № 105 як мобілізованим працівникам,
так і працівникам, призваним на строкову
військову службу, не є базою нарахування
ЄСВ (у вигляді нарахувань та утримань).
Якщо підприємство у червні-листопа
ді 2015 р. нараховувало та виплачувало
за власний рахунок середній заробіток
працівнику, призваному на строкову вій
ськову службу, і сплачувало ЄСВ, то у звіт
ності з ЄСВ за червень-листопад 2015 р.
такий середній заробіток мав бути відо
бражений як заробітна плата зазначених
працівників.
Підприємство з огляду на оновлені норми
Порядку № 105 подало звіти на отримання
компенсації з бюджету середнього заробітку,
нарахованого строковику за червень-листо
пад 2015 р., й отримало компенсацію. В
місяці її отримання здійснюється перера
хунок ЄСВ, сплаченого за червень-листопад
2015 р. із середнього заробітку строковика,
та зменшуються зобов’язання зі сплати ЄСВ
у поточному місяці.

Виправлення
У звітності з ЄСВ за поточний місяць у
таблиці 6 вказують:
• код застрахованої особи — «1»;
• код типу нарахувань — «3»;
• місяць і рік, за які зайво нараховані
суми ЄСВ;
• реквізит 17 не заповнюється;
• реквізити 18, 20 і 21 — сума заробітної
плати, нарахована у попередніх звітних пе
ріодах, на яку страхувальником самостійно
зменшено зайво нараховану суму ЄСВ і суми
внеску.
В таблиці 1:
• у рядку 1.1 із перенесенням до рядка 1
вказується сума компенсації в межах серед
нього заробітку, нарахованого строковику
за червень-листопад 2015 р.;

• у рядку 7.1.1 (7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,
7.1.6, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11) із перенесенням до
рядків 7.1 і 7 — сума нарахованого ЄСВ на
середній заробіток строковика за червеньлистопад 2015 р.;
• у рядку 7.3.1 (7.3.2, 7.3.3) з перенесен
ням до рядків 7.3 та 7 — сума утриманого
ЄСВ із середнього заробітку строковика за
червень-листопад 2015 р.;
• у рядку 7.4 — сума середнього заробітку
за червень-листопад 2015 р.
Якщо в поточному місяці строковику знову
нараховується середній заробіток, що вклю
чається до звіту про отримання компенсації,
то в таблиці 6 заповнюється, крім рядків із
перерахунком, ще один рядок, у якому відо
бражається сума середньої зарплати:
• у реквізиті 9 «Код категорії ЗО» — «48»;
• у реквізиті 11 «Місяць та рік, за який
проведено нарахування» — поточний мі
сяць;
• у реквізиті 15 — кількість календарних
днів у поточному місяці;
• у реквізиті 17 — сума нарахованого
працівникові в поточному місяці середньо
го заробітку;
• в реквізитах 18, 19, 20, 21 — прочерки.
В таблиці 1 звітності з ЄСВ нарахований
строковику в поточному місяці середній
заробіток за умови подання звіту на отри
мання компенсації (незалежно від того,
коли фактично підприємство її отримає із
бюджету) відображається тільки в рядку 1.1
з перенесенням до рядка 1.
Звертаємо увагу на те, що в разі відобра
ження інформації щодо особи в минулому з
кодом застрахованої особи «1» і суми середньої
зарплати з ЄСВ за необхідності зняти зайво
нараховані суми ЄСВ у зв’язку з отриманням
компенсації слід відобразити особу з кодом
застрахованої особи «1»; якщо її було показано
з кодом застрахованої особи «47», ЄСВ зніма
ють із кодом застрахованої особи «47»; коди
не змінюють. Коди застрахованої особи «47»,
«48» і «49» набрали чинності з травня 2015 р.
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ЗАПИТАННЯ — відповідь
На запитання відповідає Олена ЩАСЛИВА,
завідувач сектору організаційно-інформаційної роботи управління
ПФУ в Деснянському р-ні м. Києва

Суміщення та пільгові пенсії
У зв’язку з виробничою необхідністю
виникає потреба суміщення професій
працівником, основна посада якого
передбачена Списком № 2, а суміщувана —
не передбачена. Суміщення цієї професії
спричинене необхідністю виконання певних
завдань та обов’язків, не значних за своїм
обсягом, і планується на рівні 5 % робочого
часу за основною професією. Тобто, викону
ючи свою основну роботу та перебуваючи в
шкідливих і важких умовах праці не менше
80 % робочого часу (за результатами атеста
ції близько 85 %), працівник буде виконувати
додаткову роботу близько 5 % основного
робочого часу. Простіше кажучи, працівник
протягом робочого дня «заробив» пільговий
стаж (відпрацювавши 85 % у шкідливих
умовах праці) та має 15 % робочого часу
в нешкідливих умовах, 5 % якого він буде
суміщувати «не пільгову» професію. Чи
матиме право працівник, основна посада
якого передбачена Списком № 2 та під
тверджена результатами атестації робочих
місць за умовами праці, в разі суміщення
ним посади, яка не передбачена Списками,
право на пенсію на пільгових умовах? Чи
потрібно в такому разі проводити додат
кову атестацію робочих місць за умовами
праці? Як передбачити суміщення посад у
разі проведення атестації робочих місць за
умовами праці?
Пенсії за сумісними роботами, про
фесіями та посадами працівників,
зайнятих у виробництвах і на роботах,
передбачених Списками, призначаються:

• за Списком № 2, якщо одна з викону
ваних робіт, професій чи посад передбачена
в Списку № 1, а інша — в Списку № 2;
• на загальних підставах, якщо одна з
виконуваних робіт, професій чи посад пе
редбачена в Списку № 1 або Списку № 2,
а інша — цими Списками не передбачена.
Тобто працівник, основна посада якого
передбачена Списком № 2 та підтверджена
результатами атестації робочих місць за
умовами праці, в разі суміщення ним по
сади, яка не передбачена Списками, не має
права на пенсію на пільгових умовах. Нижче
наведемо приклади подібних ситуацій.
Штатним розписом установи затвердже
но посаду «Завідувач рентгенвідділенням,
лікар-рентгенолог», який виконує обов’язки
як керівника структурного підрозділу, так
і спеціаліста — лікаря-рентгенолога. Зай
нятість працівника в умовах іонізуючого
випромінювання — 80 % робочого часу.
Враховуючи те, що посада завідувача рент
генівським відділенням (кабінетом) Спис
ками не передбачена, то права на пенсію за
віком на пільгових умовах за Списком № 1
він не має.
Громадянин працює мотористом-матро
сом судна службово-допоміжного флоту ак
ваторії порту. У Список № 2 від 16.01.2003 р.
включено мотористів машинної команди
суден службово-допоміжного флоту та суден
портового флоту, які постійно працюють в
акваторії порту. Матроси названим Списком
не передбачені. Тому моторист-матрос судна
службово-допоміжного флоту акваторії порту
права на пенсію за віком на пільгових умовах
не має. Пенсія йому призначатиметься на
загальних підставах.

№1 (114) январь 2016

МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 2015 ГОДУ
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Новое в законодательстве
Ирина Красовская

Госбюджет-2015: старо-новые социальные стандарты

2

6

Ирина Красовская

Сокращение льгот и расходов: станет ли лучше

2

13

Сергей Наумов

Налоговый расчет по ф. № 1ДФ: отчитываемся за I квартал

3

7

Дмитрий Кучерак

Уменьшение ЕСВ: попытка № 2

4

8

Светлана Меренкова

Призыв на срочную службу: сохранять ли место работы и
среднюю зарплату

7

8

Трудовое право
Галина Фольварочная

Правила переноса рабочих дней

1

25

Галина Казначей

Появление работника в нетрезвом состоянии: действия
работодателя

1

31

Татьяна Моисеенко

КЗоТ: неожиданные изменения

2

23

Алла Рыбинцева

Материальное обеспечение от ФСС по ВПТ: определяем срок

3

21

Елена Лесникова

Отстранение работника от работы

4

28

Наталья Лапина

Неполное рабочее время: внедрение и отмена

4

34

Елена Лесникова

Гибкий режим рабочего времени

5

22

Наталья Лапина

Неполное рабочее время: гарантии для работников

5

28

Мария Дмитрук

Демобилизованный работник возвращается на работу:
действия работодателя

5

33

Елена Лесникова

Материальная ответственность: основания и условия
привлечения

6

19

Галина Казначей

«Трудовые» нарушения: конкретизируем ответственность

6

23

Елена Лесникова

Материальная ответственность: виды

7

30

Алла Рыбинцева

Административная ответственность бухгалтеров: общие
вопросы

7

36

Алла Рыбинцева

Увольнение по п. 5 части первой ст. 40 КЗоТа: анализ одного
случая

7

41

Галина Казначей

Временные работники: особенности работы

7

44

Елена Лесникова

Материальная ответственность: определение размера
ущерба

8

20

Галина Фольварочная

Увольнение во время отпуска

8

26

Елена Лесникова

Материальная ответственность: порядок возмещения

9

24

Алла Рыбинцева

Административная ответственность бухгалтеров:
процедура привлечения

9

31

Алексей Кравчук

Прекращаем трудовые отношения с руководителем

9

36

89

90
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Ирина Красовская

Совместители на предприятии: оформление трудовых
отношений

9

43

Елена Лесникова

Материальная ответственность: вопросы-ответы

10

31

Алла Рыбинцева

Отпуск за свой счет: может ли превышать 15 дней?

10

36

Галина Фольварочная

Штатное расписание: вносим изменения правильно

11

20

Алла Рыбинцева

Ответственность по ст. 265 КЗоТа: больничные и
«декретные»

12

23

Организация и администрирование труда
Станислав Соломонов

Бестарифная система оплаты труда: нормативное
регулирование

1

38

Галина Казначей

Договор ГПХ в вопросах и ответах

1

45

Станислав Соломонов

Бестарифная система оплаты труда: документальное
оформление

3

25

Марина Погребняк

Надомники: особенности работы

3

36

Станислав Соломонов

Изменения тарифных уровней оплаты труда

4

39

Галина Казначей

Работа несовершеннолетних на предприятии

4

48

Станислав Соломонов

Присвоение квалификационных разрядов рабочим

5

39

Ирина Красовская

Производственная практика учащихся и студентов

5

46

Станислав Соломонов

Присвоение квалификационных разрядов рабочим:
документальное оформление

6

29

Ирина Красовская

Отпуск — это не всегда отдых

6

36

Станислав Соломонов

Присвоение квалификационных категорий служащим

7

49

Станислав Соломонов

Изменение существенных условий труда

8

31

Станислав Соломонов

Нормы продолжительности рабочего времени: рассчитываем
и утверждаем сами

9

49

Галина Казначей

Уведомление о принятых работниках

9

64

Станислав Соломонов

Табель учета рабочего времени: неявки

10

36

Алла Рыбинцева

Отчетность по алиментам и не только

10

43

Станислав Соломонов

Перенос рабочих дней в 2016 году

11

28

Станислав Соломонов

Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день
при неполном рабочем времени

11

35

Ирина Писоцкая

Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей

12

27

январь

1

49

февраль

2

27

Оплата труда
Нина Подлужная

Порядок индексации доходов в 2015 г. на примере
по месяцам:
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март

2

27

апрель

4

53

май

5

55

июнь

6

41

июль

7

60

август

8

45

сентябрь

9

68

октябрь

10

47

ноябрь

11

38

декабрь

12

33

Нина Подлужная

Индексация зарплаты в случае перевода работника
на 0,5 оклада с увеличением зарплаты

1

52

Нина Подлужная

Индексация средней зарплаты мобилизованных
работников

1

52

Галина Казначей

ЕСВ и НДФЛ в случае несвоевременного расчета
с работником

1

53

Станислав Соломонов

Организация и оплата несистематически выполняемых
работ

1

56

Станислав Соломонов

Снова об оплате за работу в выходной

1

58

Галина Казначей

Материальная помощь: виды и налогообложение

2

30

Ирина Красовская

Премирование работников предприятия

3

41

Станислав Соломонов

Суммированный учет рабочего времени: о графиках
сменности, подмены и оплате

3

48

Галина Казначей

Средняя зарплата: условия и примеры корректировки

3

52

Елена Морева

Изменение квалификационной категории и присвоение
педагогического звания

4

56

Евгений Губа

Неполное рабочее время и средняя зарплата: оплата
больничных

4

59

Евгений Губа

Неполное рабочее время и средняя зарплата: выплата
отпускных

5

58

Галина Казначей

Расчетный период: определяем правильно

5

62

Нина Подлужная

Индексация зарплаты, если увеличена часовая ставка

6

44

Нина Подлужная

Индексация зарплаты, если увеличена расценка

6

44

Нина Подлужная

Индексация зарплаты при суммированном учете рабочего
времени

7

63

Нина Подлужная

Фиксированная индексация и неполное рабочее время

7

63

Елена Морева

Начисление доплаты на доплату

7

64

91

92
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Галина Казначей

Средняя зарплата для отпусков и командировок: определяем
расчетный период

8

48

Елена Морева

Платить ли за уборку туалетов в каникулярное время

8

52

Мария Дмитрук

Командировка в выходной: оплата труда

8

54

Станислав Соломонов

Среднедневная или среднечасовая заработная плата

8

57

Нина Подлужна

Индексация в случае перевода работника

10

50

Нина Подлужна

Индексация зарплаты совместителей

10

50

Станислав Соломонов

Индексация зарплаты: фиксированная сумма

10

51

Ярина Арсеньева

Совместители: выплаты и их налогообложение

10

61

Нина Подлужная

Определение фиксированной суммы индексации

11

41

Елена Морева

Новые размеры зарплат бюджетников

11

44

Ирина Писоцкая

Ежегодные дополнительные отпуска на предприятии

11

50

Станислав Соломонов

Суммированный учет рабочего времени: вопросы оплаты
труда

12

36

Станислав Соломонов

Индексация зарплаты: базовый месяц и нестандартные
ситуации

12

39

Галина Казначей

Корректировка средней зарплаты мобилизованного
работника

12

47

1

65

Учет и налоги
Ирина Красовская

Резерв на оплату отпусков и новое Положение об
инвентаризации

Евгений Губа

Добровольное медицинское страхование

1

72

Евгений Губа

НДФЛ-2015: очередные новации

2

36

Евгений Губа

Предприниматели-2015: альтернатива работнику

3

59

Ирина Песоцкая

Резерв отпусков и его влияние на финансовые результаты

3

65

Мария Дмитрук

Страховые премии и выплаты в ф. № 1ДФ

3

69

Ирина Песоцкая

Учет расходов на оплату труда работников, занятых ремонтом
основных средств

4

67

Дмитрий Дрючин

Ошибки в начисления зарплаты: исправляем правильно

4

72

Ирина Красовская

Командировки в вопросах и ответах

4

81

Ирина Писоцкая

Бракованная продукция и зарплатные расходы
на ее изготовление

5

71

Ирина Писоцкая

Отпуска за счет прибыли

6

45

Галина Беднарчук

Дивиденды: выплата физическим лицам

6

52

Ирина Писоцкая

Простой: учет расходов на оплату труда

7

67

Ирина Красовская

Отпуска: продление и переносы

7

73

№1 (114) январь 2016

Автор

МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 2015 ГОДУ

Статья

Журнал
№

с.

Сергей Наумов

Средняя зарплата мобилизованных: перерасчет НДФЛ

7

82

Мария Дмитрук

Работа за границей: отправляем работника

7

84

Ирина Писоцкая

Транспортно-заготовительные расходы и оплата труда

8

59

Ирина Красовская

Путевки от предприятия: учет и налогообложение

8

66

Ирина Писоцкая

Учет зарплаты как составляющей общепроизводственных
расходов

9

71

Ирина Писоцкая

Учет зарплаты в составе общехозяйственных расходов

10

68

Людмила Луцкова

Временная нетрудоспособность: рассчитываем в 1С

10

72

Мария Дмитрук

Проживание во время командировки у предпринимателя:
подтверждаем расходы

10

76

Людмила Луцкова

Учет мобилизованных сотрудников

11

54

Ярина Арсеньева

Представительские расходы в учете

11

61

Сергей Наумов

Перерасчет НДФЛ по итогам года

12

50

Ярина Арсеньева

Наличные расчеты: ограничения, сроки отчетности
и ответственность

12

66

Мария Дмитрук

Резерв на оплату отпусков: что делать с сальдо

12

71

Пенсионное и социальное обеспечение
Елена Свинцова

Отпуска и больничные «чернобыльцам» в вопросах-ответах

1

82

Татьяна Моисеенко

Единый взнос: чуда не случилось, проблем прибавилось

2

58

Татьяна Моисеенко

Социальное страхование: два в одном

2

62

Ольга Саражинская

Заполняем обратную сторону больничного листа:
даты, дни и периоды

3

81

Ольга Гуменюк

Социальное страхование: работаем по-новому

3

88

Елена Счастливая

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

4

88

Ольга Саражинская

Больничные: оплата в нетипичных случаях

4

91

Елена Счастливая

Пенсионные изменения: стаж и выплата пенсий

5

92

Ольга Саражинская

Больничные и «декретный» отпуск

6

62

Валентина
Боршовская

Отчетность по ЕСВ: анализируем новый порядок заполнения

6

66

Заполнение реквизитов таблицы 1 приложения 4

6

71

Заполнение реквизитов таблицы 5 приложения 4

6

79

Заполнение реквизитов таблицы 6 приложения 4

6

81

Валентина
Боршовская

Отчетность по ЕСВ: исправление ошибок

7

91

Ольга Саражинская

Больничные: считаем по-новому

8

73

Ольга Саражинская

Больничные: неполный расчетный период

8

82

93

94
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Ольга Саражинская

Расчет пособия по беременности и родам

9

79

Светлана Щербина

Несчастные случаи: изменения в законодательстве

9

85

Мария Дмитрук

Справка о доходах: заполняем по-новому

9

90

Ольга Гуменюк

Особенности предоставления материального обеспечения
«беженцам» и мобилизованным

10

84

Елена Счастливая

Страховой стаж: дни или месяцы

10

89

Ольга Саражинская

«Чернобыльцы» 4-й категории: выплачиваем больничные и
«декретные» правильно

11

72

Ольга Саражинская

Применение Порядка № 1266: ответы на актуальные вопросы

11

77

Глеб Норов

Пособие от ФСС докторантам

11

83

Валентина
Боршовская

Отчетность по ЕСВ: вопрос-ответ

11

87

Валентина
Боршовськая

Отчетность по ЕСВ: когда и как применять типы начислений
«2», «3» и знаки «+», «–»

12

79

Нормативные акты и разъяснения (по издателям)
Название документа

Журнал
№

с.

«О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные
акты Украины относительно налоговой реформы» от 28.12.2014 г. № 71-VIII

2

44

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
реформирования общеобязательного государственного социального страхования и
легализации фонда оплаты труда» от 28.12.2014 г. № 77-VIII

2

67

«О внесении изменений в раздел VIII «Заключительные и переходные положения»
Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование» относительно уменьшения нагрузки на
фонд оплаты труда» от 02.03.2015 г. № 219-VIII

4

86

Порядок выплаты компенсации предприятиям, учреждениям, организациям в пределах
среднего заработка работников, призванных на военную службу по призыву по
мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением от 04.03.2015 г. № 105

4

65

Постановление «О порядке уведомления Государственной фискальной службы и ее
территориальных органов о принятии работника на работу» от 17.06.2015 г. № 413

8

43

Порядок исчисления средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для
расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию (в
новой редакции), утвержденный постановлением от 26.06.2015 р. № 439

8

88

Порядок оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие
заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, за
счет средств работодателя (в новой редакции), утвержденный постановлением от
26.06.2015 г. № 440

8

95

Законы Украины

Кабинет Министров Украины

МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 2015 ГОДУ
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Название документа

Журнал
№

с.

6

86

Начисление ЕСВ, если зарплата меньше минимальной
Письмо от 14.02.2015 г. № 4979/7/999917030117

3

74

Новые условия применения понижающего коэффициента по ЕСВ
Письмо от 23.03.2015 г. № 9843/7/999917030117

5

79

Применение понижающего коэффициента по ЕСВ при наличии инвалидов
Письмо от 09.04.2015 г. № 12518/7/999917030117

5

86

О взимании ЕСВ, если база налогообложения меньше минимальной зарплаты
Письмо от 31.03.2015 г. № 6667/6/999917030115

10

91

Относительно статуса консультаций в Общедоступном информационносправочном
ресурсе
Письмо от 30.09.2015 г. № 20716/6/999910030215

11

90

О налогообложении среднего заработка работников, призванных на срочную
воинскую службу
Письмо от 07.09.2015 г. № 19141/6/999917030315

11

91

10

91

Примеры исчисления средней заработной платы (дохода) по видам
общеобязательного государственного социального страхования, утвержденные
приказом от 21.10.2015 г. № 1022

12

82

Об исчислении средней заработной платы
Письмо от 31.07.2015 г. № 445/18/9915

10

93

Относительно учета периода мобилизации и среднего заработка при расчете
отпускных
Письмо от 22.06.2015 г. № 802/13/8415

10

95

Об учете отпускных при расчете выплат согласно Порядку № 1266
Письмо от 03.09.2015 г. № 5.2321422

11

93

Об исчислении средней зарплаты с минимальной
Письмо от 06.10.2015 г. № 5.2321577

12

95

Министерство финансов Украины
Порядок формирования и представления страхователями отчета относительно сумм
начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное
страхование, утвержденный приказом от 14.04.2015 г. № 435
Государственная фискальная служба Украины

Пенсионный фонд Украины
О доначислении ЕСВ с минимальной зарплаты за прошлые периоды
Письмо от 21.08.2015 г. № 39425/0510
Министерство социальной политики Украины

ФСС по ВПТ

95

96

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТЕ

КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 31
Робочі дні — 19
Вихідні дні — 10
Святкові дні — 2
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 12

40-годинному робочому тижні — 151,0
39-годинному робочому тижні — 148,2
36-годинному робочому тижні — 136,8

Січень 2016 р.
7 січня, п’ятниця

22 січня, п’ятниця

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

Закінчується строк подання до ФСС від НВ:
Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за IV квартал 2015 р.
Відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт,
послуг) за видами економічної діяльності за 2015 р.2

20 січня, середа
Закінчується строк сплати: єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування з доходу за грудень 2015 р.
Закінчується строк подання до Державної
фіскальної служби України: Звіту про суми
нарахованої заробітної плати застрахованих
осіб та суми нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (ф. № Д4
(місячна)) за грудень 2015 р.
Закінчується строк подання до ФСС з ТВП:
Звіту по коштах загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за 2015 р. (ф. № Ф4-ФСС з ТВП)
1 Звіти подаються «не пізніше 7 числа». Оскільки
07.01.2016 р. — святковий день, то їх слід подати напередодні — 06.01.2016 р. Водночас обласні управління Держстату на
сайтах інформують, що відповідно до наказу Держстату від
26.11.2015 р. № 341 строк подання перенесено на 11.01.2016 р.
(Прим. ред.)

28 січня, четвер
Закінчується строк сплати: єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування
гірничими підприємствами з доходу за грудень 2015 р.

29 січня, п’ятниця
Закінчується строк подання до органів
служби зайнятості: Інформації про зайнятість і
працевлаштування громадян, що мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2015 р.
Закінчується строк сплати: податку на доходи
фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого
оподатковуваного доходу, за грудень 2015 р.; військового збору з нарахованого, але не виплаченого
доходу, за грудень 2015 р.
2 Форму не скасовано, хоча у зв’язку зі змінами у справлянні
ЄСВ потреби в ній немає. Уточнюйте у місцевих відділеннях
ФСС від НВ чи варто її подавати. (Прим. ред.)
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ИНДЕКСАЦИЯ, ЕСВ И НДФЛ:
НОВОГОДНИЕ «ПОДАРКИ» РАБОТОДАТЕЛЯМ С. 7
Индексация денежных доходов:
новые правила и примеры С. 65
Статотчетность по труду — 2016:
изменения форм и правил
заполнения С. 40
Направление работника на осмотр МСЭК:
последствия для работодателя С. 80
«Военный отпуск»:
перенос и деление С. 38

Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

(44) 581-57-07

по будням с 10:00 до 15:00

