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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Другий рік поспіль можна
спостерігати цікаву ситуацію,
що склалася навколо подання
звітності з ЄСВ: правила її за
повнення з 1 січня змінюються,
наслідком чого є зміна форми
звітності, проте порядок її запов
нення та нові форми затверджу
ються лише через півроку.
Привертає увагу й ситуація
щодо виправлення в ній поми
лок, адже затверджений порядок
заповнення звітності містить,
так би мовити, загальні правила,
а помилкових ситуацій таке роз
маїття, що сміливо можна роз
робляти ще один порядок, який би містив лише роз’яснення
стосовно виправлення помилок.
У той же час бухгалтери справно заповнюють звітність,
вчасно її подають та виправляють помилки, що аж ніяк не
дивує чиновників, які звикли працювати згідно з вказівками
та інструкціями, без яких і кроку ступити не можуть…
Усе це можливо завдяки комп’ютерним програмам із за
повнення звітності та бухгалтерським виданням. Натискаєш
кілька кнопок на кшталт «Створити» та «Сформувати» і вуа
ля — звіт готовий. А хочеш виправити помилки — відкрива
єш журнал «Заработная плата», знаходиш потрібну статтю,
читаєш і дієш згідно із запропонованими алгоритмами.
Звичайно, без інструктивних листів цього неможливо
було б зробити. Більше того, інколи такі листи важливіші за
змістом ніж погоджений багатьма відділами та відомствами
порядок, затверджений і введений в дію двома наказами.
Можливо, якщо простіше та інформативніше видавати листи,
то нехай би так і було? Але «там» так не вважають, і вже цього
місяця ми таки отримаємо оновлений порядок заповнення
звітності з ЄСВ. На жаль, на час здачі номера до друку його
не було оприлюднено. Але про всі зміни ми вас оперативно
проінформуємо на нашому сайті zpl.com.ua та у щотижневій
безкоштовній електронній газеті «Зарплата&Кадри».
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямой линии: с 01.06.2016 — 23052016
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Утворення фермерських господарств
Закон України
від 31.03.2016 р. № 1067-VIII
Внесено зміни до Закону України «Про фермерське господарство»
щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських
господарств. Встановлено, що фермерське господарство може
створюватися не тільки у формі юридичної особи, а й працювати
як фізична особа — підприємець. Фермерському господарству,
зареєстрованому як юридична особа, надається статус сімейного
в разі використання ним праці виключно членів однієї сім’ї. Норми
закону чинні з 01.01.2016 р.

Зміни у випробуванні під час прийняття на роботу
Верховна Рада України ухвалила закон (законопроект № 1639),
яким планується внести зміни до ст. 26 КЗпП щодо встановлення
випробування під час прийняття на роботу стосовно розширення кола
осіб, для яких воно не встановлюватиметься. Передбачається, що
випробування не встановлюватиметься під час прийняття на роботу
також: осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору
на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування під
час прийняття на роботу з відривом від основної роботи; вагітних
жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком до 14 років або
дитину-інваліда; осіб, з якими укладається строковий трудовий
договір строком до 12 місяців; осіб на тимчасові та сезонні роботи;
внутрішньо переміщених осіб.
Крім того, пропонується, що до строку випробування не зараховуватимуться дні, коли працівник фактично не працював, незалежно
від причини. А встановлення невідповідності працівника займаній
посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку
випробування буде окремою підставою для припинення трудового
договору за ініціативою роботодавця (ст. 40 КЗпП).

Аліменти будуть індексуватися
Верховна Рада України ухвалила закон щодо індексації розміру
аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі (законопроект
№ 2426). Передбачається, що аліменти, визначені судом у твердій
грошовій сумі, будуть індексуватися роботодавцями на підставі розрахунку, зробленого (обчисленого) державним виконавцем відповідно
до закону, за рахунок коштів платника аліментів. На даний момент,
нагадаємо, індексацію аліментів передбачено нормами Сімейного
кодексу України, але механізм індексації не передбачений ні нормами
Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», ні
нормами Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Змінено Інструкцію з ЄСВ
Наказ від 28.03.2016 р.
№ 393

У новій редакції викладено Інструкцію про порядок нарахування і
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, яка набрала чинності з 17.05.2016 р. Зміни зумовлені
тим, що з 01.01.2016 р. ЄСВ не утримується з доходів застрахованих
осіб, а тільки нараховується за єдиною для всіх ставкою 22 % (за
винятком нарахування ЄСВ на заробітну плату працівників-інвалідів
для визначеного кола роботодавців). Змінилася також і максимальна
величина бази для нарахування ЄСВ, яка з 01.01.2016 р. становить
25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Крім
того, із Закону про ЄСВ було виключено норми щодо застосування
понижуючого коефіцієнту та нарахування ЄСВ залежно від класу
професійного ризику, дещо змінився перелік застрахованих осіб.
Усі ці зміни й враховано в новій редакції Інструкції.

Нова звітність з ЄСВ
«Офіційний вісник України» анонсував на 27.05.2016 р. публікацію наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 11.04.2016 р. № 441. Це означає, що
вже в червні звітність з ЄСВ подаватиметься за новою формою.
На час здачі номера до друку тексту наказу оприлюднено не було.
ФСС з ТВП

Лікарняні листки старого зразка та довідки про тимчасову непрацездатність
Лівобережна МВД КМВ ФСС з ТВП у м. Києві повідомила, що
останнім часом від страхувальників та застрахованих осіб надходять численні звернення з приводу відсутності бланків листків
непрацездатності в лікувально-профілактичних закладах та видачі
лікувальними закладами довідок про тимчасову непрацездатність
або бланків старого зразка. При цьому звертається увага, що листки
непрацездатності старого зразка та довідки, що засвідчують тимчасову непрацездатність, не можуть бути підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності та підлягають заміні на
листки непрацездатності нового зразка.
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ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Свой вопрос вы можете
задать, позвонив по
телефону прямой линии
«Вопрос — ответ»:

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

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

Врахування вартості
безоплатного харчування
при визначенні права на ПСП
Відповідно до положень колектив
ного договору підприємство надає
своїм працівникам безоплатне хар
чування (обіди). Чи враховувати вартість
такого харчування при визначенні права
працівника на податкову соціальну пільгу?
Для отримання працівником права
на застосування до його доходу подат
кової соціальної пільги (далі — ПСП)
потрібно виконання двох умов:
• складовою доходу має бути тільки за
робітна плата та прирівняні до неї виплати,
компенсації та винагороди;
• розмір доходу не повинен перевищу
вати у 2016 р. 1930,00 грн (пп. 169.4.1 ПКУ).
Отже, потрібно з’ясувати, чим для пра
цівника вважається вартість безкоштовного
обіду.

Згідно з пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики
зарплати оплата або дотації на харчування
працівників, у т. ч. в їдальнях, буфетах і про
філакторіях, є виплатами соціального харак
теру в грошовій або натуральній формі, які,
у свою чергу, належать до заохочувальних
та компенсаційних виплат і включаються
до фонду оплати праці. Проаналізувавши
інші виплати, передбачені пп. 2.3.4 Інструк
ції зі статистики зарплати, зрозуміло, що
йдеться саме про харчування, яке надається
як елемент соцпакету, а не про лікуваль
но-профілактичне харчування за роботу
в особливо шкідливих умовах праці, вартість
якого не включається до фонду оплати праці
на підставі п. 3.19 цієї Інструкції.
Разом з тим забезпечуючи своїх праців
ників безоплатними обідами, підприємство
фактично фінансує їх особисті потреби, і це
можна розглядати як надання додаткового
блага.
Згідно з пп. «б» пп.164.2.17 ПКУ дохід,
одержаний платником податку як додаткове
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благо у вигляді безоплатного харчування,
крім випадків, визначених ПКУ для оподат
кування прибутку підприємств, включається
до складу загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу працівника і опо
датковується ПДФО. До таких «виняткових»
випадків належить забезпечення працівни
ків спеціальним харчуванням за переліком,
що встановлюється КМУ: витрати на нього
під час визначення об’єкта оподаткування
ПДФО враховуються як витрати подвійного
призначення.
Тобто з точки зору податкового законо
давства тільки вартість спеціального харчу
вання не є додатковим благом працівника:
всі інші види харчування, що надаються
йому роботодавцем безоплатно, з метою
оподаткування ПДФО слід розглядати як
додаткове благо.
Отже, на нашу думку, вартість харчування,
що надається працівнику на підставі колек
тивного договору як елемент соціального
пакету, не враховується під час визначення
права працівника на застосування до його
доходу ПСП.

За який період розраховувати
середню зарплату, якщо
відрядження припадає на два
місяці
Працівника підприємства направ
лено у відрядження, яке припадає
на два місяці, тобто починається
в поточному, а закінчується — в наступ
ному місяці. Який розрахунковий період
брати в такому випадку?
Відповідно до ст. 121 КЗпП праців
никам, які направлені у службове
відрядження, оплата праці за вико
нану роботу здійснюється згідно з умовами,
встановленими колективним або трудовим
договором, але розмір такої оплати не може
бути нижчим середнього заробітку.
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Середній заробіток відрядженого праців
ника визначається на підставі Порядку об
числення середньої заробітної плати, затвер
дженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100). Окремої
норми стосовно розрахунку середньої зар
плати в разі «перехідного» відрядження, тобто
яке розпочинається в одному місяці, а закін
чується — в іншому, Порядок № 100 не міс
тить. Також немає й офіційних роз’яснень з
цього приводу.
Проте якщо місце відрядження є одним і
розпочинається воно в поточному, а закін
чується в наступному місяці, це все одно є
однією подією, тобто одним відрядженням.
Складається один наказ, за яким працівни
кові відшкодовують витрати на проїзд, про
живання та виплачуються добові за всі дні
відрядження, без поділу їх по місцях. Отже,
в такому випадку для розрахунку середньої
зарплати має бути один розрахунковий
період.
Нагадаємо, в загальному випадку в разі
збереження середнього заробітку під час від
рядження середньомісячна заробітна плата
обчислюється виходячи з виплат за останні
два місяці роботи, що передують місяцю,
в якому працівника направлено у відря
дження (абзац третій п. 2 Порядку № 100).
Наприклад, якщо відрядження починається
23 травня, а закінчується 3 червня 2016 р.,
то розрахунковим періодом для обчислен
ня середньомісячної зарплати працівника
за всі дні такого відрядження буде період з
01.03.2016 р. по 30.04.2016 р.
Якщо ж стаж роботи працівника на під
приємстві становить менше двох місяців
або протягом них він не працював, а також
в інших випадках особливості врахування
виплат та періодів роботи в розрахунковому
періоді для обчислення середньої зарплати
встановлені абзацами четвертим–дев’ятим
п. 2 Порядку № 100.
Однак якщо відрядження переривається,
наприклад, працівник з одного відрядження
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одразу їде в друге, це вже дві окремі події
і складаються два накази про відрядження.
Відповідно розрахункові періоди для таких
відряджень можуть бути різними.

Чи відображати у ф. № 1ДФ дату
звільнення декретниці, якщо
не було нарахування доходу
Працівниця звільнилася, пере
буваючи у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. Чи потрібно відображати
дату її звільнення у ф. № 1ДФ, якщо дохід
у звітному кварталі не нараховувався?
Згідно з п. 3.7 Порядку заповнення
та подання податковими агентами
Податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь фі
зичних осіб, і сум утриманого з них податку,
затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 13.01.2015 р. № 4 (далі — Поря
док № 4) графа 7 заповнюється тільки на тих
фізичних осіб, які були звільнені у звітному
періоді за місцем роботи, на якому вони
отримували дохід у вигляді заробітної плати,
або звільнені до початку звітного періоду,
але отримували доходи у звітному періоді.
На нашу думку, ця норма Порядку № 4 не
достатньо конкретизована. Зокрема, не зро
зуміло, про яке отримання доходу у вигляді
зарплати йдеться — отримання зарплати
у звітному періоді чи взагалі її отримання
за цим місцем роботи, в т. ч. у попередніх
звітних періодах?
Підпунктом «б» п. 176.2 ПКУ встановлено,
що розрахунок за ф. № 1ДФ подається лише
в разі нарахування сум доходів платни
ку податку податковим агентом протягом
звітного періоду. При цьому не має значен
ня, виплачується чи не виплачується дохід
платнику податку протягом звітного періоду
(п. 2.2 Порядку № 4). Тобто основна умова
для подання розрахунку за ф. № 1ДФ — на
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рахування фізичній особі доходу протягом
звітного періоду.
Зважаючи на це, якщо у звітному періоді
працівниці не нараховувався і не виплачу
вався дохід, то заповнювати на неї рядок без
сумових показників, але з датою звільнення
в графі 7 розділу І ф. № 1ДФ не потрібно.
Однак якщо були здійснені якісь нараху
вання, наприклад, нарахована/виплачена
компенсація за невикористані дні щорічної
відпустки, у такому разі слід відобразити їх
та дату звільнення цієї працівниці в розра
хунку за ф. № 1ДФ.

Дозвіл засновників підприємства
на переведення директора
на роботу на неповний
робочий час
Як правильно оформити переве
дення директора на роботу на не
повний робочий час (0,5 окладу)?
Чи потрібен для цього дозвіл засновників
підприємства?
Відповідно до ст. 56 КЗпП неповний
робочий день або неповний робо
чий тиждень може встановлюватися
за угодою між працівником і роботодавцем
як під час прийняття на роботу, так і згодом.
У цілому робота на умовах неповного
робочого часу не тягне за собою будь-яких
обмежень обсягу трудових прав працівника,
але оплата праці в такому випадку прова
диться пропорційно до відпрацьовано часу
або залежно від виробітку. Тобто в разі пере
ведення директора на роботу на неповний
робочий час (0,5 окладу) у нього зміниться
розмір оплати праці, а це вже є зміною іс
тотних умов праці.
Відповідно до ст. 32 КЗпП про зміну істот
них умов праці працівник має бути повідом
лений не пізніше ніж за два місяці, причому
в письмовому вигляді. Зазвичай це питання
прописують у внутрішніх нормативних
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актах підприємства, зокрема в колективному
договорі або положенні про оплату праці.
Однак у запитанні йдеться про директо
ра підприємства, тому слід звернути увагу
на установчі документи. Якщо ними вста
новлено необхідність погоджувати зміну
істотних умов праці директора із заснов
никами (зазвичай так воно і є), то в разі,
якщо переведення на роботу на неповний
робочий час (0,5 окладу) ініціює директор,
він має написати відповідну заяву на ім’я
засновника (засновників). На підставі цієї
заяви засновник (засновники) мають вида
ти протокол або рішення про переведення
директора на роботу на умовах неповного
робочого часу.
Якщо ж переведення директора на ро
боту на неповний робочий час (0,5 окладу)
є ініціативою засновників підприємства,
тоді не пізніше ніж за два місці вони ма
ють видати протокол або рішення про його
переведення на неповний робочий час та
ознайомити з ним директора під підпис.
У обох цих випадках потрібно буде внести
зміни до штатного розпису.
Але якщо установчими документами
не передбачена необхідність погодження
зміни істотних умов праці директора, то й
погоджувати нічого не потрібно.

Чи можна встановити зарплату
з прив’язкою до іноземної валюти
Чи можна у штатному розпи
сі встановити посадові оклади з
прив’язкою до іноземної валюти?
Штатний розпис є обов’язковим доку
ментом для будь-якого підприємства,
незалежно від його підпорядкування,
форми власності та кількості працюючих.
Законодавством встановлено його форму
тільки для бюджетних установ і організацій.
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Для всіх інших підприємств немає єдиних
стандартів штатного розпису, тому він може
мати довільну форму1. Але враховуючи, що
до штатного розпису включається інформа
ція про назви посад, їх кількість, розміри
посадових окладів та надбавок, відповідно
під час його складання потрібно керуватися
нормами трудового законодавства, зокрема
КЗпП, Національного класифікатора України
«Класифікатор професій» ДК 003:20102, Зако
ну про оплату праці, Інструкції зі статистики
кількості працівників тощо.
Згідно з частиною першою ст. 23 Закону
про оплату праці заробітна плата працівників
підприємств на території України виплачу
ється у грошових знаках, що мають законний
обіг на цій території. Національною валютою
України є гривня та її сота частина — копій
ка. Тому, зважаючи на це, підприємство має
право виплачувати працівникам заробітну
плату тільки у гривнях.
З іншого боку, законодавство не містить
заборони на встановлення в штатному роз
писі розмірів посадових окладів з прив’язкою
до іноземної валюти. Отже, встановити
зарплату можна як у національній, так і в іно
земній валюті, але виплачувати — тільки в на
ціональній. Це підтверджує й Мінсоцполітики
в листі від 22.08.2013 р. № 923/13/84–13,
але звертає увагу, що в такому разі мають
бути обумовлені вимоги щодо здійснення
перерахунку іноземної валюти в гривню
відповідно до курсу НБУ. Тобто в штатному
розписі поряд з окладом в іноземній валюті
слід зробити примітку, що на момент на
рахування зарплати сума перераховується
в гривні за курсом НБУ.
1 Детальніше про форму та порядок складання штатного
розпису читайте у спецвипуску «Кадрове діловодство: що
потрібно знати бухгалтеру» № 3/2014. (Прим. ред.)
2 Про практичне застосування Класифікатора професій
ДК 003:2010 читайте в статті на с. 20 цього номера журналу
«Заработная плата». (Прим. ред.)
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На ваші запитання відповідає Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Нарахування відпускних після
демобілізації
Працівник йде у відпустку, а в роз
рахунковому періоді є «мобілізація».
Як обчислювати відпускні?
Період військової служби у зв’язку з
мобілізацією включається до стажу
роботи, що дає право на щорічну
основну відпустку. Адже час, коли працівник
фактично не працював, але за ним відпо
відно до законодавства зберігалися місце
роботи (посада) і заробітна плата, повністю
або частково, включається до стажу роботи,
що дає право на таку відпустку (п. 2 частини
першої ст. 9 Закону про відпустки).
Отже, за такими працівниками зберіга
ється і місце роботи, і середній заробіток,
що передбачено нормами ст. 119 КЗпП.

Тобто період служби та середній заробіток,
нарахований за цей період, беруться до уваги
під час розрахунку відпускних. Разом з тим
не має значення, був він компенсований з
бюджету чи ні.

Нарахування лікарняних після
демобілізації
Працівник захворів. У розрахунко
вому періоді є «мобілізація». Як опла
чувати листок непрацездатності?
Ключовим у цьому питанні є отри
мання чи неотримання компенсації
середнього заробітку, а точніше (не)
справляння ЄСВ.
Варіант 1. Припустимо, що із середнього
заробітку працівника не справляли ЄСВ. Згідно
з п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної

ПРИКЛАД 1

Обчислення відпускних, якщо в розрахунковому періоді є мобілізація
Працівника було призвано на військову службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий
період, з 10.09.2014 р. до 20.10.2015 р. З 22.10.2015 р. він став до роботи. З 08.02.2016 р.
працівник йде у щорічну основну відпустку тривалістю 12 календарних днів. Загальна сума
заробітної плати в розрахунковому періоді (лютий 2015 р. — січень 2016 р.) становить
50 000 грн, у т. ч. середній заробіток за період мобілізації 35 000,00 грн.
Для обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки слід врахувати
всю суму заробітної плати, нарахованої в розрахунковому періоді, у т. ч. середній заробіток.
При обчисленні середньоденної зарплати загальну кількість календарних днів у розрахунковому періоді зменшуємо на кількість святкових і неробочих днів, зазначених у ст. 73
КЗпП, і не зменшуємо на кількість календарних днів перебування працівника на військовій
службі за призовом у зв’язку з мобілізацією.
Середньоденна заробітна плата становить:
50 000,00 грн (365 к. дн. – 11 к. дн.) = 141,24 грн.
Сума відпускних обчислюється так:
141,24 грн 12 к. дн. = 1694,88 грн.
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плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвер
дженого постановою КМУ від 26.09.2001 р.
№ 1266 (далі — Порядок № 1266), у розра
хунку середньої зарплати для оплати періоду
тимчасової непрацездатності беруть участь
нараховані в розрахунковому періоді виплати,
що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі
заробітної плати. Іншими словами, серед
ній заробіток демобілізованого працівника,
з якого не справляли ЄСВ, не бере участі в роз
рахунку середньої заробітної плати для оплати
лікарняних. Щодо днів, то їх також потрібно
виключати з розрахункового періоду як дні/
місяці, не відпрацьовані з поважних причин.
Про це також йдеться в листі Мінсоцполітики
від 15.12.2015 р. № 696/18/99–15.
Також це впливатиме на суму лікарняних.
Тобто «спрацьовує» частина четверта ст. 19
Закону № 1105 (хоча її застосування в цій
ситуації можна ставити під сумнів): якщо
при обчисленні страхового стажу за останні
12 календарних місяців перед настанням
тимчасової непрацездатності працівник за
робив страховий стаж менше шести місяців,
то суму лікарняних необхідно обчислювати
виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачувався ЄСВ, але з розрахунку
на місяць не вище розміру мінімальної за
робітної плати, установленої законом на день
настання страхового випадку.
Для того щоб виконати цю вимогу, необ
хідно фактичну середньоденну зарплату з
урахуванням відсотка оплати лікарняного
залежно від страхового стажу порівняти з
показником мінімальної середньоденної
зарплати. Показник мінімальної заробітної
плати слід визначити так: мінімальну заро
бітну плату, установлену на день настання
страхового випадку, поділити на середньо
місячну кількість календарних днів (30,44).
Якщо фактична середньоденна зарплата
виявиться вище мінімальної середньоденної,
лікарняний слід оплачувати за мінімальною
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середньоденною зарплатою. Якщо фактична
середньоденна зарплата з урахуванням від
сотка оплати лікарняного залежно від стра
хового стажу буде меншою, лікарняний слід
виплачувати за його фактичним заробітком
(див. приклад 2).
Варіант 2. Припустимо, що із середнього
заробітку працівника справляли ЄСВ. У та
кому разі і суму середнього заробітку, і дні
(місяці), за які його нараховано, включають
до розрахунку середньоденної заробітної
плати для оплати періоду тимчасової непра
цездатності. Цей період увійде й до страхового
стажу працівника.
Докладніше про обчислення лікарняних
див. спецвипуск «Лікарняні та «декретні»:
визначаємо середню зарплату» № 2/2016.

ЄСВ із заробітної плати
працівника-інваліда
Який розмір ЄСВ застосовує робото
давець, який є фізичною особою —
підприємцем, під час нарахування
зарплати працівнику-інваліду?
Згідно з нормами ст. 4 Закону про
ЄСВ фізичні особи — підприємці, які
використовують працю інших осіб
на умовах трудового договору (контракту)
або на інших умовах, передбачених законо
давством про працю, чи за договорами ЦПХ
(крім договору ЦПХ, укладеного з фізичною
особою — підприємцем, якщо виконувані
роботи (надавані послуги) відповідають
видам діяльності, відповідно до відомостей
з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців), є ро
ботодавцями і зобов’язані нараховувати ЄСВ
на суми нарахованої кожній застрахованій
особі заробітної плати за видами виплат, що
включають основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, в т. ч. у натуральній формі, що визна
чаються згідно із Законом про оплату праці.
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ПРИКЛАД 2

Обчислення лікарняних, якщо в розрахунковому періоді є мобілізація
Працівника призвано на військову службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий
період з 28.01.2015 р. до 03.02.2016. З 04.02.2016 р. він став до роботи. Середній
заробіток за період з 28.01.2015 р. до 31.12.2015 р. було компенсовано з бюджету,
і ЄСВ з нього не утримували і не нараховували. За період мобілізації з 01.01.2016 р.
по 03.02.2016 р. на середній заробіток мобілізованого працівника нараховували ЄСВ.
З 01.05.2016 р. до 06.05.2016 р. працівник хворів. Страховий стаж працівника —
вісім років.
Якщо тимчасова непрацездатність настала 01.05.2016 р., розрахунковим періодом є
травень 2015 р. — квітень 2016 р. За місяці в розрахунковому періоді працівник отримав
такий заробіток:
— травень 2015 р. — грудень 2015 р.: 30 000,00 грн (середній заробіток за період
мобілізації);
— січень 2016 р. — квітень 2016 р.: 15 000,00 грн, у т. ч. 5000,00 грн — середній зробіток
за період мобілізації, 10 000,00 грн — заробітна плата.
Із середнього заробітку за травень 2015 р. — грудень 2015 р. не справляли ЄСВ, таким
чином, не включаємо його до розрахунку середньої зарплати для оплати часу лікарняного.
Також у розрахунок не включаємо й календарні дні за цей період.
Таким чином, у розрахунку залишається середній заробіток за період мобілізації з
01.01.2016 р. до 03.02.2016 р. та заробітна плата за відпрацьований час з 04.02.2016 р.
до 30.04.2016 р. Обчислимо середньоденну заробітну плату:
15 000,00 грн 121 к. дн. = 123,97 грн.
Однак протягом останніх 12 місяців перед тимчасовою непрацездатністю страховий
стаж є менше ніж шість місяців. Тобто слід порівняти розраховану фактичну середньоденну
зарплату із середнім заробітком виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої
на дату настання страхового випадку:
1450,00 грн 30,44 = 47,63 грн.
Як видно з розрахунків, середньоденна заробітна плата з урахуванням відсотків оплати
лікарняного залежно від страхового стажу більша, ніж середня зарплата виходячи з мінімальної заробітної плати, тому період тимчасової непрацездатності оплачуємо виходячи
із зарплати не вище мінімальної заробітної плати, тож сума лікарняних становитиме:
47,63 грн 6 к. дн. = 275,78 грн.

Відповідно до частини п’ятої ст. 8 Закону
про ЄСВ внесок для платників, зазначених
у ст. 4 цього Закону, встановлюється в роз
мірі 22 % визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ
бази нарахування ЄСВ.
Разом з тим згідно з частиною 13 ст. 8
Закону про ЄСВ єдиний внесок для підпри
ємств, установ і організацій, де працюють
інваліди, встановлюється в розмірі 8,41 %
заробітної плати.

Тобто Законом про ЄСВ чітко визначено,
що ця норма поширюється лише на підпри
ємства, установи та організації, на яких
працюють інваліди, а тому не поширюється
на фізичних осіб — підприємців, у яких
працюють інваліди.
Отже, фізична особа — підприємець,
яка є роботодавцем, нараховує ЄСВ на за
робітну плату працівника-інваліда в розмірі 22 %.

№6 (119) июнь 2016

Початок роботи за сумісництвом
Чи обов’язково має бути перерва
між закінченням роботи за основ
ним місцем роботи та її початком
на роботі за внутрішнім сумісництвом?
Чи має право працівник стати до роботи
за внутрішнім сумісництвом відразу після
закінчення роботи за основним місцем
роботи?
Робота за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ та
організацій регулюється постано
вою КМУ від 03.04.1993 р. № 245 (далі —
Постанова № 245) та Положенням про умови
роботи за сумісництвом працівників дер
жавних підприємств, установ, організацій,
затвердженим наказом Мінпраці, Мін’юсту
та Мінфіну України від 28.06.1993 р. № 43.
Сумісництво визначається як виконання
працівником, крім основної, іншої регулярно
оплачуваної роботи на умовах трудового
договору у вільний від основної роботи час
на тому самому або на іншому підприємстві.
Особливістю роботи за сумісництвом
є її виконання поза робочим часом, тобто
працівник не може виконувати в один і той
самий час роботу за основним місцем роботи
і за сумісництвом. Якщо за основним міс
цем роботи працівник закінчує працювати
о 14:00, він може одразу або через деякий
час стати до роботи за сумісництвом.
Тривалість роботи за сумісництвом пра
цівників державних підприємств не може
перевищувати чотирьох годин на день і
повного робочого дня у вихідний день, а за
гальна тривалість роботи за сумісництвом
упродовж місяця не може перевищувати по
ловини місячної норми робочого часу (п. 2
Постанови № 245). Ці питання регулюються
підприємством.
Сумісництво може бути внутрішнім (робо
та на тому самому підприємстві) і зовнішнім
(робота на різних підприємствах). Внутрішнє
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сумісництво слід відрізняти від суміщення —
виконання на тому самому підприємстві
поряд із основною роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткової роботи
за іншою професією (посадою) або обов’язків
відсутнього працівника без звільнення від
основної роботи, тобто в межах тривалості
робочого часу. Суміщення професій і посад
здійснюється в рамках одного трудового до
говору, а сумісництво — за різними.

Коригування середнього заробітку
мобілізованого працівника
Чи потрібно коригувати середню
зарплату мобілізованому працівни
ку у зв’язку з підвищенням на під
приємстві окладів на 5 %.
Так, потрібно.
У разі підвищення тарифних ставок і
посадових окладів відповідно до ак
тів законодавства, а також за рішеннями,
передбаченими в колективних договорах,
як у розрахунковому періоді, так і в періоді,
впродовж якого за працівником зберігається
середній заробіток, заробітна плата, врахову
ючи премії та інші виплати, що враховуються
для обчислення середньої заробітної плати,
за проміжок часу до підвищення коригу
ються на коефіцієнт їх підвищення (п. 10
Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100; далі — Порядок № 100).
Якщо підвищення окладів відбулося або
в розрахунковому періоді, який застосову
ється для обчислення середньої заробітної
плати, або в періоді, коли за працівником
зберігається середній заробіток, необхідно
провести коригування середньої заробітної
плати.
Коефіцієнт коригування визначається
шляхом ділення окладу, установленого пра
цівникові після підвищення, на оклад, який
був у працівника до підвищення.
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На коефіцієнт підвищення окладів ко
ригуються всі виплати, які враховуються
для обчислення середньої заробітної плати.
Якщо підвищення тарифних ставок та
окладів відбулось у періоді, впродовж якого
за працівником зберігався середній заро
біток, за цим заробітком провадиться на
рахування тільки в частині, що стосується
днів збереження середньої заробітної плати
з дня підвищення тарифних ставок (окладів).
Докладніше див. журнал «Заработная плата»
№ 12/2015.

Оплата праці у вихідний день
Працівник підприємства з місячним
окладом 3000,00 грн та 40-годин
ним робочим тижнем за наказом
по підприємству відпрацював один день
у вихідний. Робота у вихідний день прова
дилася в межах місячної норми робочого
часу. Як оплатити цьому працівникові
роботу у вихідний день?
Порядок компенсації за роботу у ви
хідні дні визначений ст. 72 КЗпП,
відповідно до якої робота у вихідний
день може компенсуватися за згодою сторін
наданням іншого дня відпочинку або у гро
шовій формі згідно зі ст. 107 КЗпП.
Так, ст. 107 КЗпП встановлено, що робота
у святковий i неробочий день (у випадку,
наведеному в запитанні, це вихідний) опла
чується в подвiйному розмiрi:
• вiдрядникам — за подвiйними вiд
рядними розцiнками;
• працiвникам, праця яких оплачується
за годинними або денними ставками, —
у розмiрi подвiйної годинної або денної ставки;
• працiвникам, якi одержують мiсячний
оклад, — у розмiрi одинарної годинної або
денної ставки зверх окладу, якщо робота
у святковий i неробочий день провадила
ся в межах мiсячної норми робочого часу,
i в розмiрi подвiйної годинної або денної
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ставки зверх окладу, якщо робота провади
лася понад мiсячну норму.
Оплата в зазначеному розмiрi прова
диться за години, фактично вiдпрацьованi
у святковий i неробочий день.
Форму компенсації має бути погоджено
перед залученням працівника до роботи
у вихідний день.

Оплата відпустки переведеному
працівнику
Хто має виплачувати кошти, якщо
працівник, переведений на інше
підприємство, не використав що
річної (основної та додаткової) відпустки
(повністю або частково), написав заяву
про перерахування коштів на нове місце
роботи, проте попереднє підприємство
коштів не перерахувало?
У разі звільнення працівника йому
виплачується грошова компенсація
за всі не використані ним дні щоріч
ної відпустки, а також додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей (ст. 24 Закону
про відпустки).
Якщо працівник переходить на роботу
на інше підприємство, грошова компен
сація за не використані ним дні щорічних
відпусток за його бажанням має бути пере
рахована на рахунок того підприємства,
куди він перейшов.
Разом з тим до стажу роботи, що дає пра
во на відпустку, зараховується час, за який
працівник не використав відпустки за по
переднім місцем роботи.
При цьому відповідно до ст. 23 Закону
про відпустки витрати, пов’язані з оплатою
відпусток, провадяться за рахунок коштів
підприємств, призначених на оплату праці.
Під час надання відпустки на новому місці
роботи середня заробітна плата для оплати
відпусток обчислюється відповідно до норм
Порядку № 100.
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Вебинары:
самые интересные
вопросы и ответы

За ініціативи журналу «Заработная плата» вже понад півроку відбуваються безплатні вебінари, присвячені різноманітним темам, зокрема обчисленню середньої заробітної плати,
справлянню ЄСВ і ПДФО, заповненню звітності тощо. Під час їх проведення редакція отримує велику кількість запитань, тому під час останнього вебінару ми лише відповідали на
раніше поставлені запитання, найцікавіші з яких публікуємо в статті. Вебінар проводила
Галина КАЗНАЧЕЙ, науковий редактор журналу «Заработная плата»

На підприємство прийнято ново
го працівника, який брав участь
у бойових діях у зоні АТО (учасник
бойових дій). Він стверджує, що має пра
во на оплату листків непрацездатності
в розмірі 100 % незалежно від страхового
стажу. Чи це справді так?
Так, він дійсно має таке право. Це перед
бачено частиною п’ятою ст. 24 Закону
України «Про загальнообов’язкове дер
жавне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХIV (далі — Закон № 1105). Допомога
по тимчасовій непрацездатності виплачується
в розмірі 100 % середньої заробітної плати
(доходу) ветеранам війни та особам, на яких
поширюється чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-ХІІ (далі —
Закон № 3551).

У Законі № 3551 слід звернути увагу
на пп. 19, 20 ст. 6, в яких зазначається, які
особи є учасниками бойових дій, а саме:
• військовослужбовці (резервісти, військо
возобов’язані) та працівники Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвід
ки України, Державної прикордонної служби
України, Державної спеціальної служби тран
спорту, військовослужбовці військових про
куратур, особи рядового та начальницького
складу підрозділів оперативного забезпечення
зон проведення АТО центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну по
даткову політику, державну політику у сфері
державної митної справи, поліцейські, осо
би рядового, начальницького складу, вій
ськовослужбовці, працівники Міністерства
внутрішніх справ України, Управління дер
жавної охорони України, Державної служби
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спеціального зв’язку та захисту інформації
України, Державної служби України з над
звичайних ситуацій, Державної пенітен
ціарної служби України, інших утворених
відповідно до законів України військових
формувань, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність Укра
їни і брали безпосередню участь в АТО,
забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах АТО у період її
проведення;
• особи, які у складі добровольчих форму
вань, що були утворені або самоорганізува
лися для захисту незалежності, суверенітету
та територіальної цілісності України, брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, пере
буваючи безпосередньо в районах антите
рористичної операції у період її проведення,
за умови, що в подальшому такі добровольчі
формування були включені до складу Зброй
них Сил України, Міністерства внутрішніх
справ України, Національної гвардії України
та інших утворених відповідно до законів
України військових формувань та право
охоронних органів.
Також у ст. 6 Закону № 3551 зазначаються
й інші категорії осіб, які можуть мати ста
тус учасника бойових дій. Докладніше про
пільги учасникам АТО читайте в № 7/2016.

або дитину-інваліда, в т. ч. таку, що перебу
ває під її опікуванням або здійснює догляд
за хворим членом сім’ї відповідно до медич
ного висновку, роботодавець зобов’язаний
встановлювати їй неповний робочий день
або неповний робочий тиждень.
Оплата праці в цих випадках провадиться
пропорційно відпрацьованому часу або за
лежно від виробітку. Але відпустка надається
повної тривалості — не менше 24 календар
них днів — на рівні з працівниками, яким
встановлено повний робочий час. Закон
про відпустки жодних винятків для таких
працівників не робить.

Скільки днів працівнику можна
перебувати у відпустці, якщо він
працює один день на тиждень, тоб
то працює неповний робочий тиждень?
Наведіть, будь ласка, приклад.

Головного бухгалтера (має електрон
ний цифровий підпис для подання
електронної звітності через комер
ційну програму) переводять на роботу
на неповний робочий час (0,5 окладу)
за сумісництвом, а основне її місце роботи
(за трудовою книжкою) буде на іншому
підприємстві. Як бути з працевлаштуван
ням бухгалтера: перевести з основного
місця роботи в сумісники чи звільнити
і наступного дня прийняти за сумісни
цтвом? Бухгалтер продовжувала працюва
ти та підписувати документи. Електронні
ключі вона отримувала на підставі наказу.

Робота неповний робочий час не тягне
обмежень трудових прав працівників.
Згідно з нормами ст. 56 КЗпП за уго
дою між працівником і роботодавцем може
встановлюватися як при прийнятті, так і
згодом неповний робочий день або неповний
робочий тиждень. На прохання вагітної жін
ки, жінки, яка має дитину віком до 14 років

Чи коригується середній заробі
ток у разі обчислення допомоги
по тимчасовій непрацездатності,
якщо в розрахунковому періоді було під
вищення посадового окладу?
Ні, не коригується. Це не передбачено
ні Законом № 1105, ні Порядком об
числення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) для роз
рахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвер
дженим постановою КМУ від 26.09.2001 р.
№ 1266. Пояснити це можна тим, що до роз
рахунку береться дохід, з якого сплачено ЄСВ.
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Якщо її звільнити, а потім прийняти, то
одержання ключів потрібно оформити
новим наказом? Питання важливе ще й
для нарахування допомоги по тимчасовій
непрацездатності: розраховувати серед
ню заробітну плату слід за 12 місяців чи
з того періоду, як працівника прийнято
за сумісництвом?
Такої норми, як «переведення з основ
ного місця роботи на роботу за суміс
ництвом», не містить жодний нор
мативно-правовий акт, насамперед КЗпП.
Вважаємо, бухгалтера слід звільнити з
основного місця роботи, дотримуючись усіх
норм чинного законодавства, і прийняти
за сумісництвом, також з урахуванням норм
законодавства.
Не слід забувати про заповнення звітності
з ЄСВ, зокрема таблиці 5, в якій потрібно
відобразити відомості про трудові відноси
ни застрахованих осіб, а саме прийняття та
звільнення. Також слід пам’ятати про необхід
ність подання податковим органам повідом
лення про прийняття працівника на роботу
за сумісництвом за формою, затвердженою
постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413.
Питання щодо оплати тимчасової непраце
здатності важливе й «правильне», адже якщо
працівника «перевести» з основного місця
роботи на роботу за сумісництвом за неіс
нуючою нормою законодавства, це призведе
до некоректного розрахунку середнього за
робітку для оплати листка непрацездатності.
Тобто під час розрахунку виплат за лист
ком непрацездатності відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної плати (дохо
ду, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266) переривання
трудових відносин вплине на визначення
розрахункового періоду та суми доходу, що
враховується при розрахунку.
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Нагадаємо, що якщо працівника прийнято
на роботу за сумісництвом, то розрахун
ковий період визначатиметься за місцем
роботи за сумісництвом відповідно до п. 30
Порядку № 1266.
У той же час зауважимо, що до питання
«переведення з основного місця роботи
на роботу за сумісництвом» існує й про
тилежний підхід: звільняти й приймати
по-новому працівника не потрібно, адже
трудові відносини тривають, тільки не пов
ний робочий час, а неповний. Він також має
право на існування.
Листок непрацездатності надано
10.03.2016 р. за період з 29.02.2016 р.
до 09.03.2016 р. Відділ кадрів надав
бухгалтерії табель з відкоригованими
даними за лютий, зроблено перерахунок
заробітної плати за лютий («мінус» один
день). Чи обов’язково відображати кори
гування з кодом «3» у таблиці 6 звітності з
ЄСВ чи достатньо вказати місяць та суму
з «мінусом»?
У п. 9 розділу IV «Формування звіту»
Порядку формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загально
обов’язкове державне соціальне страхуван
ня, затвердженого наказом міністерства
фінансів України від 14.04.2015 р. № 435
(далі — Порядок № 435), зазначено, що код
типу нарахувань «3» застосовується, якщо
донараховують суму ЄСВ на суму заробітної
плати, нарахованої в попередніх періодах,
а саме код типу нарахувань «3» — це сума
заробітної плати (доходу), нарахована в по
передніх звітних періодах згідно з бухгалтер
ськими та іншими документами, за якими
проводиться нарахування (обчислення)
або які підтверджують нарахування (об
числення) заробітної плати (доходу), на яку
страхувальником самостійно зменшено
зайво нараховану суму ЄСВ.
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Тому вважаємо, що код типу нарахування
«3» у цьому випадку не застосовується.
Внесення від’ємних значень сум нарахо
ваної заробітної плати (доходу) допускається
в разі:
• відображення сум перерахунків заро
бітку (доходу), що пов’язані з уточненням
кількості відпрацьованого часу у зв’язку з
відпусткою, тимчасовою непрацездатністю,
та допомоги по вагітності та пологах, на
рахованих у попередніх періодах;
• у разі відображення сторнованих сум
відпускних, допомоги по тимчасовій не
працездатності та допомоги по вагітності
та пологах (п. 9 розділу ІV Порядку № 435).
Тобто в цій ситуації слід застосувати
знак «мінус», якщо подається звітність з
ЄСВ за квітень. Якщо б здавалась звітність
за березень, то можна було б застосувати
п. 1 розділу ІV Порядку № 435, який надає
право в разі виявлення помилки у звітнос
ті з ЄСВ до закінчення терміну її подання
повторно сформувати та подати звітність з
ЄСВ у повному обсязі. Чинним вважається
останній електронний або паперовий звіт,
поданий страхувальником до закінчення
термінів подання звітності.
Підприємство отримало поворотну
безвідсоткову позику від фізичної
особи (не приватного підприємця),
повернення якої відбувається в різних
звітних періодах. Чи потрібно відобража
ти у ф. № 1ДФ отримання та повернення
цих коштів? Якщо так, то як це правильно
відобразити та яка відповідальність за не
відображення цих сум?
Отримання підприємством поворотної
безвідсоткової позики від фізичної
особи у ф. № 1ДФ не відображається.
(А от отримання внесків учасників (засновни
ків) до статутного капіталу — відображається).
Якщо підприємство повертає фінансову
позику фізичній особі, то її слід відображати
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у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «153» як основ
ну суму поворотної фінансової допомоги,
наданої платником податку іншим особам,
яка повертається йому (пп. 165.1.31 ПКУ).
Неподання, подання з порушенням встанов
лених строків, подання не в повному обсязі,
з недостовірними відомостями або з помил
ками податкової звітності про суми доходів,
нарахованих (сплачених) на користь платника
податків, суми утриманого з них податку,
а також суми отриманої оплати від фізичних
осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі
недостовірні відомості або помилки призвели
до зменшення та/або збільшення податкових
зобов’язань платника податку та/або до зміни
платника податку тягнуть за собою накладення
штрафу в розмірі 510,00 грн, а за повторне
порушення — 1020,00 грн (ст. 119 ПКУ).
За яким кодом доходу відобразити
у ф. № 1ДФ виплачену одноразово
за програмою «Молодь…» премію
міського голови кращим студентам вишів?
Тут «напрошуються» ознаки доходів
або «128», або «131».
З ознакою доходу «128» відображають
ся виплати з бюджету — сума державної та
соціальної матеріальної допомоги, держав
ної допомоги у вигляді адресних виплат та
надання соціальних і реабілітаційних послуг
відповідно до закону, житлових та інших
субсидій або дотацій, компенсацій (вклю
чаючи грошові компенсації інвалідам, на ді
тей-інвалідів при реалізації індивідуальних
програм реабілітації інвалідів, суми допомоги
по вагітності та пологах), винагород і стра
хових виплат, які отримує платник податку
з бюджетів та фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування, та
у формі фінансової допомоги інвалідам з
Фонду соціального захисту інвалідів згідно
із законом (пп. 165.1.1 ПКУ).
З ознакою доходу «131» відображаються
виплати творчими спілками та іншими не
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прибутковими організаціями та благодійними
фондами — сума виплат чи відшкодувань (крім
заробітної плати чи інших виплат та відшко
дувань за цивільно-правовими договорами),
що здійснюються з урахуванням п. 170.7
ПКУ, зокрема творчими спілками їх членам,
Товариством Червоного Хреста України,
іншими неприбутковими організаціями та
благодійними фондами України (в межах
1930,00 грн. Якщо сума вища, різницю відо
бражаємо з ознакою доходу «126». — Прим.
авт.), сума, яка щороку виплачується пере
можцям Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика (пп. 165.1.4 ПКУ).
Тому якщо виплата за програмою «Мо
лодь…» містить ознаки виплати допомоги з
бюджету за пп. 165.1.1 ПКУ, варто застосувати
ознаку доходу «128», якщо ж виплата містить
ознаки допомоги неприбутковими органі
заціями та благодійними фондами — «131».

розміру доходу, визначеного згідно з абзацом
першим пп. 169.4.1 ПКУ (з 01.01.2016 р. —
1930,00 грн). Суму перевищення обкладають
ПДФО за ставкою 18 %.
У формі № 1ДФ суму неоподатковуваної
матеріальної допомоги відображають з озна
кою доходу «169», а суму перевищення —
з ознакою доходу «126» як додаткове благо.
За п. 14 Переліку видів виплат, що здій
снюються за рахунок коштів роботодав
ців, на які не нараховується єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, матеріальна
допомога разового характеру, що надається
окремим працівникам у зв’язку із сімейними
обставинами: на оплату лікування, оздоров
лення дітей, поховання, коли необхідність її
отримання виникла раптово (за умови по
дання заяви), не є базою нарахування ЄСВ.

Студент навчається в навчальному
закладі І–ІІ рівня акредитації, але
йде в академічну відпустку у зв’язку
з тривалою хворобою. Підприємство
нараховує йому матеріальну допомогу
у зв’язку хворобою в розмірі мінімальної
стипендії (622,00 грн на 10 місяців з 01.03
до 31.12.2016 р.) Чи обкладається така
допомога податками?

Чи може період, за який виплачу
ють заробітну плату, дорівнювати
не календарному місяцю з першого
до першого числа, а періоду, узгодженому
між адміністрацією підприємства та трудо
вим колективом, — тобто розпочинатися
20 числа кожного місяця, а закінчуватися
19 числом наступного місяця.

Вважаємо, що така допомога не на
лежить до фонду оплати праці. Тобто
вона має разовий характер і надається
підприємством окремим працівникам, зо
крема у зв’язку із сімейними обставинами
(п. 3.31 Інструкції зі статистики зарплати).
Відповідно до абзацу першого пп. 170.7.3
ПКУ не включається до оподатковуваного
доходу сума нецільової благодійної допо
моги, в т. ч. матеріальної, що надається
резидентами — юридичними або фізичними
особами на користь платника податку про
тягом звітного податкового року сукупно
в розмірі, який не перевищує граничного

Терміни виплати заробітної плати
встановлюються підприємствами само
стійно в колективному договорі, але
при цьому заробітна плата має виплачуватися
не рідше двох разів на місяць, через проміжок
часу, що не перевищує 16 календарних днів, та
не пізніше семи днів після закінчення періоду,
за який провадиться виплата (ст. 115 КЗпП і
ст. 24 Закону про оплату праці).
Тобто заробітна плата за першу половину
місяця (15 календарних днів) має виплачу
ватися не пізніше 16–22 числа, а за другу —
з першого до сьомого числа. Конкретні дати
підприємство встановлює самостійно з ура
хуванням специфіки роботи.
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Сегодня в рубрике:

Практическое применение
Классификатора
c. 20
профессий
Гарантии и льготы беременным
женщинам согласно
КЗоТ
c. 26

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
науковий редактор журналу «Кадровик України»

ПРАКТИЧНЕ

застосування
Класифікатора
професій
Добір персоналу підприємства відбувається у зв’язку з наявністю вільних посад у штатному розписі. Саме він є підставою для
прийняття рішень щодо працевлаштування осіб, переведення
працівників, визначення посадового окладу тощо. Назви посад,
вказані у штатному розписі, мають чітко відповідати професійним
назвам робіт, зазначеним у Класифікаторі професій. Про те, як
його застосовувати, читайте в статті
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Н

аціональний класифікатор України
«Класифікатор професій» — це нор
мативно-правовий документ, яким
запроваджено професійні назви посад для
їх застосування в кадровій діяльності. На
ціональний класифікатор України «Класифі
катор професій» ДК 003:2010, затверджений
наказом Держспоживстандарту України від
28.07.2010 р. № 327 (далі — КП), набрав
чинності 01.11.2010 р. і замінив Національ
ний класифікатор України «Класифікатор
професій» ДК 003:2005.
Класифікатор професій є складовою
частиною державної системи класифікації
та кодування техніко-економічної та со
ціальної інформації й розроблений на ви
конання постанови КМУ «Про Концепцію
побудови національної статистики України
та Державну програму переходу на між
народну систему обліку і статистики» від
04.05.1993 р. № 326. За його основу взя
то Міжнародну стандартну класифікацію
професій (ISCO 88: International Standard
Classification of Occupations/ILO, Geneva),
яку Міжнародна конференція статистики
праці Міжнародного бюро праці рекоменду
вала для переведення національних даних
у систему, що полегшує міжнародний обмін
професійною інформацією.

Класифікатор професій:
призначення
Класифікатор професій призначений для
застосування центральними органами вико
навчої влади, органами місцевого самовря
дування, Федерацією роботодавців України
та всіма суб’єктами господарювання. Отже,
правила його використання поширюються
на підприємства, установи, організації всіх
форм власності та фізичних осіб, що вико
ристовують найману працю. Його застосо
вують під час складання штатного розпису,
внесення відомостей про роботу до трудових
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книжок працівників, розроблення посадових
та робочих інструкцій тощо.
Професійні назви робіт, наведені в КП,
рекомендовано застосовувати під час утво
рення нових назв професій та посад у зв’язку
з розвитком нових видів економічної діяль
ності та технологій.
Зазвичай особу приймають на роботу
на вакантну посаду, що зазначена у штатному
розписі. Відповідно до ст. 29 КЗпП до початку
роботи за укладеним трудовим договором
роботодавець зобов’язаний:
• роз’яснити працівникові його права
й обов’язки та проінформувати під підпис
про умови праці, наявність на робочому
місці небезпечних і шкідливих виробничих
факторів, які ще не усунуто, та можливі
наслідки їх впливу на здоров’я, його права
на пільги й компенсації за роботу в таких
умовах відповідно до чинного законодавства
та колективного договору;
• ознайомити працівника з правилами
внутрішнього трудового розпорядку та колек
тивним договором; визначити працівникові
робоче місце, забезпечити його необхідними
для роботи засобами;
• проінструктувати працівника з техніки
безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці
та протипожежної охорони.
Також роботодавець зобов’язаний ознайо
мити працівника з його посадовою (робочою)
інструкцією під підпис. Посадові (робочі)
інструкції розробляються відповідно до п. 6
Загальних положень Довідника кваліфіка
ційних характеристик професій працівників
Випуску 1 «Професії працівників, що є загаль
ними для всіх видів економічної діяльності»
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики
України від 29.12.2004 р. № 336. У ньому за
значено, що в заголовку посадової інструкції
наводиться повна назва посади в родовому
відмінку, яка має відповідати професійній
назві роботи, передбаченій КП (зі змінами
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та доповненнями) та повна назва структур
ного підрозділу.
Правило щодо внесення запису до трудової
книжки, що має відповідати найменуванню
роботи, професії або посади, зазначеному
в КП, визначено п. 2.14 Інструкції про поря
док ведення трудових книжок працівників,
затвердженої наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населення
України від 29.07.1993 р. № 58.
Крім цього, КП також застосовують під
час перейменування посад, якщо вони були
обрані помилково, що є особливо важли
вим під час звернення працівника до ПФУ
для нарахування пенсії. Посада, внесена
до трудової книжки, але не передбачена КП,
інколи не визнається спеціалістами в разі
потреби визначення страхового стажу для
призначення пенсії. Тому всі назви посад і
професій обов’язково мають відповідати КП.
А якщо йдеться про стаж для призначення
пенсій за Списками 1 та 2 — то й поготів.
Про вирішення питання щодо перейме
нування професії (посади) йдеться в частині
третій ст. 32 КЗпП, згідно з якою у зв’язку зі
змінами в організації виробництва і праці
допускається зміна істотних умов праці
за умови продовження роботи за тією ж
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.
Про зміну істотних умов праці, зокрема,
найменування посади, працівник має бути
повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Натомість варто зазначити, що перейме
нування професії (посади), що зумовлено
Класифікаційне
угруповання

Код

винятково необхідністю приведення назви
посади у відповідність до чинного КП, не є
змінами в організації виробництва і праці.
А отже, на такі випадки не поширюється
обов’язок роботодавця попереджати пра
цівника про вказані зміни за два місяці.
У такому разі видається наказ про внесення
змін до штатного розпису або переймену
вання професійної назви роботи у зв’язку
із приведенням професійних назв робіт
у відповідність до КП.

Структура Класифікатора професій
Структура КП ґрунтується на спрощенні
пошуку професійних назв робіт. Він склада
ється з кодів та назв класифікаційних угрупо
вань (розділів, підрозділів, класів, підкласів
та груп професій). Види класифікаційних
угруповань ієрархічно поєднані між собою
та мають такі цифрові показники:
• розділ — один цифровий показник
(код від 1 до 9);
• підрозділ — два цифрових показники
(код від 11 до 94);
• клас — три цифрових показники (код
від 111 до 941);
• підклас — чотири цифрових показники
(код від 1110 до 9411);
• група — чотири або п’ять цифрових по
казників (код від 1120.1 до 9411) (зазвичай
після четвертої цифри ставиться крапка).
Отже, у КП класифікаційні угруповання
виглядають так:

Назва класифікаційного угруповання

Розділ

2

Професіонали

Підрозділ

23

Викладачі

Клас

231

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Підклас

2310

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Група

2310.1

Професори та доценти
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Класифікаційні угруповання сформовано
у дев’ять розділів:
• Розділ 1. Законодавці, вищі державні
службовці, керівники, менеджери (упра
вителі).
• Розділ 2. Професіонали.
• Розділ 3. Фахівці.
• Розділ 4. Технічні службовці.
• Розділ 5. Працівники сфери торгівлі
та послуг.
• Розділ 6. Кваліфіковані робітники сіль
ського та лісового господарств, риборозве
дення та рибальства.
• Розділ 7. Кваліфіковані робітники з
інструментом.
• Розділ 8. Робітники з обслуговування,
експлуатації та контролювання за роботою
технологічного устаткування, складання
устаткування та машин.
• Розділ 9. Найпростіші професії.
За першою цифрою коду можна визначи
ти належність до класифікаційного розділу.
А самі розділи наведені в порядку зниження
рівня складності виконуваної роботи та
кваліфікації. Наприклад:
4

Технічні службовці

41

Службовці, пов’язані з інформацією

411

Секретарі та службовці, що виконують
операції за допомогою клавіатури

4111

Стенографісти та друкарки

Кожен з розділів складається з опису,
класифікації професій та покажчика про

фесійних назв робіт за кодами професій
(додаток А). Додаток А (обов’язковий) є
основною частиною класифікатора, в якій
наведено професійні назви робіт, викладені
за класифікаційними кодами (див. нижче).
Для зручності в користуванні КП містить
абетковий покажчик професійних назв робіт
(додаток Б; див. с. 24).
Додаток В (обов’язковий; див. с. 24) міс
тить похідні слова до професій (професійних
назв робіт). Його норми слід використову
вати в разі необхідності утворення похідної
назви професії (примітка 1 до додатка В),
а також для розширення назви професій
термінами та словами, які уточнюють місце
роботи, виконувані роботи, сферу діяль
ності за умови дотримання лаконічності
викладення, якщо інше не передбачено КП
або нормативно-правовими актами (примітка 2 до додатка В).
Похідні слова до професій (професійних
назв робіт) можуть застосовуватися за умови
збереження галузевої та функціональної
належності, кваліфікаційних вимог, ви
ключення дублювання, збереження коду
новоутвореної професії. Усі похідні слова
до професій визначають різні освітньокваліфікаційні рівні, вимоги, знання й
обов’язки, що висуваються до працівників.
Також вони мають бути відображені у ви
могах до кваліфікаційних характеристик
професій, які містяться в ДКХП, якщо інше
не передбачено нормативно-правовими
актами.
Приклад додатка А

Код КП

Код
ЗКППТР

4111

23455

4111

23458

4111

23467

4111

23464

Випуск
ЄТКД

Випуск
ДКХП
1

Друкарка

18

Друкарка редакції

—

Друкарка диктофонної групи

—

Друкарка, що працює з іноземним текстом

4111
4111

Професійна назва роботи

Конторський (офісний) службовець (друкування)
1

Стенографіст
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Приклад додатка Б
Код
КП

Код
ЗКППТР

Випуск
ЄТКД

Випуск
ДКХП

7346

10003

47

7232

10005

68

Авіаційний механік з планера та двигунів

7241

10007

68

Авіаційний механік з приладів та електроустаткування

7243

10008

68

Авіаційний механік з радіоустаткування

Професійна назва роботи
Авербандник

Додаток В
Бригадний

Помічник

Віце-

Провідний

Гірничий

П’ятий

Головний

Районний

Груповий

Стажист1

Дільничний

Старший

Другий

Третій

Заступник

Учень2

Змінний

Черговий

Молодший

Четвертий

Перший
1 Застосовується до професійних назв робіт розділів «Професіонали» та «Фахівці» на час проходження стажування
зі збереженням коду базової професійної назви роботи.
2 Застосовується до професійних назв робіт робітників середньої кваліфікації на час проходження первинної про
фесійної підготовки особами, яких прийнято на роботу.

Цифра в графі «Випуск ДКХП» означає
номер випуску ДКХП, в якому наведено ква
ліфікаційну характеристику до цієї професії.
Якщо в графі нічого не зазначено, це означає,
що на час випуску КП не було розроблено
кваліфікаційної характеристики певної про
фесії, й підприємству необхідно самостійно
розробити посадові обов’язки за професією.
Окремі професійні назви робіт у КП на
ведено з використанням дужок. У дужках від
повідно до структури КП може визначатися:
• складова професійної назви роботи;
• вид економічної діяльності або напрям
використання професійної назви роботи;
• загальноприйнятий іншомовний си
нонім професійної назви роботи, що засто

совується у професійно-класифікаційних
стандартах інших країн та може використо
вуватися як самостійна або альтернативна
професійна назва роботи;
• споріднена (однотипна) професійна
назва роботи, яка може застосовуватися
окремо в межах цієї класифікаційної групи.

Як користуватися
Класифікатором професій
Нагадаємо, що для підприємств, установ,
організацій усіх форм власності, а також для
фізичних осіб, які використовують найману
працю, обов’язковим правилом є те, що всі
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назви посад та професій у кадровій доку
ментації обов’язково мають відповідати КП.
Отже, для обрання потрібної назви професії
варто скористатися додатком А або додатком
Б та визначитися з назвою.
Також за допомогою коду професії, яка
міститься в таблиці «Класифікація професій»,
слід пересвідчитись, що класифікаційне
угруповання відповідає сфері діяльності
підприємства.
Наприклад, користуючись таблицею
«Класифікація професій» назву професії
«Слюсар-ремонтник» з кодом КП 7233 мож
на використовувати лише для механіків та
монтажників сільськогосподарських та про
мислових машин або за потреби утворити
похідні назви професій. Тому за допомогою
додатка В, наприклад, від назви профе
сії «Інженер-технолог (металургія)» (код
КП 2147.2) можна утворити похідну назву
«Старший інженер-технолог (металургія)»
з тим же кодом.
Слід пам’ятати, що в таких випадках код
професійної назви роботи, взятої за основу,
залишається без змін. Окрім цього, у наве
деному прикладі назва професійної роботи
визначає вид економічної діяльності, тому
в усіх кадрових документах відображається
разом зі словами в дужках.
Ще один варіант — це розширення наз
ви професії. Наприклад, за потреби назва
професії «Адміністратор системи» (код КП
2419.3) може бути розширена термінами та
словами, які уточнюють місце роботи, ви
конувані роботи, сферу діяльності за умови
дотримання лаконічності викладення (примітка 2 до додатка В КП), як-от «Адміністра
тор системи бухгалтерського обліку». Код
до професії при цьому залишається без змін.
Зауважимо, що розширювати можна і назву
професії, утворену з доданням похідного
слова. Наприклад, «Головний адміністратор
системи бухгалтерського обліку».
Доцільно буде зазначити, що назви про
фесій і посад, наведені у КП, не дозволяється
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скорочувати або змінювати окремі слова
в них. Незалежно від статі особи, що працев
лаштовується, в назві професії застосовується
той же рід, що і в КП.
Також під час утворення назв професій
необхідно уникати наведення уточнень
у дужках або через дефіс, крім випадків,
передбачених КП. Таке поєднання двох
професійних назв робіт тягне за собою
поєднання різних видів робіт, які, у свою
чергу, можуть мати різні кваліфікаційні
вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів.
Як складову професійної назви роботи
назву посади «начальник центру (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління
повітряним рухом, навчально-авіаційного,
електрозв’язку та ін.») до трудової книжки
та кадрових документів записують без дужок,
а саме «начальник головного авіаметеорологічного центру».
Як вид економічної діяльності або напрям
використання професійної назви роботи
посади «науковий співробітник (інтелектуальна власність)», «інженер-технолог
(металургія)», «машиніст бульдозера (гірничі роботи)», «інженер-проектувальник
(водне господарство)» до трудової книжки
та кадрових документів записують разом із
словами в дужках.
Як загальноприйнятий іншомовний сино
нім професійної назви роботи назва посади
«фахівець з методів розширення ринку збуту
(маркетолог)», «повірений морський (супервайзер)» може бути записана як «фахівець з
методів розширення ринку збуту», так і як
«маркетолог»; як «повірений морський», так
і як «супервайзер».
Як споріднену (однотипну) професійну
назву роботи професію «молодша медична
сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)» можна
використовувати та записувати окремо одну
із вище перелічених: або «молодша медична
сестра», або «санітарка», або «санітаркаприбиральниця», або «санітарка-буфетниця».
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ГАРАНТІЇ

та пільги вагітним
жінкам згідно з КЗпП
Вагітність для жінок — це радість очікування нового життя.
Однак саме з вагітними жінками на підприємстві часто-густо
виникають непорозуміння, оскільки вони з власної ініціативи
можуть порушувати норми трудового законодавства. Наприк
лад, виявляють бажання працювати в нічні зміни або бути
направленими у відрядження. У статті зосередимо увагу на
гарантіях та пільгах для вагітних, щоб запобігти порушенню
прав згаданої категорії жінок та убезпечити роботодавця від
сплати штрафів чи притягнення до відповідальності

Н

асамперед варто звернути увагу на
ст. 184 КЗпП, згідно з якою забо
ронено відмовляти у прийнятті
на роботу жінкам з причини вагітності. У разі
відмови у прийнятті на роботу роботодавець
зобов’язаний повідомляти про причини
в письмовій формі. До того ж таку відмову
може бути оскаржено в судовому порядку.
Відповідно до цієї ж статті забороняється
знижувати вагітним жінкам заробітну
плату з причин, пов’язаних з вагітністю.
Зауважимо, що слід бути уважним у разі ви
никнення ситуації, коли вагітній працівниці
зменшується заробіток і не через вагітність.
Адже така працівниця може пояснити згадані
дії роботодавця своїм станом і звернутися
через це до суду, аргументуючи зниження
зарплати саме вагітністю.

Вагітним жінкам відповідно до медичного
висновку (лікарський висновок про переве
дення вагітної на іншу роботу за ф. № 084/0)
знижуються норми виробітку, норми
обслуговування або вони переводяться
на іншу роботу, яка є легшою й виключає
вплив несприятливих виробничих факто
рів, із збереженням середнього заробітку
за попередньою роботою. До вирішення
питання про надання вагітній жінці відпо
відно до медичного висновку іншої роботи,
яка є легшою та виключає вплив несприят
ливих виробничих факторів, вона підлягає
увільненню від роботи із збереженням
середнього заробітку за всі пропущені вна
слідок цього робочі дні за рахунок підпри
ємства. Якщо заробіток на легшій роботі
є вищим, ніж той, який вона отримувала
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до переведення, їй оплачується фактичний
заробіток.
Згідно з нормами ст. 176 КЗпП не допус
кається залучення вагітних жінок до робіт
у нічний час, до надурочних робіт і робіт
у вихідні дні та направлення у відрядження.
Такі ж норми містять ст. 55 і 63 КЗпП.
Заборонено також тимчасове переве
дення (строком до одного місяця) вагітної
жінки на іншу роботу без її згоди, якщо
робота не протипоказана працівниці за ста
ном здоров’я, лише для відвернення або
ліквідації наслідків стихійного лиха, епіде
мій, епізоотій, виробничих аварій, а також
інших обставин, які ставлять або можуть
поставити під загрозу життя чи нормальні
життєві умови людей, з оплатою виконаної
роботи, але не нижчою ніж середній заробіток
за попередньою роботою. Таке переведення
можливе лише за згодою вагітної працівниці
(частина третя ст. 33 КЗпП).
Якщо через вагітність (підтверджену медич
ним висновком) жінка не може продовжувати
роботу, то відповідно до ст. 38 КЗпП вона має
право розірвати трудовий договір, укладений
на невизначений строк, у строк, про який
просить (без попередження за два тижні).
Звільнення вагітних жінок з ініціати
ви роботодавця не допускається, крім
випадків повної ліквідації підприємства,
установи, організації, коли допускається
звільнення з обов’язковим працевлашту
ванням. Обов’язкове працевлаштування
зазначеної категорії жінок здійснюється
також у разі їх звільнення після закінчення
строкового трудового договору. На період
працевлаштування за ними зберігається
середня заробітна плата, але не більше трьох
місяців з дня закінчення строкового трудо
вого договору (ст. 184 КЗпП)1.
Варто звернути увагу на звільнення вагіт
них у разі скорочення чисельності чи штату
1 Докладніше на цю тему див. журнал «Заработная
плата» № 4/2016, с. 30; № 5/2016, с. 26.
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працівників. За жодних обставин, чи то в
разі скорочення штату, чи в разі скорочення
чисельності працівників, вагітну працівницю
звільняти не можна. Тому якщо на підпри
ємстві триває процедура скорочення, і пра
цівниця в усній формі повідомляє про свою
вагітність, звільняти її не можна. І жодних
доказів щодо своєї вагітності (маються на
увазі довідки, виписки, УЗД чи тести на ва
гітність) вона має право не надавати.
Також на роботодавця може чекати «сюрп
риз» уже після скорочення штату чи чисель
ності працівників або ж після звільнення
жінки за будь-якою іншою статтею КЗпП,
а саме: працівниця може повідомити, що
на момент скорочення (звільнення) вона
була вагітна. Незважаючи на те, що жінка
не повідомила про це відразу, вважаємо, що
в такому випадку працівницю, вагітну на
момент скорочення (звільнення), необхідно
поновити на роботі.
Як свідчить судова практика, за наявності
доказів того, що на момент звільнення жінка
справді була вагітна, суд у більшості випадків
виносить рішення на її користь і поновлює
жінку на роботі з виплатою середнього за
робітку за час вимушеного прогулу.
Згідно з нормами ст. 80 КЗпП щорічна
відпустка має бути перенесена або про
довжена в разі настання строку відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами.
У разі надання жінкам відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами роботодавець
зобов’язаний за заявою жінки приєднати
до неї щорічні основну та додаткову відпустки
незалежно від тривалості її роботи на під
приємстві в поточному році (ст. 180 КЗпП).
Роботодавець повинен за потреби вида
вати вагітним жінкам і жінкам, які мають
дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів,
путівки до санаторіїв та будинків відпочин
ку безкоштовно або на пільгових умовах,
а також надавати їм матеріальну допомогу.
Також період відпустки у зв’язку з вагіт
ністю та пологами дає право працівниці
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на основну щорічну відпустку (ст. 9 Закону
про відпустки).
Насамкінець нагадаємо деякі особливості
надання відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами.
Оплачувана відпустка у зв’язку з вагіт
ністю та пологами надається на підставі
медичного висновку жінкам тривалістю
70 календарних днів до пологів і 56 (у разі
народження двох і більше дітей та усклад
нення пологів — 70) календарних днів після
пологів, починаючи з дня пологів (ст. 179
КЗпП).
Відпустка у зв’язку з вагітністю та по
логами надається на підставі листка не
працездатності (далі — ЛН), який видається
згідно з Інструкцією про порядок видачі
документів, що засвідчують тимчасову не
працездатність громадян, затвердженою
наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 13.11.2001 р. № 455, а порядок
його заповнення визначає Інструкція про
порядок заповнення листка непрацездат
ності, затверджена наказом Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства праці
та соціальної політики України, Фонду со
ціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, Фонду соціального страху
вання від нещасних випадків на виробни
цтві та професійних захворювань України
від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.
Розглянемо основні аспекти заповнення ЛН:
• у графі «Причина непрацездатності»
зазначається відмітка «8»;
• у графі «Діагноз первинний» ЛН —
термін вагітності на час звернення;
• у графі «Діагноз заключний» — орієн
товний термін пологів;
• у графі «Причина непрацездатності» —
«Вагітність і пологи»;
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• у графі «Режим» — «Амбулаторний та
стаціонарний»;
• у графі «Звільнення від роботи» одним
рядком записується сумарна тривалість
відпустки з відміткою дати відкриття ЛН;
• у графі «Стати до роботи» — дата за
кінчення відпустки.
ЛН обов’язково затверджується підписом
лікаря, завідувача жіночої консультації, для
іногородніх жінок — додатково підписом
керівника закладу охорони здоров’я та заві
ряється печаткою закладу охорони здоров’я.
Щодо додаткових днів післяпологової від
пустки в разі ускладнених пологів або бага
топлідної вагітності, то вони оформлюються
окремим (додатковим) бланком ЛН.
Відпустка надається жінкам повністю
незалежно від кількості днів, фактично ви
користаних до пологів. Тривалість такої
відпустки обчислюється сумарно і становить
126 календарних днів (140 календарних
днів — у разі народження двох і більше ді
тей та ускладнення пологів). Тобто на 127
календарний день жінка має стати до роботи,
якщо не бажає йти у відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Для надання відпустки у зв’язку з вагіт
ністю та пологами заява не вимагається,
достатньо ЛН. Проте заява є бажаною, якщо
жінка йде у відпустку пізніше, ніж зазначено
у ЛН. Але незалежно від того, коли жінка
йтиме у відпустку, розрахунковий період для
обчислення середньої зарплати для оплати
ЛН розраховується від дати настання стра
хового випадку, а не від дати фактичного
виходу у відпустку.
Наприклад, якщо згідно з ЛН відпустка
мала розпочатися в листопаді, а жінка йде
у відпустку в січні, то розрахунковий період
відліковується з жовтня, а не з грудня.

Сегодня в рубрике:

Суммированный учет
и неполное рабочее
время

c. 29

Временные и сезонные
работники: понятие и порядок
принятия на работу
c. 36

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

СУММИРОВАННЫЙ

учет и неполное
рабочее время

Суммированный учет рабочего времени может рационально
сочетаться с работой в режиме неполного рабочего времени.
Варианты таких сочетаний различны и документально они
оформляются, разумеется, по-разному. Главное «вовремя»
различать и правомерно их применять. Эта тема уже поднималась на страницах журнала, поэтому в статье лишь
уточним некоторые моменты
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Как по закону
Для четкого разграничения в правопри
менении таких режимов работы, как сумми
рованный учет рабочего времени и неполное
рабочее время, не обойтись без приведения
и предметного анализа соответствующих
законодательных норм. Они определяют
адекватность решений относительно откло
нений от нормальной продолжительности
рабочего времени.
Установление суммированного учета
рабочего времени регулируется ст. 61 КЗоТ.
Этот вид учета допускается по согласованию
с профсоюзным органом на непрерывно
действующих предприятиях, в учрежде
ниях, организациях, а также в отдельных
производствах, цехах, участках, отделениях
и на некоторых видах работ, где по условиям
производства (работы) не может быть соблю
дена установленная для данной категории
работников ежедневная или еженедельная
продолжительность рабочего времени, с тем,
чтобы продолжительность рабочего времени
за учетный период не превышала нормаль
ного числа рабочих часов (ст. 50 и 51 КЗоТ).
При суммированном учете рабочего
времени неизбежно ежедневное или еже
недельное несоблюдение нормы рабочего
времени. Это основная нормативная причина
установления этого вида учета. А главное
отличие от поденного учета — в способе
компенсации этой переработки.
При суммированном учете работа сверх
нормы рабочего времени, предусмотренного
графиком в отдельные дни, недели, месяцы
учетного периода, при сохранении нормы
рабочего времени за учетный период, не яв
ляется сверхурочной работой. Переработка
нормы рабочего времени, возникающая
в отдельные дни при суммированном учете,
может компенсироваться дополнительными
днями отдыха или соответствующим умень
шением продолжительности работы в другие
дни учетного периода. Так определено п. 10
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Методических рекомендаций о применении
суммированного учета рабочего времени,
утвержденных приказом Министерства
труда и социальной политики Украины
от 19.04.2006 г. № 138 (далее — Методре
комендации № 138).
И переработка, и недоработка при сум
мированном учете утверждаются в графике
работы.
При поденном учете (пятидневная, ше
стидневная рабочие недели) переработка
сверх графика работы в отдельные дни — это
надлежаще оформленная или не оформлен
ная сверхурочная работа. А недоработка
в другие дни — это в нарушение части чет
вертой ст. 106 КЗоТ (компенсация сверх
урочной работы отгулом).
Установление неполного рабочего
времени регулируется ст. 56 и 32 КЗоТ.
Статьей 56 КЗоТ (базовой по регулированию
неполного рабочего времени) предусмотрены
такие нормы установления и применения
неполного рабочего времени:
• по соглашению между работником
и работодателем может устанавливаться как
при приеме на работу, так и впоследствии
неполный рабочий день или неполная рабо
чая неделя (это общее правило установления
неполного рабочего времени);
• по просьбе беременной женщины, жен
щины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет
или ребенка-инвалида, в т. ч. находящегося
на ее попечении, или осуществляющей уход
за больным членом семьи в соответствии
с медицинским заключением, работодатель
обязан установить ей неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю (это
субъективное право на установление не
полного рабочего времени);
• оплата труда в этих случаях произво
дится пропорционально отработанному
времени или в зависимости от выработки;
• работа на условиях неполного рабочего
времени не влечет за собой каких-либо огра
ничений объема трудовых прав работников.
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Статьей 32 КЗоТ предусмотрен порядок
установления неполного рабочего времени
без соглашения между работником и рабо
тодателем:
• в связи с изменениями в организации
производства и труда допускается изменение
существенных условий труда при продол
жении работы по той же специальности,
квалификации или должности;
• об изменении существенных условий
труда и, в частности, об установлении или
отмене неполного рабочего времени работ
ник должен быть поставлен в известность
не позднее, чем за два месяца;
• если прежние существенные условия
труда не могут быть сохранены, а работник
не согласен на продолжение работы в новых
условиях, то трудовой договор прекращается
по п. 6 ст. 36 КЗоТ.

Это закрепляется в отраслевых согла
шениях. Так, пп. 5.12 (это подпункт о сум
мированном учете рабочего времени) От
раслевого соглашения между Публичным
акционерным обществом «Государственная
продовольственно-зерновая корпорация
Украины», Государственной акционерной
компанией «Хлеб Украины», объединением
предприятий хлебопекарной промышлен
ности «Укрхлебпром» и Профсоюзом ра
ботников агропромышленного комплекса
Украины на 2014–2016 годы (далее — От
раслевое соглашение по предприятиям
отрасли хлебопродуктов) предусмотрена
такая норма: «Невыполнение нормы рабочего времени в учетном периоде допускается
только в случае установления неполного
рабочего времени».
Аналогичная норма имеется и в Отрасле
вом соглашении (пп. 6.6) по предприятиям
сельского хозяйства.
Итак, неполное рабочее время при сум
мированном учете как невыполнение нормы
рабочего времени правомерно. Эта правомер
ность следует из ст. 61 КЗоТ, согласно которой
введение суммированного учета рабочего
времени допускается с тем, чтобы продол
жительность рабочего времени за учетный
период не превышала нормального числа
рабочих часов (ст. 50 и 51). Исходя из такой
формулировки законодательной нормы,
при утверждении графика работы продол
жительность рабочего времени на учетный
период может быть равна нормальному числу
рабочих часов или меньше его.
При суммированном учете без элементов
неполного рабочего времени — переработка
в отдельные дни всегда компенсируется со
ответствующей недоработкой в другие дни.
А при суммированном учете с элементами
неполного рабочего времени переработка
в отдельные дни не полностью компенсиру
ется соответствующей недоработкой в другие
дни. При этом и в целом за учетный период
есть недоработка до нормы.

Что первично
Суммированный учет определяют ре
жимные показатели использования рабо
чего времени, устанавливаемые коллектив
ным договором. Эти показатели — порядок
введения суммированного учета и графиков
работы (сменности), продолжительность
учетного периода, порядок исчисления нормы
рабочего времени за учетный период. Такая
компетенция коллективного договора преду
смотрена Методрекомендациями № 138.
Работа на условиях неполного рабо
чего времени характеризуется количе
ственными показателями использования
рабочего времени (как при поденном, так
и при суммированном учете).
Поэтому суммированный учет рабочего
времени является базовым по отношению
к неполному рабочему времени. Неполное
рабочее время может быть элементом сум
мированного учета. Но суммированный
учет не может быть элементом неполного
рабочего времени.
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Также следует указать на фактор, не ре
гулируемый нормами о суммированном
учете и нормами о неполном рабочем
времени, но возможный при применении
суммированного учета. Это простой не по
вине работника. Возможность такого про
стоя предусматривается упомянутым выше
пп. 5.12 (подпунктом о суммированном
учете) того же Отраслевого соглашения
по предприятиям отрасли хлебопродуктов:
«Не отработанное по вине работодателя
время к норме продолжительности рабочего
времени в учетном периоде оплачивается
как время простоя».
В этом случае применяется ст. 113 КЗоТ
в части оплаты времени простоя.

Вариант второй. Неполное рабочее вре
мя для всех работников утверждается как
часть общего графика работы при сумми
рованном учете с недоработкой нормы
рабочего времени в отдельные месяцы
учетного периода, компенсируемой со
ответствующей переработкой в другие
месяцы. Этот вариант применяется при
учетном периоде большой продолжитель
ности, к примеру, годовом (в сельскохозяй
ственном производстве).
Пример документального оформления
такого варианта приведен в приложении 3.
Из него видно, что переработка сверх нормы
рабочего времени в первые девять месяцев
годового учетного периода компенсируется
недоработкой до нормы в последние три
месяца этого учетного периода.
Вариант третий. Неполное рабочее вре
мя для всех работников устанавливается
при суммированном учете в части общего
графика с недоработкой нормы рабочего
времени в учетном периоде.
По окончании учетного периода неполное
рабочее время учитывается при определении
отклонений фактически отработанного вре
мени от расчетной нормы. При этом кален
дарная норма рабочего времени уточняется
с учетом неполного рабочего времени.
Например, в учетном периоде, I квартале
2016 г., в феврале из-за снижения объема
работы приказом по предприятию о введении
суммированного учета рабочего времени
была установлена неполная рабочая неделя.
При этом предусмотрен такой режим работы:
четыре дня в неделю по семь часов работы
поочередно каждой из четырех бригад: 1-я
бригада работает по вторникам, 2-я — по сре
дам, 3-я — по четвергам, 4-я — по пятницам.
Календарный фонд (норма) рабочего
времени одного работника (при пребыва
нии его в списочном составе весь учетный
период) составляет при 40-часовой рабочей
неделе в январе 151 час, в марте — 175
часов, а в феврале — 28 часов (7 × 4 = 28).

Варианты сочетаний
На практике сложились четыре варианта
сочетания суммированного учета и не
полного рабочего времени. Рассмотрим
эти варианты и уточним особенности их
организации и документирования.
Вариант первый. Неполное рабочее
время при суммированном учете уста
навливается в общем графике работы для
некоторых категорий работников (для
беременных женщин и женщин, определен
ных частью первой ст. 56 КЗоТ).
В этом случае работодатель должен обе
спечить и подмену таких работников на время
их отсутствия в сменах. Эта подмена может
быть организована согласно ст. 105 КЗоТ
как выполнение обязанностей временно от
сутствующей работницы. При этом подмена
отсутствующей в смене работницы осущест
вляется работником производственной брига
ды-смены, которому с его согласия приказом
по предприятию поручается выполнение
определенных обязанностей с доплатой со
гласно локальному положению о доплатах.
Примеры документирования такой подмены
приведены в приложениях 1 и 2.
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И календарный фонд рабочего времени
(календарная норма) работника составит
354 часа (151 + 28 + 175). При полном ра
бочем времени календарная норма за I квар
тал 2016 г. составила бы 494 часов (151 +
+ 168 + 175).
Вариант четвертый. Неполное рабочее
время для всех работников устанавлива
ется как общий график работы при сум
мированном учете с недоработкой нормы
рабочего времени в учетном периоде
и несоблюдением ежедневной нормальной
продолжительности рабочего дня (это
несоблюдение — признак суммированного
учета рабочего времени).
Например, на предприятии для водите
лей автотранспортных средств установлен

суммированный учет рабочего времени
с месячным учетным периодом и такая не
полная рабочая неделя:
• выходные дни в субботу, воскресенье
и понедельник;
• продолжительность рабочего дня — по 8
часов 15 минут во вторник, среду и четверг;
• продолжительность рабочего дня в пят
ницу — 5 часов 15 минут;
• еженедельная продолжительность ра
бочего времени — 30 часов (8 ч. 15 мин. +
+ 8 ч. 15 мин. + 8 ч. 15 мин. + 5 ч. 15 мин.).
Надеемся, что предложенная разработ
ка поможет расставить все точки над «i»
по применению неполного рабочего вре
мени в правовом поле суммированного
учета.

Примеры документов по организации выполнения обязанностей
временно отсутствующего работника
Приложение 1
Пример заявления о согласии выполнять обязанности
временно отсутствующего работника
Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
аппаратчика обработки зерна IV разряда
Степанова И. П.
Заявление
Я согласен с 01.04.2016 г. на дополнительную работу по исполнению обязанностей за время отсутствия в смене аппаратчика обработки зерна III разряда Семеновой С. В., которой в связи с беременностью установлено неполное рабочее
время. Прошу за эту работу доплату в размере 80 % тарифной ставки по этой
профессии.
26.03.2016 г.

Степанов

И. П. Степанов

Не возражаю против выполнения с 01.04.2016 г. аппаратчиком обработки зерна
IV разряда Степановым И. П. обязанностей за время отсутствия в смене аппаратчика обработки зерна ІІІ разряда Семеновой С. В., которой в связи с беременностью
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установлено неполное рабочее время. Предлагаю за эту работу установить доплату
в размере 80 % тарифной ставки по этой профессии.
Старший мастер производственного участка
хлебоприемной деятельности

Кравец

Г. П. Кравец

26.03.2016 г.
Приложение 2
Пример приказа о поручении выполнения обязанностей
временно отсутствующего работника
ПАО «Запорожский элеватор»
ПРИКАЗ
28.03.2016 г.

Запорожье

№ 23-П

О выполнении обязанностей
временно отсутствующего работника
Степановым И. П.
ПОРУЧИТЬ:
Степанову Ивану Петровичу, аппаратчику обработки зерна IV разряда, с его согласия, без освобождения от основной работы, обусловленной трудовым договором
и должностной инструкцией, дополнительную работу по исполнению обязанностей
на время отсутствия в смене Семеновой С. В., аппаратчика обработки зерна ІІІ разряда, с доплатой за это время 80 % ее тарифной ставки с 01.04.2016 г.
Основания: статья 105 КЗоТ, Коллективный договор на 2016 г., штатное расписание на 2016 г., заявление Степанова И. П. от 26.03.2016 г. с согласием выполнять
дополнительную работу.
Председатель правления 			

Козак 			

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

Д. И. Козак

168
201
+ 33

175
208
+ 33

март апрель
2016
2016

Инспектор по кадрам

По норме
По
графику
Отклонение
от нормы

Отработка
часов

+ 38

190

152

май
2016

+ 46

205

159

июнь
2016

+ 32

200
+ 22

197

Градова

+ 12

188

+8

167

+8

184

– 80

96

– 78

97

Расчетный годовой учетный период
сениюль август
октябрь ноябрь декабрь январь
тябрь
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2016
168
175
176
159
176
176
175

–

2019

2019

Итого

В. Л. Градова

– 74

86

февраль
2017
160

Отработка часов трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства
по норме и графикам работы на суммированном учете рабочего времени
с расчетным годовым учетным периодом с 01.03.2016 г. по 01.03.2017 г.

Приложение № 1 к приказу
по ООО «Яблочное»
от 02.12.2015 г. № 125-ОД

Пример документирования неполного рабочего времени в графике работы
при суммированном учете рабочего времени

Приложение 3
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Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

ТИМЧАСОВІ

та сезонні працівники: поняття
й порядок прийняття на роботу
Переважна більшість трудових договорів укладається на невизначений строк, і на їх підставі працівники приймаються
на постійну роботу. Але разом з цим існує багато випадків,
коли роботодавець має лише тимчасову потребу в певному
працівникові або коли робота виконується не постійно, а протягом сезону і, відповідно, її виконавець також потрібен лише
на цей період. Саме про таких працівників і йдеться в статті.
Оскільки ця тема доволі об’ємна, для початку розглянемо,
які працівники вважаються тимчасовими й сезонними та як
правильно оформлювати їх на роботу

Н

асамперед слід відзначити, що поря
док виконання тимчасових та сезон
них робіт у чинному законодавстві
України окремо не прописаний: ст. 7 КЗпП
містить лише норму про те, що особливості
регулювання праці тимчасових і сезонних
працівників встановлюються законодавством.
За часів незалежності України з цього питання
не було затверджено жодних нормативних
актів і, враховуючи постанову ВРУ «Про по
рядок тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства Союзу РСР»
від 12.09.1991 р. № 1545-ХІІ, на сьогодні
залишаються чинними такі документи:
• указ Президії Верховної Ради СРСР «Про
умови праці робітників і службовців, зайня
тих на сезонних роботах» від 24.09.1974 р.
№ 310-ІХ (далі — Указ № 310);

• указ Президії Верховної Ради СРСР
«Про умови праці тимчасових робітників
і службовців» від 24.09.1974 р. № 311-ІХ
(далі — Указ № 311).
Що стосується всіх інших питань, по
в’язаних з роботою тимчасових та сезонних
працівників, крім вказаних нормативних
актів слід керуватися загальними нормами
трудового та податкового законодавства, зо
крема КЗпП, Законом України «Про оплату
праці», Законом України «Про відпустки»,
ПКУ тощо.
Хоча і тимчасові, і сезонні працівники
по суті виконують тимчасову роботу про
тягом визначеного трудовим договором з
роботодавцем строку, між такими праців
никами є певні відмінності, які й з’ясуємо далі.
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Які працівники є тимчасовими
та сезонними
Тимчасові працівники
Згідно зі ст. 1 Указу № 311 тимчасовими
вважаються працівники, яких прийнято
на роботу на строк до двох місяців, а для
заміщення тимчасово відсутніх працівників,
за якими зберігається їхнє місце роботи (по
сада), — до чотирьох місяців.
За роз’ясненням Мінпраці, наданим у листі
від 26.01.2008 р. № 30/13/84–08, тимча
сово відсутнім працівником слід вважати
працівника, який відсутній на робочому
місці у зв’язку з хворобою, відпусткою, від
рядженням та з інших причин, коли за ним
відповідно до законодавства зберігається
місце роботи (посада). Щоб тимчасовий
працівник випадково не став постійним, його
має бути попереджено про це при укладенні
трудового договору. У наказі (розпорядженні)
про прийняття на роботу зазначається, що
такий працівник приймається на тимчасову
роботу, або зазначається строк його роботи
(ст. 3 Указу № 311).

Сезонні працівники
Указ № 310 не містить визначення по
няття «сезонні працівники», але вказує на те,
які роботи вважаються сезонними, — це
роботи, які через природні та кліматичні
умови виконуються не весь рік, а протягом
певного періоду (сезону), але не більше
шести місяців (ст. 1 Указу № 310). Перелік
сезонних робіт встановлено Списком сезон
них робіт та сезонних галузей, затвердженим
постановою КМУ від 28.03.1997 р. № 278
(далі — Список № 278)1.
Зазвичай у теплий період року (приблизно
з травня по вересень) починають працювати
1 Див. вкладку до журналу «Заработная плата» № 5/2016.
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численні літні кафе та підприємства торгівлі
плодоовочевою продукцією. Зважаючи на те,
що більшість цих закладів взимку не працює
(зокрема, літні кафе), може скластися вра
ження, що робота в них є сезонною. Однак ані
галузь (торгівля та громадське харчування),
ані роботи, які виконують працівники цих
закладів (приготування їжі, миття посуду,
прибирання, продаж сільськогосподарської
продукції та її зберігання тощо), не входять
до Списку № 278, отже, їх не можна вважати
сезонними.
За логікою, сезонні роботи виконують
сезонні працівники. Тому, враховуючи за
значене вище, сезонними працівниками є ті,
які виконують роботу, включену до Списку
№ 278, і тривалість якої не перевищує шести
місяців. Причому ці дві умови мають бути
виконані одночасно. Якщо, припустимо, з
працівником укладається трудовий договір
на строк до шести місяців, але Список № 278
не містить роботи, яку виконуватиме пра
цівник, вона не може вважатися сезонною
і працівник так само. Або, навпаки, робота
міститься у Списку № 278, але триває більше
шести місяців.
Список № 278 не деталізує конкретно
сезонні роботи та професії (посади) сезон
них працівників. І навіть якщо певні галузі
та роботи включені до нього, це не означає,
що всі працівники підпадають під катего
рію сезонних. Наприклад, на підприємстві
переробки плодоовочевої продукції (воно
є у Списку № 278) сезонними вважаються
тільки ті працівники, робота яких безпосе
редньо пов’язана з переробкою продукції.
У той же час працюючі на цьому підприємстві
охоронники та прибиральники не належать
до сезонних працівників, навіть за умови
оформлення їх на період сезону, оскільки
їхні роботи можуть виконуватися протягом
усього календарного року.
Щоб внести ясність, хто з працівників
підприємства, на якому виконуються сезонні
роботи, є сезонним, а хто — тимчасовим,
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До відома
Сезонними працівниками є ті,
які виконують роботу, включену
до Списку № 278, і тривалість якої
не перевищує шести місяців.
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роботи, включені до Списку № 278, пра
цівників, залежно від виконуваних ними
трудових функцій, можуть оформлювати
по-різному — і як сезонних, і як тимчасо
вих. Тому це питання потрібно з’ясувати
насамперед.

Написання заяви про прийняття
на роботу
доцільно прописати це в колективному до
говорі або в іншому внутрішньому документі.
Зауважимо, що тимчасово відсутнього
сезонного працівника може заміщати в тому
числі й тимчасовий працівник — законодав
ство це не забороняє. Однак у такому разі
працівник так і залишиться тимчасовим,
а не сезонним, і на нього поширюватимуться
норми Указу № 311 (частина друга ст. 12
Указу № 310).

Прийняття тимчасових
і сезонних працівників
на роботу
Порядок прийняття на роботу тимчасо
вих і сезонних працівників у цілому такий
самий, як і для постійних працівників. Усі
етапи оформлення на роботу стандартні,
хоча окремі особливості все ж існують.

Визначення «статусу»
працівника — тимчасовий
чи сезонний
Цей етап не є обов’язковим під час прий
няття на роботу кожного тимчасового або
сезонного працівника. Так, якщо працівник
працевлаштовується на короткий строк
(до чотирьох місяців) на підприємство, ді
яльність якого не пов’язана з виконанням
сезонних робіт, цей працівник може оформ
лятися як тимчасовий, якщо його про це
попередити. Однак, як зазначалося вище,
на підприємствах, де виконуються сезонні

Особа, яка працевлаштовується на ро
боту, незалежно від її строку, має написати
власноруч заяву з проханням про прийняття
на відповідну посаду. Заява складається в до
вільній формі, але має містити всі необхідні
дані, які б дали змогу її ідентифікувати та
відображали її волю щодо роботи, строку
тощо. У ній необхідно вказати період, на який
працевлаштовується працівник, бажану
посаду (професію) і вид роботи (сезонна
чи тимчасова).
Приклад заяви працівника про прийняття
на сезонну роботу наведено в додатку 1.
Також якщо працівника приймають на тим
часову роботу з його власної ініціативи, він
має вказати в заяві причину чи підставу
для таких нетривалих трудових відносин
(додаток 2).
Разом із заявою під час працевлаштування
на роботу працівник, відповідно до частини
другої ст. 24 КЗпП, зобов’язаний пред’явити
паспорт або інший документ, що посвідчує
особу, трудову книжку, а у випадках, перед
бачених законодавством, — також документ
про освіту (спеціальність, кваліфікацію),
стан здоров’я та інші документи.
Нагадаємо, що окремі категорії працівни
ків можна приймати на роботу тільки після
проходження ними попереднього медичного
огляду. Зокрема, це можуть бути працівники,
яких приймають на сезонну роботу, пов’язану
з переробкою плодоовочевої продукції.
Детальніше про медичні огляди пра
цівників див. журнал «Заработная плата»
№ 3/2016, с. 43.
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Укладення строкового
трудового договору
На укладення із сезонними та тимча
совими працівниками трудових договорів
вказують ст. 3 Указу № 310 та ст. 3 Указу
№ 311. Оскільки з такими працівниками
трудові договори укладаються або на ви
значений строк, встановлений за згодою
сторін (п. 2 частини першої ст. 23 КЗпП),
або на період виконання певної роботи (п. 3
частини першої ст. 23 КЗпП), це означає, що
такі трудові договори є строковими.
Законодавство (ст. 23 КЗпП) дозволяє
приймати працівників на роботу за строко
вим трудовим договором тільки у випадках,
коли трудові відносини не можуть бути
встановлені на невизначений строк з ураху
ванням: характеру наступної роботи, умов її
виконання, інтересів працівника та в інших
випадках, передбачених законодавством.
Тобто прийняти працівника на роботу тим
часово або на сезон за строковим трудовим
договором можна тільки за наявності вказа
них умов. Чим це можна довести?
Перша умова — характер наступної ро
боти — досить вдало виконується під час
укладення строкового трудового договору
на сезонну роботу, яка за своєю суттю не є
постійною. Другий критерій — умови ви
конання роботи — можна застосовувати
в разі укладення строкового трудового до
говору для заміщення тимчасово відсутньо
го працівника. На третю умову — інтерес

працівника — вже було вказано вище: якщо
ініціатором прийняття на тимчасову роботу
є сам працівник, він має обґрунтувати в заяві
відповідну причину чи підставу для цього
(наприклад, сімейно-побутові обставини,
переїзд в іншу місцевість, навчання тощо).
Іншими випадками можуть бути: залучення
працівника до виконання громадських та
інших робіт тимчасового характеру, порядок
організації яких затверджено постановою
КМУ від 20.03.2013 р. № 175.
Дуже важливо правильно обчислити
строк трудового договору. По-перше, слід
пам’ятати, що трудовий договір під час
прийняття на сезонні роботи може бути
укладено на строк, який не перевищує
тривалості сезону (ст. 4 Указу № 310), для
виконання тимчасових робіт — не більше
двох місяців, а для заміщення тимчасово
відсутнього працівника — не більше чо
тирьох місяців.
По-друге, потрібно правильно визначити
останній день роботи, тобто дату звільнення.
Керуватися слід нормами ст. 241(1) КЗпП.
Так, згідно з частиною третьою цієї статті
строк, обчислюваний місяцями, закінчується
у відповідне число останнього місяця строку.
Якщо кінець строку, обчислюваного міся
цями, припадає на такий місяць, що відпо
відного числа не має, то строк закінчується
в останній день цього місяця.
Якщо останній день строку припадає
на святковий, вихідний або неробочий
день, то днем закінчення строку вважається

ПРИКЛАД 1

Визначення дати звільнення працівника, строк роботи якого обчислюється місяцями
Працівника приймають на роботу за трудовим договором з 20 квітня 2016 р. на строк
п’ять місяців для виконання сезонних робіт.
Враховуючи норму частини третьої ст. 241(1) КЗпП, останнім днем роботи цього працівника має бути 20 вересня 2016 р. За календарем ця дата припадає на робочий день
тижня, отже, саме її потрібно вказати як дату закінчення трудового договору.
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ПРИКЛАД 2

Визначення дати звільнення тимчасового працівника,
якщо останній день його роботи припадає на останній день місяця
Працівника приймають на роботу за трудовим договором з 31 липня 2016 р. на строк
два місяці для виконання тимчасових робіт.
Враховуючи норму частини третьої ст. 241(1) КЗпП, останнім днем роботи цього працівника має бути 30 вересня 2016 р., оскільки 31 числа в цьому місяці немає.

ПРИКЛАД 3

Визначення дати звільнення тимчасового працівника,
якщо останній день його роботи припадає на вихідний день
Працівника приймають на роботу за трудовим договором з 16 травня 2016 р. на строк
два місяці для виконання тимчасових робіт.
Враховуючи норму частини третьої ст. 241(1) КЗпП, останнім днем роботи цього
працівника має бути 16 липня 2016 р. Ця дата припадає на суботу — вихідний день,
тому днем закінчення строкового трудового договору буде найближчий робочий день —
18 липня 2016 р.

найближчий робочий день (частина п’ята
ст. 241(1) КЗпП).
Якщо в трудовому договорі з якихось
причин не буде вказано строк трудових
відносин, то такий договір автоматично
вважатиметься безстроковим. Наслідком
цього буде те, що в майбутньому працівника,
прийнятого на тимчасову чи сезонну роботу
за цим договором, не можна буде звільнити
після фактичного закінчення тимчасових чи
сезонних робіт.
Є ще одна особливість укладення тру
дового договору, коли мають місце часті
звільнення та прийняття одного й того самого
працівника на тимчасову роботу. Так, згідно
з п. «б» ст. 11 Указу № 311 якщо звільненого
тимчасового працівника знову прийнято
на роботу на те саме підприємство після
перерви, яка не перевищує одного тижня,
то навіть за умови, що строк його роботи
до і після перерви загалом не перевищує

два (чотири) місяці, трудовий договір з та
ким працівником вважається продовженим
на невизначений строк, а сам працівник
не вважається тимчасовим з першого дня
укладення трудового договору.

Видання наказу про прийняття
на роботу
Відповідно до частини третьої ст. 24 КЗпП
укладення трудового договору з працівником
оформляється наказом (розпорядженням)
роботодавця. Також до моменту допущення
працівника до роботи потрібно надіслати
до податкового органу повідомлення про
прийняття його на роботу.
Наказ (розпорядження) про прийняття
на роботу можна оформити як за типовою
формою № П‑1, затвердженою наказом Держ
комстату України від 05.12.2008 р. № 489,
так і за формою, розробленою підприємством
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самостійно. Однак слід пам’ятати, що само
стійно розроблені форми мають містити всі
необхідні реквізити типового наказу.
У наказі обов’язково слід вказати, на яку
роботу приймають працівника: сезонну
(ст. 3 Указу № 310) чи тимчасову (ст. 3 Указу
№ 311). Приклади таких наказів наведено
в додатках 3 і 4 до статті. Працівника (і се
зонного, і тимчасового) ознайомлюють з
наказом про прийняття на роботу під підпис.
Важливий момент: під час прийняття
на роботу тимчасових і сезонних праців
ників випробування з метою перевірки їх
відповідності роботі, що доручатиметься,
не встановлюється (ст. 5 Указу № 310, ст. 4
Указу № 311).

роботи зберігається» (абзац другий п. 2.20
Інструкції про трудові книжки).

Внесення запису до трудової
книжки
Під час оформлення з працівником трудо
вого договору, як правило, відповідні записи
вносяться й до інших його документів, які
мають юридичне значення. Одним із таких
документів є трудова книжка. У разі виконан
ня сезонних та тимчасових робіт вона запо
внюється в загальновстановленому порядку,
визначеному Інструкцією про трудові книжки.
Підставою для внесення запису про прий
няття на роботу є наказ керівника підпри
ємства. Звертаємо увагу, що на відміну від
наказу, де обов’язково вказується характер
роботи — тимчасовий чи сезонний, — у тру
довій книжці цей запис не робиться (лист
Міністерства праці та соціальної політики
України від 29.05.2007 р. № 126/13/133–07).
Працівникам, які зайняті на сезонних ро
ботах у тих галузях народного господарства,
де чинним законодавством допускається
підсумування періодів сезонної роботи та збе
реження безперервного трудового стажу при
поверненні в установлений строк на сезонну
роботу після міжсезонної перерви, у графі 3
розділу «Відомості про роботу» трудової
книжки робиться запис: «Безперервний стаж

Прийняття на тимчасову
або сезонну роботу іноземців
Законодавство не містить заборони щодо
прийняття на тимчасову та сезонну роботу
іноземців. Ті з них, які постійно проживають
в Україні, мають право працювати на тери
торії нашої країни нарівні з іншими грома
дянами, крім передбачених законодавством
обмежень, пов’язаних з українським грома
дянством. Тобто таких працівників-іноземців
приймають на тимчасову або сезонну роботу
так само, як і громадян України.
Іноземців, які приїжджають в Україну з
метою працевлаштування на визначений
строк, роботодавці мають право приймати
на роботу тільки на підставі відповідного до
зволу на працевлаштування, який видається
територіальними органами Державного центру
зайнятості. Порядок видачі, продовження дії
та анулювання дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства затвердже
но постановою КМУ від 27.05.2013 р. № 437.
У той же час відповідно до п. 5 цього По
рядку для отримання дозволу на застосування
праці іноземців та осіб без громадянства, що
дає право роботодавцю протягом визначеного
строку застосовувати працю іноземців та осіб
без громадянства, зазначених в абзаці друго
му п. 2 цього Порядку (у ньому йдеться про
можливість використання праці іноземців чи
осіб без громадянства за умови, що в Україні
(регіоні) відсутні кваліфіковані працівники,
спроможні виконувати відповідний вид
роботи), роботодавець не пізніше ніж за
15 календарних днів до дати звернення для
отримання дозволу подає територіальному
органу інформацію про попит на робочу силу
(вакансії). На підставі зазначеної інформації
здійснюється сприяння у працевлаштуванні
громадян України.
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Додаток 1
Приклад
заяви працівника про прийняття на сезонну роботу
Директору
ПАТ «Миронівський плодоконсервний
комбінат» Кравченку І. П.
Залозного Тараса Романовича,
який мешкає за адресою:
Київська обл., м. Миронівка,
вул. Шевченка, буд. 17
Заява
Прошу прийняти мене на роботу оператором сушильного устаткування ІІІ розряду
з 4 травня 2016 р. на період сезону переробки та консервування плодоовочевої продукції.
До заяви додаю:
трудову книжку;
копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
копію диплома про освіту.
25.04.2016 р. 							

Залозний
Додаток 2

Приклад
заяви працівника про прийняття на тимчасову роботу
Директору
ПАТ «Миронівський плодоконсервний
комбінат» Кравченку І. П.
Бондар Ольги Михайлівни,
яка мешкає за адресою:
Київська обл., м. Миронівка,
вул. Озерна, буд. 23
Заява
Прошу прийняти мене на роботу мийником посуду з 15 червня 2016 р. до 15 серпня
2016 р. (на період літніх канікул у ВНЗ).
10.06.2016 р.							

Бондар
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Додаток 3
Приклад
наказу про прийняття працівника на сезонну роботу
ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ПЛОДОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ»
НАКАЗ
26.04.2016

м. Миронівка

№ 42-к

Про прийняття на роботу Залозного Т. Р.
НАКАЗУЮ:
Прийняти Залозного Тараса Романовича оператором сушильного устаткування
ІІІ розряду на сезонну роботу з 04 травня 2016 р. по 31 жовтня 2016 р.
Підстава: заява Залозного Т. Р. від 25.04.2016 р.
Директор

Кравченко

І. П. Кравченко

З наказом ознайомлений
26.04.2016 р.

Залозний
Додаток 4

Приклад
наказу про прийняття працівника на тимчасову роботу
ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ПЛОДОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ»
НАКАЗ
10.06.2016

м. Миронівка

№ 50-к

Про прийняття на роботу Бондар О. М.
НАКАЗУЮ:
Прийняти Бондар Ольгу Михайлівну мийником посуду з 15 червня 2016 р.
до 15 серпня 2016 р.
Підстава: заява Бондар О. М. від 10.06.2016 р.
Директор

Кравченко

З наказом ознайомлена 					
10.06.2016 р.

І. П. Кравченко
Бондар
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 44

Тарифные ставки водителей
автотранспортных средств c. 47

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

ІНДЕКСАЦІЯ

грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у червні 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 індексуються
згідно із Законом України «Про індек
сацію грошових доходів населення»
від 03.07.1991 р. № 1282-XII у редакції За
кону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV
(далі — Закон № 1282) і Порядком про
ведення індексації грошових доходів насе
лення, затвердженим постановою КМУ від
17.07.2003 р. № 1078 з урахуванням змін і
доповнень, унесених постановами КМУ від
17.05.2006 р. № 690, від 11.07.2007 р. № 913,
від 12.03.2008 р. № 170, від 13.06.2012 р.
№ 526, від 09.12.2015 р. № 1013 (далі — По
рядок № 1078).
Відповідно до ст. 5 Закону № 1282 ін
дексація здійснюється в межах фінансових
ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пен
сійного фонду України та бюджетів інших
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування на відповідний рік.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) для прове
дення індексації обчислюється наростаючим
підсумком на основі щомісячних індексів
споживчих цін за даними Держстату. Право
на проведення індексації настає в разі, якщо
величина ІСЦ перевищить встановлений
поріг індексації (з січня 2016 р. — 103 %).
У разі підвищення тарифних ставок
(окладів) значення індексу споживчих цін
у місяці, в якому відбувається підвищення,
приймається за 1 або 100 %, тобто місяць
підвищення вважається базовим.
Якщо сума підвищення заробітної плати
(у місяці підвищення тарифних ставок (окла
дів) враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру)
більша, ніж сума індексації, індексація в ба
зовому місяці не нараховується. Якщо розмір
підвищення менший, ніж сума індексації,
то в базовому місяці сума індексації визна
чається як різниця між сумою індексації та
сумою підвищення заробітної плати.
Працівникам підприємств i організацій,
які перебувають на госпрозрахунку, заробітна
плата у зв’язку зі зростанням рівня інфляції

підвищується в порядку, визначеному в ко
лективних договорах, але не нижче норм,
встановлених Законом № 1282 та положен
нями Порядку № 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний мі
сяць величина приросту ІСЦ для проведення
індексації в травні-червні 2016 р. наведена
в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації у травні-червні 2016 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
травень

червень

січень

38,0

46,0

лютий

31,0

38,6

березень

18,3

25,1

квітень

3,7

9,7

травень

1,5

7,4

червень

1,1

7,0

липень

2,9

8,2

серпень

3,7

9,0

вересень

1,4

6,6

жовтень

2,0

7,9

листопад

—

5,8

грудень

—

5,1

січень

—

4,1

лютий

—

4,5

березень

—

3,5

квітень

—

—

травень

—

—

у 2015 р.

у 2016 р.

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

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2015

103,1

105,3

110,8

114,0

102,2

100,4

99,0

99,2

102,3

98,7

102,0

100,7

2016

100,9

99,6

101,0

103,5

ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2015 р. (базовий місяць)
величина приросту ІСЦ для індексації доходів у травні 2016 р. становить:
1,053 1,108 1,140 1,022 1,015 100 – 100 = 38 %,
де
1,053 — ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 100),
1,108 — ІСЦ за березень 2015 року (110,8 100),
1,140 — ІСЦ за квітень 2015 року (114,0 100),
1,022 — ІСЦ за травень 2015 року (102,2 100),
1,015 — ІСЦ за червень-листопад 2015 року (1,004 0,990 0,992 1,023 0,987
1,020 100 100).
ІСЦ за грудень 2015 р. — квітень 2016 р. становив 105,8 % (1,007 1,009 0,996
1,010 1,035 100), тобто перевищив поріг індексації (103 %), тому в червні 2016 р.
індексація продовжує нараховуватись на величину приросту ІСЦ — 46 % (1,053 1,108
1,140 1,022 1,015 1,058 100.
Припустимо, що заробітна плата за травень 2016 р. становить 3700 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(з 01.05.2016 р. — 1450,00 грн).
Якщо заробітна плата не підвищувалась з січня 2015 р., величина приросту індексу
споживчих цін, на яку має індексуватися заробітна плата у травні 2016 р., становить 38 %
(138 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 551,00 грн (1450,00 38 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 4250,00 грн (3700,00 + 551,00).
Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.
Грошовий дохід разом із сумою індексації оподатковується відповідно до чинного законодавства.
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

ТАРИФНЫЕ

ставки водителей
автотранспортных
средств
При единой законодательной базе формирование тарифных
ставок водителей автотранспортных средств (грузовых и
легковых автомобилей, автобусов) в ряде отраслей хозяйствования имеет свои особенности. А устанавливаются
тарифные ставки по общей нормативно сложившейся схеме.
Эти два аспекта в организации оплаты труда водителей
и рассматриваются в статье

Формирование тарифных ставок
Законодательные нормы. Согласно
ст. 15 Закона об оплате труда и ст. 97 КЗоТ в
системе оплаты труда тарифные ставки уста
навливаются предприятиями самостоятельно
в коллективном договоре с соблюдением
норм и гарантий, предусмотренных зако
нодательством, генеральным, отраслевыми
(межотраслевыми) и территориальными
соглашениями. Если коллективный договор
на предприятии, в учреждении, организации
не заключен, работодатель обязан согласо
вать эти вопросы с профсоюзным органом,
представляющим интересы большинства
работников, а в случае его отсутствия —
с другим уполномоченным на представи
тельство трудовым коллективом органом.
Договорные нормы формирования та
рифных ставок водителей автотранспортных
средств (далее — водители) с учетом произ

водственных особенностей отраслей хозяй
ствования установлены в схемах отраслевых
соглашений, которых, исходя из действующих
отраслевых соглашений, определяется три.

Для предприятий отрасли,
где работа на автомобильном
транспорте является основной
деятельностью
Условия оплаты труда водителей на пред
приятиях такой отрасли устанавливаются
коллективным договором с соблюдением
норм действующего законодательства и по
ложений Отраслевого соглашения между
Министерством инфраструктуры Украины,
Федерацией работодателей транспорта Украи
ны, совместным представительским органом
Профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства Украины
и Всеукраинского независимого профсоюза
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работников транспорта в сфере автомобиль
ного транспорта на 2013–2015 годы (далее —
Отраслевое соглашение по автотранспорту;
действует до принятия нового).
Согласно Приложению 1 к Отраслевому
соглашению по автотранспорту тарифные
ставки водителей формируются по коэф
фициентам соотношений к минимальной
заработной плате (см. таблицу 1).

Для предприятий, где работа
на автомобильном транспорте
не является основной
деятельностью, и отраслевое
соглашение не предусматривает
порядка формирования
тарифных ставок водителей
по группам автомобилей
К такой схеме, к примеру, можно отне
сти предприятия жилищно-коммунального

хозяйства (скажем, коммунальное пред
приятие зеленого строительства). Работа
автотранспорта несвойственна основной
деятельности этого предприятия.
Относительно таких производственных
ситуаций ст. 17 Закона об оплате труда
предусмотрено, что для работников предпри
ятий, производств, цехов, участков и других
подразделений, которые выполняют работы
(предоставляют услуги), не свойственные
основной деятельности отрасли (подотрас
ли), условия оплаты труда устанавливаются
коллективным договором с соблюдением
гарантий, определенных соглашениями
тех отраслей (подотраслей), к которым
эти подразделения относятся по характеру
производства, и актами действующего за
конодательства.
Коммунальное предприятие при форми
ровании должностных окладов и тарифных
ставок руководствуется:

Таблица 1. Коэффициенты соотношений к минимальной заработной плате для
формирования тарифных ставок водителей по группам грузовых автомобилей
1. Водители автотранспортных средств
1.1. Грузовые автомобили
Коэффициенты соотношений к минимальной заработной плате по группам автомобилей
1 группа

2 группа
специализированные и специальбортовые
ные автомобили: самосвалы, циГрузоподъемавтомобили
стерны, рефрижераторы, контейность автомоби- и автомобинеровозы, пожарные, техпомощи,
лей (в тоннах)
ли-фургоны
снегоочистительные, поливочнообщего назна- моечные, подметально-уборочные,
чения
автокраны, автопогрузчики и другие, седельные тягачи с прицепами

до 1,5
свыше 1,5 до 3
свыше 3 до 5
свыше 5 до 7
свыше 7 до 10
свыше 10 до 20
свыше 20 до 40
свыше 40 до 60
свыше 60

1,604
1,717
1,782
1,931
2,058
2,150
2,323
2,407
—

1,717
1,782
1,931
2,058
2,150
2,323
2,407
2,726
3,545

3 группа
автомобили по перевозке цемента, ядохимикатов, трупов, безводного
аммиака, аммиачной
воды, загнивающего мусора, ассенизационных
грузов

1,782
1,931
2,058
2,150
2,323
2,407
2,728
—
—
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• Отраслевым соглашением между Ми
нистерством по вопросам жилищно-комму
нального хозяйства Украины, Всеукраинским
объединением областных организаций ра
ботодателей предприятий жилищно-комму
нальной отрасли «Федерация работодателей
ЖКХ Украины» и Центральным комитетом
профсоюза работников жилищно-комму
нального хозяйства, местной промышлен
ности, бытового обслуживания населения
Украины на 2010–2012 годы (далее — От
раслевое соглашение по ЖКХ; действует до
принятия нового).
Отраслевым соглашением по ЖКХ в при
ложении 2 предусмотрен подотраслевой
коэффициент отношения минимальной
месячной тарифной ставки водителя ав
тотранспортных средств к установленной
соглашением минимальной тарифной ставке
рабочего 1 разряда — размер коэффициента
1,48. Этот коэффициент предусматривает
минимальные тарифные ставки для работ
ников, выполняющих наименее сложные
виды работ. Для водителей тарифные ставки
увеличиваются, и их размер определяется
предприятиями в коллективных догово
рах. При формировании в коллективном
договоре тарифных ставок водителей взя
тое как пример коммунальное предпри
ятие, кроме норм Отраслевого соглашения
по ЖКХ, использует и соответствующие
нормы Отраслевого соглашения по автотранспорту.

Для предприятий отрасли,
где работа на автомобильном
транспорте не является основной
деятельностью, но отраслевое
соглашение предусматривает
порядок формирования
тарифных ставок водителей
по группам автомобилей
Это, к примеру, предприятия отрасли
хлебопродуктов, сельхозпредприятия.

ОПЛАТА ТРУДА

Примеры формирования тарифных ставок
водителей по основным схемам отраслевых
соглашений приведены в таблице 2 на с. 50.
Как видим из таблицы 2, на предприятиях
отрасли, где работа на автотранспорте не яв
ляется основной деятельностью, и отраслевое
соглашение не предусматривает формирования
тарифных ставок водителей, схема расчета
тарифных ставок водителей такая же, как и
для автотранспортных предприятий.
При формировании тарифных ставок
водителей правомерно руководствоваться
также нормами территориальных (ранее —
региональных) соглашений.

Установление тарифных ставок
Установление на предприятии тарифных
ставок и должностных окладов — это пов
торяющийся комплекс организационнораспорядительных действий, оформляемых
документально в такой последовательности:
• внесение в коллективный договор пред
приятия изменений, которые отражаются в
новых редакциях приложений к договору о
размерах тарифных ставок и должностных
окладов по профессиям рабочих и должно
стям служащих;
• утверждение в приказе по предприятию
штатного расписания в новой редакции,
разработанного с учетом новых размеров
тарифных ставок и должностных окладов,
принятых в изменениях к коллективному
договору;
• установление в приказе по предприятию
работникам списочного состава размеров
тарифных ставок и должностных окладов,
постоянных доплат и надбавок с учетом
размеров тарифных ставок и должностных
окладов, утвержденных в новой редакции
штатного расписания.
Эти организационно-распорядительные
действия производятся как в случае повыше
ния тарифных ставок и должностных окла
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дов в связи с повышением законодательно
установленного размера минимальной зара
ботной платы, так и в случаях установления
на предприятии минимальной заработной
платы в размере, превышающем ее законо
дательно установленный уровень.

Примеры установления тарифных
ставок приведены в приложениях 1–3 как
фрагменты соответствующих документов.
В этих фрагментах отслеживается докумен
тирование распорядительных действий по
установлению тарифных ставок водителям1.

Таблица 2. Примеры формирования тарифных ставок водителей
по основным схемам тарифных соглашений
Исходные данные и схемы расчетов
тарифных ставок водителей на
примере формирования
№
с 01.05.2016 г. тарифной ставки
п/п
водителя грузового бортового
автомобиля грузоподъемностью
5 тонн

На предприятии отрасли работа автотранспорта —

основная
деятельность

неосновная деятельность,
и отраслевое соглашение
формирование тарифных ставок
водителей:
не преду
сматривает

преду
сматривает

1

Установленный на предприятии размер
месячной минимальной заработной
платы, грн

1450

1450

1450

2

Коэффициент отношения минимальной
тарифной ставки рабочего 1 разряда к
размеру минимальной заработной платы

×

×

1,05

3

Размер минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда
(стр. 1 × стр. 2), грн

×

×

1523
(1450 × 1,05)

4

Предусмотренный отраслевым соглашением коэффициент отношения
тарифной ставки водителя:

4.1

к размеру минимальной заработной
платы

1,717

1,717

×

4.2

к размеру минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда

×

×

1,45

5

2490
2490
2208
Месячный размер тарифной ставки
(стр. 1 × стр. 4.1; (стр. 1 × стр. 4.1; (стр. 3 × стр. 4.2;
водителя, грн
1450 × 1,717)
1450 × 1,717)
1523 × 1,45)

1 Із № 7/2016 ми розпочинаємо цикл публікацій щодо запровадження та застосування тарифної системи оплати
праці, яка, нагадаємо, забезпечує диференціацію в оплаті праці залежно від складності виконуваних робіт. Більше про
організацію та оплату праці водіїв читайте у спецвипуску № 3/2016, який вийде у вересні 2016 р. (Прим. ред.)
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Приложение 1
Пример протокола общего собрания трудового коллектива по внесению изменений
в коллективный договор, в частности по тарифным ставкам водителей2
Додаток до протоколу № 5 від 25.04.2016 р.
загальних зборів трудового колективу
Публічного акціонерного товариства
«Запорізький елеватор»
Зміни до Колективного договору на 2016 р.
по Публічному акціонерному товариству «Запорізький елеватор»
1. Нова редакція підпункту 5.6.1 (або під іншим номером) Колективного договору
на 2016 р.:
Встановити з 1 травня 2016 року місячну тарифну ставку робітника, який виконує
просту роботу, що не потребує кваліфікації, в розмірі 1450 гривень, мінімальну місячну
тарифну ставку робітника 1 розряду в розмірі 1523 гривні та відповідно підвищити
тарифні ставки (посадові оклади) працівників підприємства за співвідношеннями з
оплати праці Галузевої угоди між Публічним акціонерним товариством «Державна
продовольчо-зернова корпорація України», Державною акціонерною компанією «Хліб
України», об’єднанням підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром» та
Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2014–2016 роки.
2. Нові редакції додатків до Колективного договору на 2016 р.:
№ 6 – Додаток № 1 до Змін.
№ 7 – Додаток № 2 до Змін.
№ 8 – Додаток № 3 до Змін.
Підписи сторін

2 Приложение № 1 приведено на государственном языке, на котором согласно законодательству о языках документы
по изменению коллективного договора представляются на уведомительную регистрацию в районную государственную
администрацию.
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Додаток № 7 до Колективного договору на 2016 р.
(у новій редакції від 25.04.2016 р.)
Додаток № 2 до Змін від 25.04.2016 р.
Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів) i мінімальної
тарифної ставки робітника 1 розряду по робітниках наскрізних професій
(по робiтниках-нерозрядниках), мiсячні тарифні ставки (оклади)
з 01.05.2016 р., виходячи з мінімальної тарифної ставки
робітника 1 розряду 1523 грн
(фрагмент)

Найменування професій
робітників

Коефіцієнти
cпiввiдношень до місячної тарифної ставки
робітника 1 розряду

Місячна тарифна
ставка в грн

Погодинно

Відрядно

Погодинно

Відрядно

…

…

…

…

…

Водії автотранспортних засобів:
бортові автомобілі загального призначення вантажопідйомністю:
понад 1,5 до 3 т
понад 3 до 5 т
понад 5 до 7 т
понад 7 до 10 т

1,38
1,45
1,53
1,60

2102
2208
2330
2437

самоскиди, пожежні автомобілі,
автокрани, спецфургони
вантажопідйомністю:
понад 1,5 до 3 т
понад 3 до 5 т
понад 5 до 7 т
понад 7 до 10 т

1,45
1,53
1,60
1,68

2208
2330
2437
2559

легкові автомобілі при робочому
об’ємі двигуна:
понад 1,8 до 3,5 л
понад 3,5 л

1,38
1,45

2102
2208

автобуси довжиною:
до 5 м
понад 5 до 6,5 м
понад 6,5 до 7,5 м

1,40
1,47
1,64

2132
2239
2498

…

Головний економіст			

…

…

…

Голуб			

…

Т. П. Голуб

…

…

…

8322.2

…

…

Код профессии
по Классификатору профессий

Главный экономист					

Итого

Водитель автотранспортных
средств (бортовой автомобиль
грузоподъемностью 5 тонн)

4.

…
Производственный участок

…

№
п/п

…

Наименование структурных
подразделений, должностей
и профессий

…

2208

…

…

Должностной
оклад
(грн)

Голуб				

90,5

…

1

…

…

Количество штатных должностей

188190

…

2208

…

…

Месячный
фонд заработной
платы
(грн)

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ на 2016 год
(фрагмент)
ПАО «Запорожский элеватор» в новой редакции с 01.05.2016 г.,
исходя из минимальной заработной платы 1450 грн в месяц

Т. П. Голуб

…

Смола С. П.

…

…

Примечание
(фамилия, инициалы работника, замещающего штатную единицу)

УТВЕРЖДАЮ
штат в количестве 90,5 штатных единиц с месячным фондом
заработной платы по должностным окладам 188 190 грн.
Председатель правления
Козак
Д. И. Козак
27 апреля 2016 г.
М. П.

Приложение к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 27.04.2016 г. № 45-ОД

Пример штатного расписания с данными об утверждении тарифных ставок водителям
(фрагмент)

Приложение 2
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Производственный участок

Смола С. П.

…

…

4.

…

Надбавка за
классность

…

…

5

наименования доплат
и надбавок

…

25

…

…

6

к ставке,
окладу,
%

12 460,20

…

552,00

…

…

7

сумма
(грн)

Постоянные доплаты и надбавки

Голуб				

178 200,00

…

2208,00

Водитель автотранспортных
средств 1 класса
(бортовой автомобиль грузоподъемностью 5 тонн)
…

…

…

4

…

…

3

Профессия,
должность

Месячная тарифная ставка, оклад (грн)

Т. П. Голуб

190 660,20

…

2760,00

…

…

8

Месячная тарифная ставка,
оклад с доплатами и надбавками (грн)

ОПЛАТА ТРУДА

Главный экономист					

Итого

…

1

…

2

№
п/п

…

Структурное подразделение, фамилия и инициалы работника

Установленные с 01.04.2016 г. тарифные ставки и должностные оклады,
постоянные доплаты и надбавки работникам ПАО «Запорожский элеватор»,
исходя из минимальной заработной платы 1450 грн в месяц

Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 29.04.2016 г. № 47-ОД

Приложение 3
Пример ведомости с данными об установлении тарифных ставок конкретным водителям
(фрагмент)
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Сегодня в рубрике:
Годовой бонус и создание
c. 55
обеспечения
Требования по уплате долга
(недоимки) по ЕСВ:
c. 59
обжалование в суде
Заполняем авансовый
c. 63
отчет
Командировка за границу:
расчеты платежными
c. 69
картами
Проезд работника на такси —
стресс для бухгалтера
c. 78

Сергій РОГОЗНИЙ,
аудитор, юрист, CAP, DipIFR, член Ради ФПБАУ

РІЧНИЙ БОНУС

та створення
забезпечення

Виплачуючи заохочення, зазвичай роботодавець розраховує,
що вони спрацюють як мотиваційний чинник, який стимулюватиме працівників на досягнення високих результатів праці
й не стане лише відображенням «бездоганного дотримання
працівником дисципліни праці», «тривалого стажу на підприємстві» або його «фінансових потреб на утримання великої
родини»
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Чим регулюється
Закон про оплату праці виділяє три основні
категорії виплат працівникам, що включа
ються до фонду оплати праці:
• основна заробітна плата;
• додаткова заробітна плата;
• інші заохочувальні та компенсаційні
виплати.
Саме заохочувальні виплати є найпо
ширенішим «пряником», якого чекають
і щодо якого будують свої плани працівники
великих корпорацій із соціально спрямова
ною економічною політикою.
Заохочувально-компенсаційні виплати
здійснюються у формі:
• премій за спеціальними системами та
положеннями;
• винагород за підсумками роботи за рік;
• компенсаційних та інших грошових
виплат.
Їх мета — підвищення лояльності та про
дуктивності праці працівників.

Як обліковується
Національне П(С)БО 26 «Виплати пра
цівникам», який регламентує методологічні
засади формування в бухгалтерському об
ліку інформації про виплати (у грошовій
і негрошовій формах) за роботи, виконані
працівниками, та її розкриття у фінансовій
звітності, відносить премії та інші заохочу
вальні виплати, що підлягають сплаті про
тягом 12 місяців після закінчення періоду,
до поточних виплат.
Пункт 8 П(С)БО 26 визнає премії та інші
заохочувальні виплати зобов’язаннями
і вимагає створення забезпечення у звітному
періоді, якщо робота, виконана працівниками
в цьому періоді, дає їм право на отримання
таких виплат у майбутньому. Додаткові ви
трати з оплати праці мають бути віднесені
до тієї ж категорії, що й виплати з основної
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оплати праці: премії працівникам основного
виробництва — на собівартість реалізації,
заохочення менеджерам зі збуту — на ко
мерційно-збутові витрати.
Згідно з пунктом 14 П(С)БО 11 «Зобо
в’язання» забезпечення створюється при
виникненні внаслідок минулих подій зо
бов’язання, погашення якого ймовірно при
зведе до зменшення ресурсів, що втілюють
в собі економічні вигоди, та його оцінка
може бути розрахунково визначена.
Бонус, особливо річний, має таку особли
вість, що його розмір чітко не визначений
і залежить від багатьох об’єктивних (резуль
тати діяльності підприємства, підрозділу,
фонду оплати праці та стажу конкретних
працівників) та суб’єктивних факторів (част
ки прибутку, яку учасники чи вище керівни
цтво підприємства погодяться спрямувати
на премії, його розподіл між категоріями
працівників, особисті стосунки між менедж
ментом та підлеглими в колективі тощо).
Якщо премії виплачуються з року в рік
та на підприємстві склалася така практика,
що дає змогу головному бухгалтеру обґрун
товано оцінити суми майбутньої виплати
та її розподіл між категоріями працівни
ків, то забезпечення має бути створено
та розкрито у фінансовій звітності. Якщо
на підприємстві такі виплати трапляються
рідко, передбачити їх неможливо і до дати
підготовки річної звітності керівництво
не оголосило наміру відзначити підлеглих
за результатами року, то й нараховувати
забезпечення немає підстав.
Існує ще одна важлива бухгалтерська
деталь. Справа в тому, що одним із базових
принципів бухгалтерського обліку є принцип
нарахування та відповідності доходів та ви
трат, суть якого полягає в тому, що доходи
співвідносяться з понесеними для них витра
тами та відображаються в бухгалтерському
обліку й фінансовій звітності в момент їх ви
никнення, незалежно від дати надходження
або сплати грошових коштів. Якщо понесені
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витрати носять адміністративний чи який
інший загальний характер і їх з жодними
доходами прямо не співставиш, то вони
визнаються витратами періоду.
Отже, забезпечення має нараховуватись
рівномірно впродовж року! І саме в цьому
полягає найбільша проблема: на початку
року практично неможливо передбачити
розмір та структуру бонуса, яка буде оголо
шена після закінчення року. Урешті-решт
після завершення року премія може бути
не призначена взагалі. Тому з практичних
міркувань річний бонус нараховується
в останній місяць звітного року.
Для нарахування забезпечення засто
совується така кореспонденція рахунків:
Дебет «Витрати» (рахунки 23, 91, 92,
93, 94) — кредит «Забезпечення матері
ального заохочення» (субрахунок рахун
ку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і
платежів»).
Якщо підприємство перейшло на засто
сування міжнародних стандартів бухгал
терського обліку та фінансової звітності,
принципово нічого не змінюється, анало
гічні вимоги містяться у МСБО 19 «Виплати
співробітникам», МСБО 37 «Забезпечення,
умовні зобов’язання та умовні активи» та
інших.

Як оподатковується
Як зазначалося вище, річна премія нале
жить до фонду оплати праці, тому вона опо
датковується ПДФО за ставкою 18 % та ЄСВ
за ставкою 22 % за загальними правилами.
ПДФО утримується та ЄСВ нараховується
в момент нарахування премії в особових
рахунках працівників, а сплачується в бю
джети одночасно з виплатою премії праців
никам, але не пізніше 30 днів після місяця
нарахування для ПДФО та 20 днів для ЄСВ.
Для ЄСВ діє обмеження максимальної
величини місячного доходу, на який на

УЧЕТ И НАЛОГИ

раховується ЄСВ, у розмірі 25 мінімаль
них заробітних плат (з 01.05.2016 р. —
36 250 грн).
Отже, під час нарахування забезпечення
під річну премію мають бути враховані до
даткові зобов’язання з ЄСВ.
У подальшому під час нарахування премії
до виплати працівникам будуть виконані
такі бухгалтерські проведення:
• на суму премії:
дебет 47 «Забезпечення майбутніх ви
трат і платежів» — кредит 66 «Розрахунки
з оплати праці»;
• на суму ЄСВ:
дебет 47 «Забезпечення майбутніх ви
трат і платежів» — кредит 65 «Розрахунки
за страхуванням».
Якщо забезпечення не вистачить, то різ
ницю буде віднесено на витрати періоду,
а зайво нараховану суму слід сторнувати
з витрат.
Коригувати нерозподілений прибуток
(рахунок 44) не потрібно: під час формування
забезпечень від підприємства не очікується
100 % точності, тому різниця проводить
ся в періоді, коли було отримано додатко
ву інформацію, що дало змогу уточнити
зобов’язання.
На податкові витрати для цілей розрахун
ку податку на прибуток премія потрапить
у момент формування резерву з можливим
коригуванням суми в періоді виплати за ра
хунок резерву.
Жодних податкових різниць ні в періоді
створення забезпечення, ні в періоді його
використання не виникне, адже відповідно
до пп. 139.1.1 ПКУ фінансовий результат
до оподаткування не коригується на суму
витрат для формування забезпечень на від
пустки працівникам та інші виплати, пов’яза
ні з оплатою праці, згідно з національними
П(С)БО або МСФЗ.
Цю позицію підтвердила і Державна фіс
кальна служба України в листі від 07.04.2016 р.
№ 7781/6/99-99-19-02-02-15.
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ПРИКЛАД

ТОВ «Оліяр Поділля» займається переробкою технічних культур. Керівництво дбає
про працівників: надає додаткові відпустки кращим за професією, виплачує щомісячні та
річну премії. На підприємстві дотримуються норм трудового законодавства, але встановлюються суворі вимоги до трудової дисципліни та додержання норм професійної етики.
Наприкінці грудня 2015 р. стало відомо про намір керівництва виплатити річну премію
в розмірі 10 % від річного фонду оплати праці працівників.
Для того, щоб нарахувати забезпечення, бухгалтеру з’ясувати ще деякі деталі, зокрема:
— на яку дату будуть сформовані списки працівників, які преміювамуться;
— чи підлягають преміюванню особи, які звільнились у 2015 р., а також ті, які звільняться
між 31 грудня та датою формування списків на виплату. Якщо ні — то показники плинності
кадрів для розрахунку орієнтовного відсотка осіб, які звільняться до дати виплати премії;
— які показники слугуватимуть базою для нарахування премії: зароблена зарплата,
відпрацьований період звітного року, загальний стаж роботи на підприємстві тощо;
— чи будуть враховані разові виплати: лікарняні, відпускні, виплати за роботу у святкові
та неробочі дні, премії за особисті досягнення;
— чи будуть застосовані рівні правила для всіх, чи окремі підрозділи підприємства та
категорії працівників отримають вищі виплати;
— список працівників, поточний розмір заробітної плати яких близький до 25 мінімальних зарплат або перевищує його для цілей коректного врахування ЄСВ в забезпеченні.
Наведений перелік не є вичерпним, але обставини, вплив яких на розмір забезпечення
несуттєвий, можна не враховувати.
РЕКЛАМА
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Катерина ЧУЧАЛІНА,
юрист

ВИМОГИ

щодо сплати боргу
(недоїмки) з ЄСВ:
оскарження в суді
Підприємство отримало вимогу про сплату боргу (недоїмки)
та рішення про застосування штрафних санкцій з ЄСВ,
а адміністративне оскарження не дало позитивних результатів.
У такому разі можна спробувати домогтися справедливості в суді

У

минулому номері ми розглядали ситу
ацію, за якої контролюючий орган на
діслав (вручив) підприємству Вимогу
про сплату боргу (недоїмки) від 30.06.2016 р.
№ 0001 та Рішення про застосування штраф
них санкцій від 30.06.2016 р. № 001.
Підприємство оскаржило згадані Вимогу
та Рішення в адміністративному порядку,
але не отримало бажаного результату. ДФСУ
залишила Вимогу про сплату боргу (недо
їмки) від 30.06.2016 р. № 0001, Рішення
про застосування штрафних санкцій від
30.06.2016 р. № 001 та Рішення Головного
управління ДФС у Волинській області про
розгляд скарги без змін.
Отже, наступним кроком є звернення
до суду. Перше, на чому необхідно зосереди
ти увагу, це строки.
У п. 5 розділу VI Інструкції про поря
док нарахування і сплати єдиного вне
ску на загальнообов’язкове державне со
ціальне страхування, затвердженої на
казом Міністерства фінансів України від
20.04.2015 р. № 449 (далі — Інструкція

№ 449), вказано, що протягом 10 календар
них днів з дня одержання вимоги про сплату
боргу (недоїмки) платник зобов’язаний
сплатити зазначені у вимозі суми недоїмки,
штрафів та пені. У разі незгоди з розрахунком
фіскального органу суми боргу (недоїмки)
платник єдиного внеску протягом 10 кален
дарних днів, що настають за днем отримання
вимоги, узгоджує її з фіскальним органом
шляхом оскарження вимоги про сплату
боргу (недоїмки) в адміністративному або
судовому порядку.
А частиною восьмою п. 4 ст. 25 Закону
про ЄСВ передбачено, що в разі, якщо зго
ди з органом доходів і зборів не досягнуто,
платник ЄСВ зобов’язаний сплатити суми
недоїмки та штрафів разом з нарахованою
пенею протягом 10 календарних днів з дня
надходження рішення відповідного орга
ну доходів і зборів або оскаржити вимогу
до органу доходів і зборів вищого рівня чи
в судовому порядку.
Отже, протягом 10 календарних днів
з дня надходження рішення ДФСУ про
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розгляд повторної скарги підприємство може
оскаржити Вимогу про сплату боргу (недо
їмки) від 30.06.2016 р. № 0001 та Рішення
про застосування штрафних санкцій від
30.06.2016 р. № 001. Необхідно особливу
увагу звертати на дату саме отримання
рішення від ДФСУ, що зафіксована в по
штовому відділенні.
На жаль, законодавчо не повністю вре
гульовано питання, як діяти, якщо останній
день для подання позову припадає на ви
хідний або святковий день.
Закон про ЄСВ не містить жодних вказі
вок щодо порядку дій платника. Але в п. 11
розділу ІV Інструкції № 449 вказано, що
в разі, якщо останній день строків сплати
ЄСВ, зазначених у цій Інструкції, припадає
на вихідний або святковий день, останнім
днем таких строків сплати ЄСВ вважається
перший робочий день, що настає за вихідним
або святковим днем.
Оскільки сплатити кошти за Вимогою та
Рішенням необхідно протягом 10 календар
них днів з дня надходження рішення ДФСУ
(тобто строк є зафіксованим), можна при
пустити, що на ці взаємовідносини також
розповсюджується п. 11 розділу ІV Інструкції
№ 449, і підприємство може подати позов
у перший робочий день, що настає за ви
хідним або святковим днем. Однак радимо
не зволікати з поданням позову та не від
кладати його на останній день.
Якщо у підприємства не вистачає коштів
для сплати судового збору і через це від
кладається подання позову, краще сплатити
суму, яка вже є на рахунку підприємства, та
подати позов вчасно. У цьому випадку відпо
відно до ст. 108 Кодексу адміністративного
судочинства України (далі — КАСУ) суддя,
встановивши, що позовну заяву подано без
додержання вимог, встановлених ст. 106
цього Кодексу, винесе ухвалу про залишення
позовної заяви без руху і встановить строк,
достатній для усунення недоліків. Якщо під
приємство вчасно доплатить необхідну суму
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судового збору, то згідно з частиною другою
ст. 108 КАСУ позовна заява вважатиметься
поданою в день первинного її подання до ад
міністративного суду.
У п. 6 розділу VI Інструкції № 449 зазна
чено, що вимога про сплату боргу (недоїм
ки) вважається відкликаною, якщо вимога
фіскального органу про сплату боргу (не
доїмки) скасовується чи змінюється судом
(господарським судом). У сумлінного плат
ника одразу ж виникає запитання: до якого
суду звертатися?
Відповідно до п. 1 Положення про Дер
жавну фіскальну службу України, затвер
дженого постановою КМУ від 21.05.2014 р.
№ 236 (далі — Постанова № 236), ДФСУ
є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координу
ється КМУ через Міністра фінансів і який
реалізує державну податкову політику, дер
жавну політику у сфері державної митної
справи, державну політику з адміністрування
ЄСВ, державну політику у сфері боротьби з
правопорушеннями під час застосування
податкового, митного законодавства, а та
кож законодавства з питань сплати ЄСВ.
Це означає, що ДФСУ відповідає ознакам
суб’єкта владних повноважень у розумінні
положень ст. 3 КАСУ.
Публічно-правовий спір, у якому хоча б
однією зі сторін є орган виконавчої влади,
їхня посадова чи службова особа або інший
суб’єкт, який здійснює владні управлінські
функції на основі законодавства, у т. ч. на ви
конання делегованих повноважень, є справою
адміністративної юрисдикції. Крім того, закон
має силу вищу порівняно з наказом міністер
ства, тому слід керуватися нормами КАСУ.
Отже, підприємство має подавати по
зов до окружного адміністративного суду.
Відповідно до частини другої ст. 19 КАСУ
адміністративні справи з приводу оскар
ження правових актів індивідуальної дії,
а також дій чи бездіяльності суб’єктів влад
них повноважень, які прийняті (вчинені,
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допущені) стосовно конкретної фізичної чи
юридичної особи (їх об’єднань), вирішують
ся за вибором позивача адміністративним
судом за зареєстрованим у встановлено
му законом порядку місцем проживання
(перебування, знаходження) цієї особипозивача, або адміністративним судом
за місцезнаходженням відповідача, крім
випадків, передбачених цим Кодексом.
Якщо така особа не має місця проживан
ня (перебування, знаходження) в Україні,
тоді справу вирішує адміністративний суд
за місцезнаходженням відповідача.
Таким чином, підприємство може по
дати позов до адміністративного суду або
за своїм місцезнаходженням, або за місцем
знаходження контролюючого органу, який
прийняв Вимогу та Рішення.
На цьому етапі оскарження варто залу
чити юриста, який спеціалізується на таких
справах. Якщо ж підприємство вважає,
що впорається самостійно, то позов слід
формувати із дотриманням вимог ст. 105
КАСУ. Одночасно із надсиланням позову
до окружного адміністративного суду слід
надіслати контролюючому органу (у на
шому випадку — Луцькій ОДПІ ГУ ДФС
у Волинській області) повідомлення, що
Вимога та Рішення були оскаржені в суді.
Повідомлення (як і в разі надсилання скарг
до органів ДФС) складається в довільній
формі, головне не забути вказати, що під
приємство подало позов «у встановлений
законодавством термін».
Адміністративний позов подається до ад
міністративного суду у формі письмової
позовної заяви (із додатками) особисто по
зивачем або його представником (у цьому
разі у представника має бути із собою дові
реність). Можна також надіслати позовну
заяву до адміністративного суду поштою,
рекомендованим листом. Зверніть увагу,
що позов подається у двох примірниках:
один — для суду, інший — для відповідача.
Якщо позов до суду подається нарочним,
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потрібно взяти третій примірник позову,
на якому канцелярія суду поставить відмітку
про його прийняття.
Оскільки відповідно до частини шостої
ст. 12 КАСУ під час судового розгляду справи
в судовому засіданні забезпечується повне
фіксування судового засідання за допомогою
звукозаписувального технічного засобу,
позовну заяву варто складати невелику
за обсягом: викласти все коротко і по суті
(оскільки суддя її зачитуватиме). Додаткові
пояснення можна буде надати в процесі,
разом із додатковими доказами, відповідно
до ст. 49 КАСУ. Підприємство самостійно
вирішує, які додаткові докази надавати
разом із позовною заявою, а які під час су
дового процесу. Іноді суд своєю ухвалою із
посиланням на ст. 106, 108 КАСУ протягом
встановленого строку може витребувати до
даткові докази. У такому разі позивачу слід
дуже уважно прочитати ухвалу та надати
всі докази, що вимагаються.
Не забудьте сплатити судовий збір за
подання позову майнового характеру. Від
повідно до положень п. 1 та 3 частини другої
ст. 4 Закону України «Про судовий збір»
розмір збору для підприємства становити
ме 1,5 % ціни позову, але не менше розміру
мінімальної заробітної плати. Для підпри
ємців встановлено інші розміри — 1 % ціни
позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної
заробітної плати та не більше п’яти розмірів
мінімальної зарплати.
Реквізити сплати судового збору можна
отримати у відповідному окружному адмі
ністративному суді або зайшовши на сайт
Державної судової адміністрації України
за посиланням http://court.gov.ua/sudytax/.
Сайт корисний ще й тим, що обравши від
повідний суд, можна отримати не лише
квитанцію на сплату судового збору, а й
автоматично розрахувати його суму.
Надалі все залежить від наявних доказів
та майстерності й кмітливості представника
підприємства в суді.
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Приклад адміністративного позову
Волинський окружний
адміністративний суд
43025, м. Луцьк, вул. Словацького, 3
Головне управління ДФС
у Волинській області
м. Луцьк, вул. Перевірочна, 1
Приватне підприємство «Веселка»
м. Луцьк, вул. Перевірочна, 13
Телефон 000-3-000
Про визнання протиправними та скасування Вимоги про сплату боргу (недоїмки) від 30.06.2016 р. № 0001 та Рішення про застосування штрафних санкцій
від 30.06.2016 р. № 001
Адміністративний позов
Луцькою ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області була проведена (вказати назву перевірки) підприємства «Веселка». За результатами перевірки було складено акт від
27.06.2016 р. № 00001, на підставі якого було прийнято: Вимогу про сплату боргу
(недоїмки) від 30.06.2016 р. № 0001 та Рішення про застосування штрафних санкцій
від 30.06.2016 р. № 001. Позивач ознайомився із Вимогою та Рішенням і звернувся
із скаргою в порядку адміністративного оскарження. Рішенням Державної фіскальної
служби України про результати розгляду скарги від 13.09.2016 р. № 666, отриманим
платником податків 17.09.2016 р., скаргу залишено без задоволення.
Погодитися із названими рішеннями платник податків не може через такі обставини.
Так, актом перевірки від 27.06.2016 р. № 00001 було встановлено порушення (коротко описати порушення, що відображене в акті).
Такі висновки акта перевірки не відповідають нормам та вимогам чинного законодавства України з огляду на таке. (Далі з посиланнями на норми права описується,
чому висновки акта перевірки не відповідають законодавству).
На підставі наведеного, керуючись ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р.
№ 2464-VI, розділом VI Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. № 449, ст. 104, 105, 159, 162 Кодексу
адміністративного судочинства України, просимо прийняти постанову, якою визнати
протиправними та скасувати Вимогу про сплату боргу (недоїмки) від 30.06.2016 р.
№ 0001 та Рішення про застосування штрафних санкцій від 30.06.2016 р. № 001.
Додатки: 1. Копія Вимоги про сплату боргу (недоїмки) від 30.06.2016 р. № 0001.
2. Копія Рішення про застосування штрафних санкцій від 30.06.2016 р. № 001.
3. Копія довідки про включення до ЄДРПОУ.
4. Оригінал фінансового документа про сплату судового збору.
5. Копія адміністративного позову з додатками.
Директор ПП «Веселка»				

(Ініціали та прізвище)
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Марія ДМИТРУК,
аудитор

ЗАПОВНЮЄМО

авансовий звіт

У статті розглянуто законодавчі норми щодо складання та подання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження
або під звіт й особливості його заповнення в разі відряджень
по Україні та за кордон

Форма та терміни подання
Після повернення з відрядження та в інших
випадках отримання готівкових коштів пра
цівник має заповнити Звіт про використання
коштів, виданих на відрядження або під звіт
(далі — авансовий звіт), за встановленою
формою. Міністерство фінансів України
наказом від 10.03.2016 р. № 350 затвердило
нову форму авансового звіту, яка застосову
ється починаючи з 19.04.2016 р.
Відзначимо, що оновлена форма не міс
тить істотних змін порівняно з попередньою:
уточнено тільки розрахунок суми ПДФО
в разі несвоєчасного повернення підзвітних
сум у зв’язку із заміною з 01.01.2016 р. двох
ставок податку (15 % та 20 %) на одну (18 %).
Звіт складається особою, яка отримала підзвітні кошти, на підприємствах усіх організа
ційно-правових форм власності. Згідно з
пп. 170.9.2–170.9.3 ПКУ авансовий звіт по
дається до бухгалтерії підприємства в такі
терміни:

• до закінчення п’ятого банківського
дня, що настає за днем, у якому працівник
повернувся з відрядження або завершив
виконання окремої цивільно-правової дії
за дорученням та за рахунок особи, що ви
дала кошти під звіт, — у разі виплати авансу
готівкою або шляхом переведення на осо
бисту платіжну картку працівника;
• до закінчення третього банківського
дня після завершення відрядження — у разі
використання готівки, знятої з корпоративної
банківської платіжної картки;
• до закінчення 10 банківського дня
після завершення відрядження — у разі
безготівкових розрахунків корпоративною
банківською платіжною карткою.
Усі документи, які підтверджують витрати
як первинні документи, повинні бути додані
до Звіту в оригіналі (за винятком закор
донного паспорта). Такими документами,
зокрема, є розрахункові. У разі відрядження
за кордон підтвердні документи, що засвідчу
ють вартість понесених за кордоном витрат,
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мають бути оформлені відповідно до вимог
закордонної держави.
Якщо витрати у відрядженні підтверджені
документально або є витратами на харчуван
ня/фінансування власних потреб відрядженого
(добові витрати), вони не включаються до опо
датковуваного доходу платника податку —
фізичної особи, якщо їх розмір не перевищує
0,2 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року, в розрахунку за кожен кален
дарний день відрядження в межах території
України, та 0,75 розміру мінімальної заро
бітної плати — для відрядження за кордон.
На це звертає увагу й Міжрегіональне голо
вне управління ДФС — Центральний офіс з
обслуговування великих платників у листі
від 21.01.2016 р. № 1501/10/28–10–06–11.

Заповнення авансового звіту
в разі відрядження в межах
України
У разі відрядження працівника в межах
території України та до країн із встановленим
для громадян України безвізовим режимом
в’їзду авансовий звіт заповнюється таким
чином (розглянемо детально за всіма рек
візитами й графами та хто їх заповнює):
«№ та дата звіту» — дату проставляє від
ряджений працівник, яка є датою складання.
Номер звіту проставляє працівник бухгалтерії
(або відряджений — згідно з отриманою від
бухгалтерії інформацією). За вказаною датою
складання авансового звіту приймається
рішення щодо (не)своєчасності звітування
підзвітної особи.
«Найменування податкового агента» —
вказується юридична назва підприємства
згідно з його установчими документами.
Заповнюється відрядженою особою або може
бути внесена до шаблону авансового звіту
конкретного підприємства для уникнення
помилок під час заповнення.
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«Код за ЄДРПОУ» — вказується код
ЄДРПОУ підприємства — юридичної особи
та номер облікової картки платника податків
чи серія й номер паспорта — для суб’єкта
підприємницької діяльності.
«Відділ/посада, цех/професія» — від
ряджена особа зазначає згідно зі штатним
розписом назву підрозділу, в якому вона
працює, та свою посаду.
«П. І. Б.» — відряджена особа вказує своє
прізвище, ім’я та по батькові відповідно
до паспортних даних.
«Податковий номер (або серія та номер
паспорта)» — відряджена особа зазначає
реєстраційний номер своєї облікової картки
платника податків або серію та номер пас
порта за відсутності такого номера у зв’язку
з релігійними переконаннями та наявністю
про це відмітки в паспорті.
«Призначення авансу» — відряджена
особа в скороченій формі зазначає, на які
цілі надавався аванс (наприклад, на від
рядження).
«Залишок/перевитрата попереднього
авансу» — дані вписує відряджена особа
(сума цифрами, у гривнях з копійками).
Заповнюється тільки в тому разі, якщо є
заборгованість (неповернута відрядженим/
непогашена роботодавцем) за наданим
авансом на попереднє відрядження.
«Одержано (від кого, № та дата)» — від
ряджена особа зазначає, яким чином було
отримано аванс на відрядження (готівкою,
на картковий рахунок або на корпоративну
картку), та вказує суму цифрами.
«Усього отримано» — відряджена особа
вказує цифрами у гривнях із копійками за
гальну суму отриманого авансу.
«Витрачено» — відряджена особа зазна
чає фактично понесену суму витрат цифрами
у гривнях із копійками. Ця сума має збігатися
із загальною сумою, яка наводиться на зво
ротному боці авансового звіту, та із загальною
сумою коштів відповідно до підтвердних до
кументів, які додаються до авансового звіту.

УЧЕТ И НАЛОГИ

№6 (119) июнь 2016

«Залишок/перевитрата» — відряджена
особа вказує цифрами у гривнях із копій
ками різницю між виданим авансом та ви
траченими коштами. Отриманий результат
зазначається в рядках відповідно «Залишок»
або «Перевитрати».
«Додаток __ документів» — відряджена
особа цифрами зазначає кількість документів,
що підтверджують понесені нею витрати та
додаються до авансового звіту (ця кількість
зазвичай відповідає переліку документів
на зворотному боці Звіту, але може й від
різнятися).
«Дата, підпис» — відряджена особа про
ставляє дату подання авансового звіту та
свій підпис. Ця дата має збігатися з датою,
зазначеною в реквізиті «№ та дата звіту».
«Звіт затверджено в сумі» — заповню
ється керівником підрозділу, в якому пра
цює відряджена особа. Сума в гривневому
еквіваленті зазначається прописом, копій
ки — цифрами.
«Керівник» — керівник підрозділу, в яко
му працює відряджена особа, проставляє
свій підпис.
Усі інші поля на першій сторінці авансового
звіту («Звіт перевірено», «Бухгалтер», сума та
дата перевірки, «Дебет/кредит, сума», «За
лишок унесений/перевитрата видана», «За
касовим ордером/платіжним дорученням
№ , дата», рахунки бухгалтерського обліку)
заповнює працівник бухгалтерії підприємства.
Нижня частина першої сторінки запо
внюється тільки в разі неповернення суми

надміру витрачених коштів протягом звітного
місяця, на який припадає граничний строк
повернення. Заповнюється та підписується
працівником бухгалтерії із зазначенням
ставки ПДФО, яка є чинною на дату скла
дання авансового звіту. Відряджена особа,
у свою чергу, проставляє свій підпис щодо
ознайомлення з цим розрахунком та сумою,
яку буде утримано з її доходу.
На зворотному боці звіту відряджена
особа наводить перелік понесених витрат,
вказуючи дату документа, що підтверджує
понесені витрати, «кому, за що і на підставі
якого документа заплачено», суми добових
тощо. Кількість днів, за які працівнику випла
чуються добові, визначається згідно з наказом
керівника та відповідними первинними до
кументами. У кінці проставляється загальна
сума цифрами у гривнях із копійками.
«Підпис підзвітної особи» та «Дата» —
відряджена особа проставляє свій підпис та
дату складання переліку витрат. Дата має
відповідати датам, зазначеним відрядженим
на першій сторінці Звіту.

Закордонне відрядження
Заповнення авансового звіту
Порядок заповнення авансового звіту
в разі відрядження за кордон аналогічний від
рядженню по Україні, але має деякі нюанси:

ПРИКЛАД 1

Заповнення авансового звіту в разі відрядження в межах України
19.04.2016 р. було видано наказ про відрядження з 21 по 24 квітня 2016 р. головного
маркетолога Сурка В. Г. до м. Дніпропетровськ для перевірки результатів рекламних акцій. Аванс на відрядження в сумі 1500,00 грн було видано шляхом перерахування коштів
на картковий рахунок працівника. Авансовий звіт був наданий Сурком В. Г. до бухгалтерії
підприємства 25.04.2016 р. Приклад заповнення звіту див. у додатку 1, с. 67.
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«Залишок/перевитрата попереднього
авансу» — якщо відряджена особа отри
мала аванс/понесла витрати в іноземній
валюті, то поруч із сумою у гривневому
еквіваленті слід проставити еквівалентну
суму в іноземній валюті (для аналітичного
обліку).
«Додаток __ документів» — під час під
рахунку кількості доданих документів треба
враховувати й копію закордонного паспорта.
У разі відрядження до країн, в’їзд громадян
України на територію яких здійснюється
за наявності дозволу на в’їзд (візи), сума
добових визначається згідно з наказом про
відрядження та відмітками уповноваженої
службової особи Державної прикордонної
служби України в закордонному паспорті
або документі, що його замінює. За відсут
ності зазначених документів сума добових
включається до оподатковуваного доходу
платника податку.
Зауважимо, що відповідно до ст. 12 Закону
України «Про прикордонний контроль» від
05.11.2011 р. № 1710-VI відмітки про пере
тинання державного кордону не проставля
ються в паспортних документах громадян
України, за винятком випадків їх особистого
звернення з метою проставляння такої відміт
ки. Тобто відряджену особу слід попередити
про те, що якщо вона сама не потурбується
про проставляння відмітки в паспорті, то
після повернення їй доведеться заплатити
ПДФО та ВЗ із суми добових.

Облік витрат
Під час закордонних відряджень значну
увагу слід приділяти визначенню гривневого
еквівалента витрат на відрядження, поне
сених в іноземній валюті.
Нагадаємо, що з 01.01.2015 р. у податко
вому обліку вже не потрібно вести окремий
облік витрат на закордонні відрядження
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та пов’язаних з відображенням цих витрат
курсових різниць: для обрахунку об’єкта
оподаткування податком на прибуток ви
користовуються дані бухгалтерського обліку
та фінансової звітності.
Під час видачі авансу на закордонне від
рядження робиться запис: Д-т 372 — К-т 301
(для частини авансу, виданого у гривні)
та К-т 302 (для частини авансу, виданого
в інвалюті).
Враховуючи норми ст. 9 Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт
ність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV,
на рахунках бухгалтерського обліку витра
ти на закордонне відрядження, понесені
у валюті, мають відображатися як у валюті
розрахунків, так і у валюті звітності, тобто
в гривнях.
На дату звітування відрядженої особи:
• за відсутності в неї виписки з карт
кового рахунку із сумами понесених ви
трат — суму витрат в інвалюті (як і при
видачі авансу) на підставі п. 5 П(С)БО 21
«Вплив змін валютних курсів» перерахо
вують у гривні за курсом НБУ на початок
дня здійснення операції (курс треба вико
ристовувати, керуючись листом НБУ від
26.03.2015 р. № 19–012/20553);
• за наявності виписки з карткового
рахунку відрядженого — витрати визнають
у сумі гривневого еквівалента, зазначеного
в такій виписці. Однак слід пам’ятати, що
у зв’язку з відшкодуванням курсових різ
ниць між банком та системою електронних
платежів протягом декількох днів, корек
тний гривневий еквівалент витрачених
коштів у виписці банку відображається із
затримкою в часі. Якщо відрядження було
короткостроковим, то можна розраховувати
суму гривневого еквівалента витрат за об
мінним курсом НБУ на дату затвердження
таких витрат. Приклад заповнення звіту див.
у додатку 2, с. 68.
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Додаток 1
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт
№ 32 від 25 квітня 2016 року

Найменування податкового
ТОВ «Інноватор»
агента
Код за ЄДРПОУ
8
9
7
6
4
3
8
0
реклами
Посада
гол. маркетолог
Відділ

Звіт затверджено в сумі
Одна тисяча вісімсот шістдесят
одна грн 13 коп.

Цех

Керівник

(словами)

Професія

підпис
(підпис)

0

відрядження

Призначення авансу

Залишок попереднього авансу
Перевитрата
Одержано (від кого, № та дата)
1. На картрахунок
2.
3.
Усього отримано
Витрачено
Залишок
Перевитрата
Додаток

9

Звіт перевірено
1861 грн 13 коп.
«25» квітня 2016 року
Бухгалтер Васько Васько Т.Т.

Сума (грн, коп.)

Дебет

Кредит

Сума (грн, коп.)

1500,00

372

301

1500,00

1500,00
1861,13

93

372

1861,13

361,13

372

301

361,13

документів

4

Залишок унесений
Перевитрата видана

в сумі

«25» квітня 2016 року

361,13

Підпис

за касовим ордером
платіжним доручен № 74 від 25 квітня 2016 року

грн, коп.
Сурко

Перелік документів наведено на звороті.

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний
строк повернення:
Сума податку _______ (грн, коп.) = неповернута сума** ________ (грн, коп.) х cтавка податку***___ : 100
Підпис особи, яка склала розрахунок __________

Дата складання розрахунку _________ 20__ року

З розрахунком ознайомлений: підпис _________________________________________ дата ______________
(прізвище, ім’я, по батькові)

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Сума розраховується з урахуванням пункту 164.5 статті 164 розділу IV Податкового кодексу України.
*** Ставка податку відповідно до пункту 167.1 статті 167 розділу ІV Податкового кодексу України.

Зворотний бік
№ з/п

Дата
документа

1

20.04.2016

2

20.04.2016

3

19.04.2016

4

24.04.2016

Кому, за що і на підставі якого документа
заплачено
Проїзд згідно з посадочним документом Київ –
Дніпропетровськ
Проїзд згідно з проїзним документом
Дніпропетровськ – Київ
Добові 100,00 грн х 4 дні
Проживання в готелі «Дніпропетровськ», рахунок
від 24.04.2016 р. № 23
Усього

Підпис підзвітної особи

Сурко

Сума
(грн, коп.)

Дебет
рахунка

211,13

93

250

93

400

93

1000

93

1861,13

25 квітня 2016 року

РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _______________ авансовий
звіт ______ 20__ року. На суму______ грн, коп. Документів __________
Підпис_______

«25» квітня 2016 року

П.І.Б.
Сурко Василь Григорович
Податковий номер (або серія і номер паспорта*)
4
5
6
7
8
1
2
3
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Додаток 2
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт
№ 51 від 04 травня 2016 року

Найменування податкового
ТОВ «Інноватор»
агента
Код за ЄДРПОУ
7
6
4
3
8
0
8
9
Відділ
реклами
Посада
головний маркетолог

Звіт затверджено в сумі
Двадцять шість тисяч п’ятсот
п'ятнадцять грн 29 коп.

Цех

Керівник

(словами)

Професія

Підпис
(підпис)

П.І.Б.
Сурко Василь Григорович
Податковий номер (або серія і номер паспорта*)
4
5
6
7
8
1
2
3

9

0

Відрядження

Призначення авансу

Сума (грн, коп.)

Залишок попереднього авансу
Перевитрата
Одержано (від кого, № та дата)

Звіт перевірено
26515,29 грн
«04» травня 2016 року
Бухгалтер Васько Васько Т. Т.
Дебет

1000 євро
28541,76 грн

1. Готівкою через касу
2.
3.
Усього отримано

1000 євро
929 євро
26515,29 грн
71 євро
1883,73 грн

Витрачено
Залишок
Перевитрата
Додаток

«04» травня 2016 року

Кредит

Сума (грн, коп.)

1000 євро
28541,76 грн

372

302

93

372

929 євро
26515,29 грн

302

372

71 євро

документів

4

Залишок унесений
Перевитрата видана

в сумі

«04» травня 2016 року

71 євро (1883,73)

Підпис

грн, коп.

за касовим ордером
платіжним дорученням

№ 126 від 04 травня 2016 року

Перелік документів наведено на звороті.

Сурко

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний
строк повернення:
Сума податку _______ (грн, коп.) = неповернута сума** ________ (грн, коп.) х cтавка податку***___ ÷ 100
Підпис особи, яка склала розрахунок __________

Дата складання розрахунку _________ 20__ року

З розрахунком ознайомлений: підпис _________________________________________ дата ______________
(прізвище, ім'я, по батькові)

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Сума розраховується з урахуванням пункту 164.5 статті 164 розділу IV Податкового кодексу України.
*** Ставка податку відповідно до пункту 167.1 статті 167 розділу ІV Податкового кодексу України.

Зворотний бік
№ з/п
1
2
3

Дата
документа

Кому, за що і на підставі якого документа
заплачено

Сума (грн,
коп.)

Дебет
рахунка

375 євро
10703,16 грн
200,00 євро
Добові 50,00 євро х 4 дні
5708,35 грн
Проживання в готелі Sheraton Warsaw Hotel,
354 євро
10103,78 грн
рахунок від 27.04.2016 р. № 797
929 євро
Усього
26515,29 грн

26.04.2016 Проїзд згідно з авіаквитками Київ – Варшава – Київ
26.04.2016
27.04.2016

Підпис підзвітної особи

Сурко

04 травня 20 16 року

93
93
93

РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _______________ авансовий звіт ______
20__ року. На суму______ грн, коп. Документів __________ Підпис_______
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Ірина ПІСОЦЬКА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

ВІДРЯДЖЕННЯ

за кордон: розрахунки
платіжними картками
Сьогодні, в умовах стрімкого розвитку банківської системи, під
час ведення бізнесу широко використовуються платіжні картки.
Їх застосування під час відряджень, зокрема закордонних, має
свої переваги, адже забезпечити коштами працівника можна
шляхом їх перерахування в безготівковій формі на певний
рахунок. Розглянемо, які нюанси можуть виникнути при цьому
та як правильно відображати операції за результатами таких
розрахунків

Платіжні картки у відрядженні
за кордон
Порядок використання платіжних карток
визначається Законом України «Про пла
тіжні системи та переказ коштів в Україні»
від 05.04.2001 р. № 2346-III (далі — Закон
№ 2346) та Положенням про порядок емісії
електронних платіжних засобів і здійснення
операцій з їх використанням, затвердженим
постановою НБУ від 05.11.2014 р. № 705
(далі — Положення № 705).
Направляючи працівника у відрядження,
підприємство вправі видати йому аванс
для здійснення поточних витрат під час
службової поїздки, перерахувавши кошти
в безготівковій формі на банківську пла
тіжну картку (п. 4 розділу I Інструкції про
службові відрядження в межах України та за

кордон, затвердженої наказом Мінфіну від
13.03.1998 р. № 59; далі — Інструкція № 59).
Платіжна картка — це електронний пла
тіжний засіб у вигляді емітованої в установ
леному законодавством порядку пластикової
чи іншого виду картки, що використовується
для ініціювання переказу коштів з рахунку
платника або з відповідного рахунку банку
з метою оплати вартості товарів і послуг,
перерахування коштів зі своїх рахунків на
рахунки інших осіб, отримання коштів у
готівковій формі в касах банків через бан
ківські автомати, а також здійснення інших
операцій, передбачених відповідним дого
вором (п. 1.27 Закону № 2346).
Таким чином, за допомогою платіжної
картки можна розпоряджатися коштами,
що перебувають на поточному рахунку, до
якого випущено картку.
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Користувачами платіжної картки можуть
бути юридичні чи фізичні особи, для яких
банки надають два типи електроних засобів
(п. 2 розділу II Положення № 705):
• корпоративні платіжні картки — еміту
ються для суб’єктів господарювання — юри
дичних осіб та фізичних осіб — підприємців
(далі — КПК);
• особисті платіжні картки — емітуються
для фізичних осіб по операціях, не пов’язаних
з веденням підприємницької діяльності
(далі — ОПК).
Здійснювати операції з коштами на по
точному рахунку за допомогою платіжних
карток на законних підставах може тільки
фізична особа, яка є власником картки (п. 1.4
ст. 1 Закону № 2346). Для КПК — це праців
ник (довірена особа) підприємства, на ім’я
якого випущена картка. Для того щоб кілька
працівників могли користуватися коштами
з рахунку підприємства за допомогою КПК,
краще для кожного з них окремо відкрити
додаткові картки, адже використання платіж
них карток за дорученням не допускається
(п. 14.12 Закону № 2346).
Якщо підприємство має поточні рахунки
в іноземній валюті, можна використовува
ти КПК гривневі та валютні (наприклад, у
доларах чи євро) або мультивалютні (одна
картка «прив’язана» до кількох валютних
рахунків).
ОПК теж можуть бути відкриті в різних
валютах. Однак більшість працівників під
приємств мають тільки гривневі зарплатні
ОПК.
Застосування платіжних карток має бага
то переваг. Наприклад, банки дають змогу
здійснювати за кордоном розрахунки та
знімати готівку в іноземній валюті, навіть
якщо на самому картковому рахунку кошти
враховуються в гривнях. Це звільняє від
необхідності відкривати валютний рахунок.
Відповідно до п. 2.12 глави 2 Положення
про ведення касових операцій у національній
валюті в Україні, затвердженого постано
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вою НБУ від 15.12.2014 р. № 637 (далі —
Положення № 637), звітуючи після відря
ження працівники подають до бухгалтерії
підприємства разом із підтвердними доку
ментами також документи за операціями з
використанням платіжних карток. Відповідно
до п. 3 розділу VII Положення № 705 це мо
жуть бути квитанції платіжного термінала,
чек банкомата чи сліп. Вони мають статус
первинних документів та можуть бути ви
користані під час урегулювання спірних
питань. Обов’язкові їх реквізити наведено
в п. 4 розділу VII Положення № 705.
Складання «авансового» звіту має певні
особливості залежно від того, яку картку було
застосовано для розрахунків. У разі пере
рахування авансу на корпоративну картку
у звіті відображається тільки використана
(списана з карткового рахунку) сума, а не
вся перерахована на картковий рахунок.
Коли застосовується ОПК, вся сума за
рахованих коштів відображається у звіті як
видана, оскільки перерахування коштів на
особисту картку прирівнюється до видачі
авансу готівкою.
Терміни звітування під час використання
платіжних карток визначаються пп. 170.9.3
ПКУ залежно від способу розрахунків:
• якщо під час службових відряджень
працівник отримав готівку із застосуванням
платіжних карток, у т. ч. з використанням
ОПК, він подає звіт до закінчення третього
банківського дня після завершення відря
дження;
• якщо під час використання підзвітною
особою платіжних карток розрахунки про
водилися в безготівковій формі, то звіт має
бути надано не пізніше 10 днів. За наявнос
ті поважних причин роботодавець може
продовжити цей термін до 20 банківських
днів (до з’ясування питань щодо виявлених
розбіжностей між відповідними звітними
документами).
Коли ж працівник під час одного відря
дження і знімав з картки готівку, і розрахову
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вався в безготівковій формі, на думку автора,
можна або подати два різних авансових звіти
(про зняту готівку — протягом трьох днів,
а за розрахунками в безготівковій формі —
протягом 10 (або 20) днів, або подати один
звіт, але це доведеться зробити протягом
трьох днів, щоб не допустити порушення.

Застосування корпоративних
платіжних карток
Корпоративна платіжна картка стала
невід’ємним атрибутом сучасного бізнесу,
адже дає змогу оперативно фінансувати
відповідні витрати підприємства.
Зазвичай корпоративні картки викорис
товуються з метою оплати витрат, пов’язаних
з відрядженнями, придбанням товарів або
послуг для потреб підприємства, оплати
представницьких витрат, отримання готівки,
необхідної для функціонування підприємства.
Тому для уникнення в майбутньому можли
вих непорозумінь з працівниками чи проблем
з контролюючими органами слід розробити
та затвердити на підприємстві положення
щодо використання КПК, в якому зафіксувати
основні моменти, пов’язані з видачею карток,
їх використанням, звітністю за понесені ви
трати, відповідним документообігом і мож
ливим застосуванням санкцій до працівників.
Законодавством не врегулювано питання
зберігання КПК у перервах між її викорис
танням. На практиці КПК зберігаються як
грошові документи й видаються довіреним
особам у разі необхідності, але можуть і по
стійно перебувати в довірених осіб.
Держатель платіжної картки зобов’язаний
не допускати її використання особами, які
не мають на це законного права або повно
важень.
Зазвичай підприємства мають окремий
рахунок, до якого відкривається КПК, тобто
картрахунок. Але банки можуть надавати
своїм клієнтам додаткову можливість здій
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снювати операції за основним поточним
рахунком з використанням так званої карт
ки-ключа. Вона є іменною КПК і дає змогу
відразу використовувати кошти з поточного
рахунку. З нею не потрібно буде кожного
разу здійснювати переказ грошових коштів
на інші картки, для того щоб їх зняти.
Перераховані грошові кошти на картраху
нок підприємства не вважаються виданими
під звіт, оскільки є власністю підприємства
і в будь-який момент воно може надати до
ручення уповноваженому банку заблокувати
картрахунок або повернути кошти, які пере
бувають на ньому, на свій поточний рахунок.
Тобто отримання коштів під звіт відбу
вається в момент, коли держатель корпора
тивної картки починає їх використовувати
(знімає готівку або розрахується за певні
витрати), що підтверджує банківська виписка
про рух коштів на картрахунку.
У разі застосування валютної КПК аванс
перераховують у іноземній валюті картки.
Такими чином працівник має змогу зняти
кошти в національній валюті країни призна
чення. Витрати за закордонним відрядженням
визнають на дату затвердження авансового
звіту за курсом НБУ на дату списання коштів з
картрахунку. У цей момент необхідно зробити
розрахунок курсових різниць за картковим
рахунком, оскільки рух валютних коштів на
ньому є монетарною статтею.
Під час розрахунків із використанням
КПК на картрахунку підприємства спочатку
резервуються (блокуються) відповідні суми,
які списуються пізніше. Таким чином, дати
проведення операції та списання коштів з
картрахунку підприємства не збігатимуться
(кошти можуть списуватися із затримкою в
один-два дні, а в разі розрахунків в іноземній
валюті — до 30 днів). У таких випадках є два
варіанти визначення дати авансу:
• дата зняття готівки за чеком банкома
ту або дата безготівкової оплати витрат на
відрядження;
• дата списання коштів з КПК.
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Обраний варіант потрібно закріпити в
положенні про відрядження. Це особливо
актуально для відряджень за кордон, коли
під час обчислення суми витрат потрібно
прив’язуватися до курсу НБУ, чинного на
день видачі авансу.
Якщо працівник зніматиме готівку з КПК
або оплачуватиме відрядження за безготів
ковим розрахунком кілька разів у різні дні,
то буде кілька дат видачі коштів під звіт. Це
не вважатиметься порушенням пп. 170.9.3
ПКУ і не спричинить застосування санкцій
за видачу нового авансу без звітування за
раніше видані суми, оскільки за всіма цими
сумами загальний термін здачі звіту — після
повернення працівника з відрядження.
У разі використання КПК за кордоном,
коли валюта розрахунку не збігається з ва
лютою, в якій відкритий картрахунок, банк
конвертує суми операції у валюту картрахун
ку за курсом, порядок установлення якого
визначений у договорі між підприємством
і банком.

Наприклад, якщо працівнику для закор
донного відрядження видано гривневу КПК,
рух коштів по ній відбуватиметься у гривні.
За операціями купівлі-продажу іноземної
валюти позитивна або від’ємна різниця вклю
чатиметься до доходів чи витрат. У такому
випадку перерахування понесених витрат
за курсом НБУ робити не потрібно — роз
рахунки з підзвітною особою здійснюються
в гривнях, про що свідчитиме банківська
виписка з поточного карткового рахунку.
Бувають відрядження, в які направляють
одразу кілька працівників, а КПК оформлена
тільки на одного з них. Якщо з однієї КПК
оплачуються витрати на відрядження (на
приклад, придбання квитків) кількох осіб, які
перебувають разом у відрядженні, необхідно
щоб оригінали рахунків (квитанцій) містили
інформацію про прізвища цих людей, вартість
квитків та витрати, включені в рахунки (листи
Міністерства фінансів від 11.03.2006 р. № 3126030-12-13/5020, від 08.01.2014 р. № 3107250-06-29/19; лист НБУ від 07.04.2006 р.

ПРИКЛАД 1

Видача авансу на відрядження за кордон на корпоративну картку
Виконавчий директор Іванченко С. П., який є довіреною особою для використання
мультивалютної КПК підприємства, 01.06.2016 р. поїхав у відрядження до м. Бостона на
чотири дні. Того ж дня на КПК було перераховано 2000,00 доларів США.
З поточного рахунку підприємства оплачено квитки на літак бізнес-класу за маршрутом
Київ — Бостон, Бостон — Київ у сумі 17 000,00 грн.
Згідно з Положенням про відрядження аванс вважається виданим за датою списання
коштів з КПК.
Добові згідно з Положенням про відрядження становлять еквівалент 40 доларів США
на добу за курсом НБУ на дату видачі.
Після повернення з відрядження Іванченко С. П. надав авансовий звіт з усіма документами на підтвердження таких витрат:
— чек з банкомату на отримання готівки в розмірі 600,00 доларів США від 02.06.2016 р.
Комісія під час зняття — 10,00 доларів США, списана банком 04.06.2016 р.;
— рахунок з готелю за проживання на 500,00 доларів США та квитанція про його безготівкову оплату від 04.06.2016 р. (списано банком 06.06.2016 р.);
— квитки на поїзд від аеропорту до центру Бостона і назад — 40,00 доларів США;
— повернуто на КПК невитрачений валютний аванс.
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ПРИКЛАД 1

В обліку розрахунки можна відобразити так:
№
з/п

Зміст господарської операції

1

2

Бухгалтерський облік
Д-т
К-т
3
4
685
311
331
685
372
331

1

Оплата авіаквитків та їх оприбуткування

2

Видано авіаквитки для відрядження до Бостона
Перераховано аванс на корпоративну картку:
3141* 312
01.06.2016 р., курс НБУ — 25,00 грн/1 дол. США
Нараховано курсову різницю на залишок коштів на
дату зняття валюти:
3141
714
02.06.2016 р., курс НБУ — 25,50 грн/1 дол. США
2000,00  (25,50 – 25,00) = 1000,00
Заблоковані кошти на картрахунку, які знято з
банкомату з урахуванням комісії банку:
3142 3141
02.06.2016 р., курс НБУ — 25,50 грн/1 дол. США
610,00  25,50 = 15 555,00
Нараховано курсову різницю на суму заблокованих
коштів на дату списання їх з картрахунку:
3142
714
04.06.2016 р., курс НБУ — 26,00 грн/1 дол. США
610,00  (26,00 – 25,50) = 305,00
Нараховано курсову різницю на залишок коштів на
дату списання валюти з картрахунку:
3141
714
04.06.2016 р., курс НБУ = 26,00 грн/1 дол. США
(2000,00 – 610,00)  (26,00 – 25,50) = 695,00
Списані раніше заблоковані кошти з картрахунку при знятті готівки:
04.06.2016 р., курс НБУ = 26,00 грн/1 дол. США
— на сумму зняття готівки:
372
3142
600,00  26,00 = 305,00
— на сумму зняття готівки:
92
3142
10,00  26,00 = 260,00
Заблоковані кошти на картрахунку в сумі оплати за
проживання в готелі:
3142 3141
04.06.2016 р., курс НБУ — 26,00 грн/1 дол. США
500,00  26,00 = 13 000,00
Нараховано курсову різницю по заблокованих
коштах на дату списання їх з картрахунку:
945
3142
06.06.2016 р., курс НБУ — 25,75 грн/1 дол. США
500,00  (25,75 – 26,00) = 125,00
Нараховано курсову різницю на залишок коштів на
дату списання валюти з картрахунку: 06.06.2016 р.,
945
3141
курс НБУ — 25,75 грн/1 дол. США (2000,00 –
– 610,00 – 500,00)  (25,75 – 26,00) = 222,50

3

4

5

5

6

7

8

9

10

Сума
5
17 000,00 UAH
17 000,00 UAH
2000,00 USD
50 000,00 UAH
1000,00 UAH

610,00 USD
15 555,00 UAH

305,00 UAH

695,00 UAH

600,00 USD
15 600,00 UAH
10,00 USD
260,00 UAH
500,00 USD
13 000,00 UAH

125,00 UAH

222,50 UAH
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ПРИКЛАД 1
1
11

12

13

14

2
Списані раніше заблоковані кошти з картрахунку при
оплаті рахунку готелю:
06.06.2016 р., курс НБУ — 25,75 грн/1 дол. США
500,00  25,75 = 12 875,00

3

4

5

372

3142

500,00 USD
12 875,00 UAH

Включено понесені адміністративні витрати відповідно до затвердженого авансового
звіту, в т. ч.:
— вартість авіаквитків (Київ – Бостон, Бостон –
92
372
17 000,00 UAH
Київ)
— добові за три дні перебування у відрядженні:
160,00 USD
40,00 USD х 4 дн. = 160,00 USD
92
372
4160,00 UAH
04.06.2016 р., курс НБУ — 26,00 грн/1 дол. США
160,00  26,00 = 4160,00
— вартість квитків на проїзд до США:
40,00 USD
04.06.2016 р., курс НБУ — 26,00 грн/1 дол. США
92
372
1040,00 UAH
40,00 26,00 = 1040,00
— вартість проживання в готелі протягом чотирьох
500,00 USD
діб за курсом НБУ на дату оплати рахунку:
92
372
12 875,00 UAH
06.06.2016 р., курс НБУ — 25,75 грн/1 дол. США
500,00  25,75 = 12 875,00
Повернено на картковий рахунок підприємства залишок
400,00 USD
невитраченого авансу:
3141
372
11 200,00 UAH
07.06.2016 р., курс НБУ — 28,00 грн/1 дол. США
Нараховано курсову різницю на заборгованість
працівника на дату повернення валюти:
372
714
800,00UAH
07.06.2016 р., курс НБУ — 28,00 грн/1 дол. США
400,00  (28,00 – 26,00) = 800,00

* У бухгалтерському обліку до субрахунку 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» можна відкрити субрахунки
3141 і 3142 для окремого обліку на картрахунку вільних грошових коштів і заблокованих (зарезервованих) банком
коштів у день зняття готівки або оплати витрат за допомогою КПК у безготівковій формі.

№ 25-209/827-3767). Ці документи долучає
до свого звіту той працівник, який оплатив з
використанням КПК вартість проживання за
себе та інших працівників. У таких випадках
працівникам, у яких немає КПК, добові слід
виплатити або з каси, або на їх ОПК, адже
якщо працівник — довірена особа зніме до
бові й для інших працівників, йому це можуть
визнати додатковим благом, оскільки він
не матиме документів, що підтверджують
передачу сум добових іншим особам, якщо
він не поверне їх у касу.

Перед відрядженням слід проінструкту
вати працівника, щоб за допомогою КПК
він не оплачував витрати, які він здійснює
за рахунок добових (наприклад, придбання
сувенірів, предметів особистого користу
вання), а знімав готівку в сумі добових у
банкоматі, а потім вже використовував їх за
призначенням. Інакше в разі відшкодування
таких витрат працівникові виникне ризик
розглядати їх як додаткове благо. Або ж до
ведеться витребовувати пояснення щодо
зарахування таких витрат у рахунок добових.
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Застосування особистих платіжних
карток
У разі перерахування грошових авансів
на ОПК вони одразу вважаються виданими
під звіт працівнику в момент їх зарахування,
а не на дату списання коштів з карткового
рахунку. Отже, за всю отриману суму після
закінчення відрядження працівнику слід
прозвітувати.
Зазвичай день надходження коштів на
ОПК збігається з днем їх списання з поточ
ного рахунку підприємства. Документом, що
підтверджує видачу авансу, буде платіжне
доручення про перерахування коштів на
ОПК працівника на підставі наказу про від
рядження. Сам документ про зняття готівки
з картки через банкомат працівник може й
не надавати, адже він не буде підтверджен
ням отримання авансу і понесених витрат.
Оскільки видача авансу на закордонне
відрядження в гривнях не передбачена, то
при отриманні гривень на ОПК працівнику
у звіті про їх використання валютні витрати
слід відображати як перевитрату валюти,
а гривневий аванс — як його невикористан
ня, за мінусом суми добових.
Використовуючи ОПК у закордонних від
рядженнях у працівника можуть виникати
додаткові витрати: банківська комісія при
знятті готівки чи витрати на конвертацію
валюти. Оскільки поточний рахунок, з якого
списуються кошти, не належить підприємству,
то компенсацію таких витрат працівнику
доведеться обкласти ПДФО та військовим
збором, адже вона безпосередньо не перед
бачена ні КЗпП, ні ПКУ.
Винятком може бути врахування комер
ційного курсу обміну тільки в ситуації, якщо
аванс був перерахований на ОПК у вільно
конвертованій валюті (при цьому ОПК має
бути валютною або мультивалютною) і
документи про витрати працівник надав у
валюті країни перебування. Відповідно до
п. 19 розділу III Інструкції № 59 перерахо

УЧЕТ И НАЛОГИ

вують ці витрати у валюту авансу за комер
ційним обмінним курсом купівлі, вказаним
у підтвердних документах про обмін валюти
(виписка банку з рахунку ОПК, в якій ви
значено курс, за яким вільно конвертована
валюта обмінювалася на валюту країни
перебування). Так само враховуватиметься
ситуація, коли працівник зняв за кордоном
готівку у вільноконвертованій валюті зі
своєї ОПК, а потім обміняв її на валюту
країни перебування в обмінному пункті
(підтвердним документом буде квитанція
про обмін). За відсутності підтвердних до
кументів суму витрат, виражених у валюті
країни перебування, слід перерахувати у
валюту авансу за крос-курсом НБУ (п. 19
розділу III Інструкції № 59).
За допомогою платіжних карток пра
цівник, який перебуває у відрядженні за
кордоном, не має права купувати товарноматеріальні цінності, оплачувати послуги
чи роботи для цілей підприємства. Також
заборонено одержання заробітної плати,
інших виплат соціального характеру, роз
рахунки за зовнішньоторговельними до
говорами (контрактами), здійснення іно
земних інвестицій в Україну та інвестицій
резидентів за її межі (п. 4.3 постанови НБУ
від 12.11.2003 р. № 492).
Якщо ж кошти використано на цілі, не
передбачені законодавством, то згідно з
пп. 170.9.1 ПКУ передбачено утримання
ПДФО на суми неповернених коштів, отри
маних із застосуванням спеціальних пла
тіжних засобів.
Згідно з п. 164.5 ПКУ до суми неповер
нених коштів для утримання ПДФО за
стосовується «натуральний» коефіцієнт.
Сума податку, нарахована на суму такого
перевищення, утримується особою, яка
видала такі кошти, за рахунок будь-якого
оподатковуваного доходу (після його опо
даткування) платника податку за відпо
відний місяць, а в разі недостатності суми
доходу — за рахунок оподатковуваних
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доходів наступних звітних місяців до повної
сплати суми такого податку.
Можливі ситуації, коли з карткового ра
хунку працівник знімає за кордоном готівку в
сумі більшій, ніж була йому необхідна. Після
відрядження він повинен повернути до каси
або зарахувати на відповідний рахунок під
приємства залишок невитраченої валюти в
тих грошових одиницях, в яких було надано
аванс (п. 1.17 розділу ІІІ Інструкції № 59).
Якщо сума повернення у валюті опри
бутковується в касу, то підприємство має
зарахувати її на свій поточний рахунок (або
продати, якщо в нього немає поточного інва

лютного рахунку) протягом п’яти банківських
днів з дня її надходження (п. 8.4 Правил ви
користання готівкової іноземної валюти від
30.05.2007 р. № 200; далі — Правила № 200).
У разі перевищення фактичних витрат у
відрядженні над сумою виданого авансу утво
рюється сума заборгованості підприємства
перед працівником, яка виплачується пра
цівникові не в іноземній валюті, а в гривнях
за курсом НБУ на день її погашення. Термін
погашення такої заборгованості для відря
джень за кордон — до закінчення третього
банківського дня після затвердження звіту
(п. 19 розділу ІІІ Інструкції № 59).

ПРИКЛАД 2

Видача авансу на відрядження за кордон на зарплатну картку
Фінансовий директор Сергієнко А. Ю. відбуває у відрядження з 20.06.2016 р. строком
на пять днів до Варшави.
17.06.2016 р. на його зарплатну картку перераховано аванс у сумі 10 000,00 грн.
27.06.2016 р. Сергієнко А. Ю. прозвітував про витрачені кошти, надавши всі підтвердні
документи:
— придбання квитків на потяг Київ — Варшава і назад — 2000,00 грн;
— квитки на проїзд польським громадським транспортом на суму 50,00 злотих;
— рахунок з готелю від 24.06.2016 р. за проживання (пять діб) на суму 350,00 злотих;
— добові згідно з розпорядженням директора становлять 1000,00 грн на добу;
— повернуто в касу — 3000,00 грн.
29.06.2016 р. Сергієнку А. Ю. компенсовано перевитрату валюти — 400,00 злотих.
В обліку розрахунки можна відобразити так:
№
з/п
1
1

Зміст господарської операції
2
Видано аванс на відрядження шляхом
перерахування на зарплатну картку

Бухгалтерський облік
Д-т

К-т

3

4

3721

311

Сума
5
10 000,00 UAH

Списано адміністративні витрати після затвердження авансового звіту, в т. ч.:
2

— витрати на придбання квитків на потяг

92

3721

2000,00 UAH

— витрати на проїзд громадським транспортом
27.06.2016 р., курс НБУ — 6,50 грн/1 злотий

92

3722

50,00 PLN
325,00 UAH
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1

3
4

5

2

3

4

5

— витрати на житло
27.06.2016 р., курс НБУ — 6,50 грн/1 злотий

92

3722

350,00 PLN
2275,00 UAH

— добові за п’ять днів перебування у відрядженні:
1000,00  5 дн. = 5000,00

92

3721

5000,00 UAH

301

3721

3000,00 UAH

3722

301

400,00 PLN
2800,00 UAH

949

3722

200,00 UAH

Повернено суму невитрачених коштів у
відрядженні
Компенсована перевитрата валюти працівнику
29.06.2016 р., курс НБУ — 7,00 грн/1 злотий
Відображенно різницю, в результаті коливання
курсу, по заборгованості працівнику на дату
повернення:
400,00  (7,00 – 6,50) = 200,00

Здавалося, поки підприємство не розра
хувалося з працівником, сума такої заборго
ваності буде монетарною статтею, за якою
мають бути розраховані курсові різниці. Однак
важливо зауважити, що кошти працівнику
будуть повернуті не у валюті, а в гривнях (за
курсом на дату повернення). Тому різниці,
які виникають у зв’язку зі зміною курсу НБУ
в такому випадку, некоректно вважати кур
совими. Отримані доходи чи витрати краще
відобразити в складі інших операційних (719
«Інші доходи від операційної діяльності» чи
949 «Інші витрати операційної діяльності»).
Працівникові-нерезиденту заборгованість
може бути виплачена за його бажанням як у
гривнях, так і в інвалюті (п. 2.5 Правил № 200).
Погашення заборгованості перед пра
цівником безпосередньо з КПК не перед
бачено. Адже з п. 2.12 Положення № 637

випливає, що всі кошти, зняті з поточного
рахунку підприємства за допомогою КПК,
є виданими працівникові під звіт. Тому він
їх повинен або витратити на певні цілі, або
повернути до каси підприємства і подати звіт.
Виплатити працівникові суму заборгованості
можна тільки через касу або перерахувати
на його ОПК.
Можна виплатити працівникові забор
гованість за рахунок коштів на КПК в один
із таких способів:
• бухгалтер підприємства перераховує
гроші з рахунку, до якого «підв’язана» КПК,
на ОПК працівника;
• працівник знімає готівку в сумі за
боргованості з КПК, оприбутковує кошти
в касу підприємства, а потім з каси ця сума
виплачується працівникові з оформленням
видаткового касового ордера.
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ПРОЇЗД

працівника на таксі —
стрес для бухгалтера
Бухгалтер, якому хоча б раз на рік працівник або ж керівник
підприємства надає чек на проїзд у таксі, отримує, і це без
перебільшення, стрес. У статті проаналізовано ситуації, які
допоможуть з’ясувати, чи насправді це так «страшно», коли
працівники користуються послугами таксі

Н

асамперед виникають питання щодо
користування працівниками таксі
у відрядженні. Наприклад, це може
бути проїзд від вокзалу до готелю і назад або
безпосередньо за місцем перебування пра
цівника у відрядженні. Також таким видом
послуг працівники або керівник підприємства
можуть користуватися в населеному пункті, в
якому розташоване підприємство. Наприклад,
бухгалтер замовляє таксі, щоб дістатися до
контролюючого органу для подання звітності.
Ще одним цікавим випадком є доставка
працівників на таксі до місця роботи й назад.
Слід також пам’ятати про такий вид таксі,
як маршрутне, послугами якого працівники
можуть користуватися як у відрядженні, так
і за основним місцем роботи.

Користування таксі у відрядженні
Податкові наслідки користування таксі
у відрядженні, скажімо так, неоднозначні.

Податківці вважають, що вартість послуг за
користування таксі у відрядженні, відшкодо
вана працівникові, є його додатковим благом
і оподатковується ПДФО. Їхні аргументи такі.
До загального місячного (оподатковува
ного) доходу працівника не включаються
кошти, отримані на відрядження або під
звіт і розраховані відповідно до пп. 170.9
ПКУ (пп. 165.1.11 ПКУ). Зокрема, не є до
ходом працівника сума відшкодованих йому
у встановленому законодавством порядку
витрат на відрядження в межах фактичних
витрат, а саме на проїзд (у т. ч. перевезення
багажу, бронювання транспортних квитків)
як до місця відрядження і назад, так і за
місцем відрядження,у т. ч. на орендованому
транспорті (пп. 170.9.1 ПКУ).
Зазначені витрати не є об’єктом оподатку
вання ПДФО лише за наявності підтвердних
документів, що засвідчують вартість цих
витрат у вигляді транспортних квитків або
транспортних рахунків (багажних квитан
цій), у т. ч. електронних квитків.
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Сума витрат платника податку на відря
дження, що не обкладаються ПДФО, обчис
люється згідно з Інструкцією про службові
відрядження в межах України та за кордон,
затвердженою наказом Міністерства фінан
сів України від 13.03.1998 р. № 59 (далі —
Інструкція № 59), вважають податківці і на
гадують, що вона є обов’язковою для установ
та підприємств, що повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів, інші можуть використо
вувати її як допоміжну або довідкову.
Оскільки лише положення Інструкції № 59
містять поняття автомобільного транспорту
загального користування, то при вирішенні
питань щодо оподаткування суми відшкодо
ваних витрат на таксі, понесених найманим
працівником під час відрядження, слід ко
ристуватися цим документом.
Відповідно до п. 6 розділу ІІ Інструкції
№ 59 відрядженому в межах території України
працівникові відшкодовуються витрати на
проїзд міським транспортом загального
користування (окрім таксі) відповідно до
маршруту, погодженого керівником, та на
орендованому транспорті за місцем відря
дження (згідно з підтвердними документами).
Згідно з п. 9 розділу ІІІ Інструкції № 59 ви
трати за користування таксі або оренду авто
транспорту під час відрядження за кордоном
можуть бути відшкодовані працівнику лише
з дозволу керівника підприємства (згідно з
підтвердними документами).
Як бачимо, позиція податківців полягає в
тому, що витрати на таксі, понесені працівни
ком під час відрядження як в межах території
України, так і за кордоном, не підлягають
обов’язковому відшкодуванню, але якщо
за рішенням керівника вони відшкодовані
працівнику, то сума таких витрат є додатко
вим благом відповідно до пп. 164.2.17 ПКУ
та має включатися до оподатковуваного
доходу платника податку.
Припускаємо, що можливо для бюджет
ників це твердження й справедливе. Але
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насправді ж бачимо, що в пп. 170.9.1 ПКУ
йдеться про відшкодування витрат «на про
їзд… як до місця відрядження і назад, так і
за місцем відрядження (у т. ч. на орендо
ваному транспорті)» без уточнення, яким
є цей транспорт: загального користування
чи індивідуального. Тому вважаємо, що
працівникові, зокрема, госпрозрахункового
підприємства, у відрядженні можуть від
шкодовуватися витрати на проїзд у таксі, й
вони не є об’єктом оподаткування ПДФО.

Поїздки на таксі за місцем роботи
Бувають випадки, коли без таксі пра
цівнику підприємства просто не обійтися,
наприклад, термінова зустріч з партнерами,
подання реєстраційних документів чи звітів
до державних органів тощо. У таких випад
ках працівник не повинен витрачати свої
кошти: його або слід забезпечити коштами
для оплати вартості поїздки, або необхідно
відшкодувати понесені витрати, або надати
можливість скористатися такими послугами
на підставі попередньо укладеного договору.
Звичайно, можливість користування
послугами таксі у службових цілях в усіх
згаданих випадках має бути обумовлена
в локальних актах підприємства: наказах,
положеннях, інструкціях тощо. У них має
бути визначено, за яких умов працівники
мають право користуватися таксі, чим це
підтверджується тощо.
Наприклад, дозволено використовувати
таксі для поїздок у держоргани. Потребу
в послугах таксі працівники визначають
самостійно, самостійно оплачують, а ви
трати їм відшкодовують. У такому випадку
в разі користування послугами таксі має
місце усний договір, що набирає чинності з
моменту посадки пасажира і діє до моменту
його висадки в пункті призначення (ст. 42
Закону України «Про автомобільний тран
спорт» від 05.04.2001 р. № 2344-ІІІ; далі —
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Закон № 2344). Після завершення поїздки
працівник має надати доповідну (службову)
записку на ім’я керівника, в якій слід вка
зати мотиви користування таксі в межах
дозволених локальним актом і документ,
що підтверджує вартість проїзду. Витрати
будуть відшкодовані за наказом керівника
підприємства як такі, що пов’язані з вико
нанням службових обов’язків.
У наших реаліях таксі, як правило, працю
ють без таксометра. Працівник має попросити
водія виписати йому вручну розрахунковий
документ (чек, квитанцію тощо) із зазна
ченням свого прізвища, номерного знака
автомобіля, дати та часу надання послуги, її
вартості та завірити цей чек підписом. Якщо
цього не буде зроблено, працівник не зможе
підтвердити факт користування послугами
і, відповідно, не отримає відшкодування,
незважаючи на його поїздки з метою ви
рішення службових питань підприємства,
а не особистих.
Якщо працівника забезпечують коштами
для оплати вартості проїзду в таксі, то за
них слід звітувати як за кошти, отримані
під звіт на господарські потреби. Додатко
во підтверджувати потребу в таксі не слід,
оскільки кошти з каси видаються з дозволу
уповноваженої особи, яка вже прийняла
рішення, що така поїздка є мотивованою.
Підприємство може укласти з певною
службою таксі письмовий договір про переве
зення пасажирів (працівників підприємства).
Буває, що служба таксі не має власних дис
петчерів, у такому випадку вона користується
послугами інформаційно-диспетчерського
центру, який діє в інтересах такої служби,
тому договір слід укладати з центром. У до
говорі мають бути зазначені всі питання,
пов’язані з перевезенням таксі та оплатою.
Зазвичай, підприємство оплачує послуги
авансом, а в кінці якогось періоду (тиждень,
декада тощо) отримує звіт від служби таксі
про вартість наданих послуг, яку контролює
за звітами, які надають працівники.
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У випадках, розглянутих у цьому підроз
ділі, за наявності всіх необхідних документів
вартість службових поїздок на таксі можна
не оподатковувати.

Користування маршрутним таксі
За Законом № 2344 послуги пасажирсько
го автомобільного транспорту поділяються
на послуги з перевезення пасажирів автобу
сами, на таксі та легковими автомобілями
на замовлення.
Згідно з нормами ст. 35 Закону № 2344
послуги з перевезення пасажирів на авто
бусному маршруті загального користування
може здійснюватися у режимах: звичайному,
експресному, маршрутного таксі.
Перевезення пасажирів у режимі марш
рутного таксі — це перевезення пасажирів
на міському чи приміському автобусному
маршруті загального користування за роз
кладом руху. Тобто проїзд у маршрутному
таксі є таким же, як і у звичайному автобусі.
Повертаючись до п. 6 розділу ІІ Інструкції
№ 59, яким встановлено, що відрядженому
працівникові відшкодовуються витрати на
проїзд за місцем відрядження міським тран
спортом загального користування, доходимо
висновку, що витрати на проїзд автобусом,
який перевозить пасажирів у режимі марш
рутного таксі, відшкодовуються відрядженим
працівникам без оподаткування ПДФО.
Вартість поїздки у службових цілях за
місцем роботи працівника протягом ро
бочого дня у маршрутному таксі також не
має розглядатися як об’єкт оподаткування
ПДФО. Але в цьому випадку слід мати такі
ж підтвердження необхідності поїздок, як і
на легковому таксі. Якщо ж це буде проїзд
працівника до місця роботи та/або з роботи
додому, що не пов’язано з виконанням трудової
функції та не підпадає під дію КЗпП (ст. 5(1),
ст. 121), то компенсація працівнику проїзду в
маршрутному таксі обкладатиметься ПДФО.
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РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці ДФСУ
Роз’яснення із Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу
ДФСУ (ЗІР)

Оподаткування витрат на таксі
у відрядженні
Чи вважаються додатковим благом
найманого працівника витрати
на таксі, які були понесені ним
під час відрядження в межах території
України або за кордоном та відшкодовані
юридичною особою?
Відповідно до пп. 165.1.11 ПКУ до за
гального місячного (оподатковувано
го) доходу платника податку не вклю
чаються кошти, отримані на відрядження
або під звіт і розраховані згідно з п. 170.9
ПКУ, яким передбачено оподаткування сум
надміру витрачених коштів, отриманих
платником податку на відрядження або під
звіт та не повернутих у встановлений строк.
Згідно з пп. 170.9.1 ПКУ не є доходом
платника податку — фізичної особи, яка
перебуває у трудових відносинах зі своїм

роботодавцем або є членом керівних орга
нів підприємств, установ, організацій, сума
відшкодованих йому в установленому зако
нодавством порядку витрат на відрядження
в межах фактичних витрат, серед іншого
на проїзд (у т. ч. перевезення багажу, бро
нювання транспортних квитків) як до місця
відрядження і назад, так і за місцем відря
дження (у т. ч. на орендованому транспорті).
Зазначені в абзаці другому п. 170.9 ПКУ
витрати не є об’єктом оподаткування ПДФО
лише за наявності підтвердних документів,
що засвідчують вартість цих витрат у вигляді
транспортних квитків або транспортних
рахунків (багажних квитанцій), у т. ч. елек
тронних квитків за наявності посадкового
талона та документа про сплату за всіма ви
дами транспорту, в т. ч. чартерних рейсів1,
1 Тобто можна летіти сотні кілометрів у закордонне від
рядження чартерним рейсом, і ці витрати не вважатимуться
додатковим благом, а за проїзд від аеропорту до готелю
на таксі доведеться сплатити ПДФО. (Прим. ред.)
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рахунків, отриманих із готелів (мотелів)
або від інших осіб, що надають послуги з
розміщення та проживання фізичної особи,
в т. ч. бронювання місць у місцях прожи
вання, страхових полісів тощо.
До оподатковуваного доходу не вклю
чаються також витрати на відрядження,
не підтверджені документально, на хар
чування та фінансування інших власних
потреб фізичної особи (добові витрати),
понесені у зв’язку з таким відрядженням
у межах території України, але не більш як
0,2 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податко
вого (звітного) року, в розрахунку за кожен
календарний день такого відрядження, а для
відряджень за кордон — не вище 0,75 розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного)
року, в розрахунку за кожен календарний
день такого відрядження.
Сума витрат платника податку на відря
дження, що не включаються до загального
оподатковуваного доходу, тобто не під
лягають оподаткуванню ПДФО, розрахо
вується згідно з Інструкцією про службові
відрядження в межах України та за кор
дон, затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 13.03.1998 р. № 59
(далі — Інструкція).
Зазначена Інструкція є обов’язковою для
органів державної влади, підприємств, уста
нов та організацій, що повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів. Інші підприємства та
організації цей документ можуть викорис
товувати як допоміжний (довідковий).
Оскільки тільки положення Інструкції
містять поняття «автомобільний транспорт
загального користування», то під час вирі
шення питання щодо оподаткування суми
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відшкодованих витрат на таксі, понесених
найманим працівником під час відрядження
в межах території України, слід користува
тися Інструкцією.
Відповідно до п. 6 розділу ІІ Інструкції
відрядженому в межах території України
працівникові відшкодовуються витрати
на проїзд міським транспортом загально
го користування (крім таксі) відповідно
до маршруту, погодженого керівником,
та на орендованому транспорті за місцем
відрядження (згідно з підтвердними доку
ментами).
Згідно з п. 9 розділу ІІІ Інструкції витрати
за користування таксі або оренду автотран
спорту під час відрядження за кордоном
можуть бути відшкодовані платнику податку
лише з дозволу керівника підприємства
(згідно з підтвердними документами).
Після повернення з відрядження працівник
зобов’язаний надати Звіт про використання
коштів, виданих на відрядження або під звіт.
Головною умовою відшкодування витрат
на відрядження є наявність оригіналу до
кументів, що підтверджують вартість таких
витрат (квитки, квитанції, чеки, розрахунки
тощо).
Враховуючи те, що витрати на таксі, які
були понесені найманим працівником під час
відрядження як у межах території України, так
і за кордоном, не підлягають обов’язковому
відшкодуванню, але за рішенням керівника
юридичної особи були відшкодовані праців
нику, то сума таких витрат відповідно до
пп. 164.2.17 ПКУ вважатиметься додатковим
благом та включатиметься до складу загаль
ного місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку1. Додаткове благо
оподатковується за ставкою, визначеною
п. 167.1 ПКУ (18 %).
Категорія ЗІР 103.17
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Роз’яснює Наталія КИРПА, заступник начальника відділу забезпечення
діяльності ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Відповідальність за порушення
у ф. № 1ДФ
Яка відповідальність застосовується
до підприємства в разі виявлення
в ході перевірки порушень, зазна
чених у п. 119.2 ПКУ: за кожне вчинене
порушення окремо чи одноразово за всі?
Відповідно до п. 119.2 ПКУ неподання, по
дання з порушенням встановлених
строків, подання не в повному обсязі,
з недостовірними відомостями або з
помилками податкової звітності про суми
доходів, нарахованих (сплачених) на користь
платника податків, суми утриманого з них
податку, якщо такі недостовірні відомості
або помилки призвели до зменшення та/
або збільшення податкових зобов’язань

платника податку тягнуть за собою накла
дення штрафу в розмірі 510 грн (за повторне
порушення — 1020 грн).
Передбачені цим пунктом штрафи не за
стосовуються у випадках, коли недостовірні
відомості або помилки в податковій звітності
про суми доходів, нарахованих (сплачених)
на користь платника податків, суми утри
маного з них податку виникли у зв’язку з
виконанням податковим агентом вимог
п. 169.4 ПКУ та були виправлені відповідно
до вимог ст. 50 ПКУ. Отже, в разі виявлення
в ході документальної перевірки порушень,
зазначених у п. 119.2 ПКУ, до платника
податків застосовується штраф у розмірі
510 грн. Відповідальність застосовується
до загальної кількості порушень, зазначе
них у абзаці першому п. 119.2 ПКУ, а не до
кожного порушення окремо.

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці Держстату
Роз’яснює Тетяна БОЧКАРЬОВА, заступник директора департаменту —
начальник відділу статистики оплати праці Державної служби статистики
України

Урахування в еквіваленті повної
зайнятості жінок, які працюють
скорочений робочий день
На підприємстві працюють жінки,
які мають маленьких дітей і яким
встановлено скорочений робочий
час. Якщо звичайні працівники працюють
по 8 годин на день (40 годин на тиждень),
то згадані жінки працюють по 7 годин на
день (35 годин на тиждень) і отримують
зарплату як за 8 годин. Як враховувати таких
жінок під час обчислення кількості пра
цівників в еквіваленті повної зайнятості?

Згідно з Інструкцією зі статистики
кількості працівників, затвердженої
наказом Держкомстату від 28.09.2005
р. № 286, кількість штатних працівників в
еквіваленті повної зайнятості визначається
в такому порядку: загальна кількість лю
дино-годин робочого часу (відпрацьова
ного та невідпрацьованого), за який була
нарахована заробітна плата, ділиться на
табельний фонд робочого часу. Згадані в
запитанні працівниці відпрацювали 7 годин і
не відпрацювали одну годину, а оплаченими
вважаються 8 годин. Отже, такі працівники
в еквіваленті становитимуть цілі одиниці.
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Сегодня в рубрике:

Больничные при наличии отпуска
без сохранения зарплаты c. 84
Отпуска педагогическим и научнопедагогическим
работникам
c. 88
Дополнительные отпуска
по условиям труда

c. 92

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

ЛІКАРНЯНІ

за наявності відпустки
без збереження
зарплати
У розрахунковому періоді застрахована особа за сімейними
обставинами перебувала у відпустці без збереження зарплати тривалістю більше календарного місяця. Під час визначення середньоденної заробітної плати для нарахування
матеріального забезпечення з тимчасової непрацездатності
з розрахункового періоду виключається весь час перебування працівника в неоплачуваній відпустці чи встановлено
обмеження, наприклад, не більше 15 календарних днів?
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В

ідповідно до п. 3 Порядку обчислення
середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для роз
рахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, за
твердженого постановою КМУ від 26.09.2001
р. № 1266 (далі — Порядок № 1266), серед
ньоденна заробітна плата обчислюється
шляхом ділення нарахованої за розрахун
ковий період (12 календарних місяців)
зарплати, на яку нарахований ЄСВ, на
кількість календарних днів перебування
у трудових відносинах у розрахунковому
періоді без урахування календарних днів,
не відпрацьованих з поважних причин, —
тимчасова непрацездатність, відпустка у
зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного чи шестирічного віку (за медич

ним висновком), відпустка без збереження
заробітної плати.
Гарантії працюючим у частині надання
відпусток врегульовані КЗпП, Законом про
відпустки та іншими нормативно-правовими
актами. Законом про відпустки передбачено
надання двох видів відпусток без збереження
заробітної плати: за бажанням працівника
в обов’язковому порядку (ст. 25 Закону
про відпустки) та за взаємною згодою між
роботодавцем та працівником на термін не
більше 15 календарних днів на рік (ст. 26
Закону про відпустки).
Відпустка без збереження заробітної
плати за бажанням працівника надається
в обов’язковому порядку у випадках, на
ведених у таблиці.
За сімейними обставинами або з інших
причин роботодавець може надати працівни

Випадки надання відпустки без збереження зарплати
за бажанням працівника в обов’язковому порядку
Кому надається та на якій підставі

Тривалість

Матері або батьку, який виховує дітей без матері До 14 календарних днів щорічно
(в т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей
віком до 15 років або дитину-інваліда
Чоловікові, дружина якого перебуває в після- До 14 календарних днів
пологовій відпустці
Матері в разі, якщо дитина потребує домашнього Визначена в медичному висновку, але не більш
догляду
як до досягнення дитиною шестирічного віку
Матері, якщо дитина хвора на цукровий діабет До досягнення дитиною 16-річного віку
I типу (інсулінозалежний)
Матері, якщо дитині встановлено категорію «ди- До досягнення дитиною 18-річного віку
тина-інвалід підгрупи А»
Матері для догляду за дитиною віком до 14 років На період оголошення карантину на відповідній
території
Учасникам війни, особам, на яких поширюється До 14 календарних днів щорічно
чинність Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»
Особам, які мають особливі заслуги перед До 21 календарного дня щорічно
Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»
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Тривалість

Особам, які мають особливі трудові заслуги перед До 21 календарного дня щорічно
Батьківщиною
Пенсіонерам за віком та інвалідам III групи

До 30 календарних днів щорічно

Інвалідам I та II груп

До 60 календарних днів щорічно

Особам, які одружуються

До 10 календарних днів

Працівникам у разі смерті рідних по крові або До семи календарних днів без урахування часу,
по шлюбу
необхідного для проїзду до місця поховання та
назад
Працівникам у разі смерті інших рідних

До трьох календарних днів без урахування часу,
необхідного для проїзду до місця поховання та
назад

Для догляду за хворим, рідним по крові або по Визначена в медичному висновку, але не більше
шлюбу, який за висновком медичного закладу 30 календарних днів
потребує постійного стороннього догляду
Для завершення санаторно-курортного лікування Визначена в медичному висновку
Допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні 15 календарних днів без урахування часу, необзаклади
хідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад
Допущеним до складання вступних іспитів в Необхідна для проїзду до місцезнаходження вищого
аспірантуру з відривом або без відриву від вироб- навчального закладу або закладу науки і назад
ництва, а також працівникам, які навчаються без
відриву від виробництва в аспірантурі та успішно
виконують індивідуальний план підготовки
Сумісникам

До закінчення відпустки за основним місцем роботи

Ветеранам праці

До 14 календарних днів щорічно

Працівникам, які не використали за попереднім До 24 календарних днів у перший рік роботи на
місцем роботи щорічну основну та додаткові від- цьому підприємстві до настання шестимісячного
пустки повністю або частково і одержали за них терміну безперервної роботи
грошову компенсацію
Працівникам, діти яких віком до 18 років всту- 12 календарних днів без урахування часу, необхідпають до навчальних закладів, розташованих в ного для проїзду до місцезнаходження навчального
закладу та у зворотному напрямі. За наявності
іншій місцевості
двох або більше дітей зазначеного віку така
відпустка надається окремо для супроводження
кожної дитини
Працівникам підприємств та установ, які пере- На період проведення АТО у відповідному насебувають на території проведення антитерорис- леному пункті з урахуванням часу, необхідного
тичної операції
для повернення до місця роботи, але не більш
як сім календарних днів після прийняття рішення
про припинення АТО
Працівникам, які навчаються без відриву від ви- Один вільний від роботи день на тиждень
робництва в аспірантурі, протягом четвертого
року навчання
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ку на його прохання відпустку без збереження
заробітної плати на термін, обумовлений
угодою між працівником та власником або
уповноваженим ним органом, але не більше
15 календарних днів на рік.
Крім того, п. 6(6) Прикінцевих положень
Закону України «Про державний бюджет
України на 2014 рік» від 16.01.2014 р. № 719VІІ (далі — Закон № 719) було передбачено
право керівників центральних органів вико
навчої влади без згоди працівників надавати
відпустки без збереження заробітної плати
на визначений цими керівниками термін.
Така норма була передбачена і на 2015 р.
Так, згідно з п. 9 Прикінцевих положень
Закону України «Про внесення змін та визнан
ня такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України» від 28.12.2014 р.
№ 76-VІІІ (далі — Закон № 76) надано право
керівникам органів виконавчої влади та
інших державних органів (крім органів, які
беруть участь в АТО, здійсненні заходів із за
безпечення правопорядку на державному кор
доні, відбиття збройного нападу на об’єкти,
що охороняються військовослужбовцями,
звільненні цих об’єктів у разі захоплення
або спроби насильного заволодіння зброєю,
бойовою та іншою технікою) у межах бю
джетних призначень без згоди працівників
надавати відпустки без збереження заробіт
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ної плати на визначений цими керівниками
термін. При цьому положення ст. 26 Закону
про відпустки (у частині обмеження терміну
відпустки без збереження заробітної плати)
не застосовуються.
Отже, враховуючи зазначене, до від
пусток без збереження заробітної плати
належать відпустки, надані згідно зі ст. 25
та 26 Закону про відпустки, п. 6(6) При
кінцевих положень Закону № 719 та п. 9
Прикінцевих положень Закону № 76. Такі
види відпусток підлягають виключенню з роз
рахункового періоду. Якщо ж застрахованій
особі була надана відпустка без збереження
заробітної плати за сімейними обставина
ми на термін більший, ніж передбачено
ст. 26 Закону про відпустки, то виключенню
з розрахункового періоду підлягають тільки
15 календарних днів такої відпустки1.
1 Як зазначено в п. 3 Порядку № 1266, середньоденна
заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахо
ваної за розрахунковий період (12 календарних місяців)
заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ, на кількість
календарних днів перебування у трудових відносинах у
розрахунковому періоді без урахування календарних днів,
не відпрацьованих з поважних причин, зокрема, за час від
пустки без збереження заробітної плати. І яка це відпустка
без збереження заробітної плати, ні Закон України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», ні
Порядок № 1266 не уточнюють. То чому ведеться полеміка
на цю тему, редакції не зрозуміло, проте інформуємо про
те, що в органів соцстраху може бути й такий підхід до
цього питання. (Прим. ред.)

Що нового
Щодо виправлень у листках непрацездатності
Фонд соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності повідомив, що в разі,
якщо в листку непрацездатності дата у графі
«Стати до роботи» написана нерозбірливо та
не є такою, що можливо прочитати, то даний
листок непрацездатності потрібно повернути
до лікувального закладу для його виправлення. Згідно з наказом Мінфіну від 24.05.1995 р.

№ 88 помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітах, що створені ручним
способом, виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст або цифри
закреслюються і над закресленим надписується
правильний текст або цифри. Закреслення виконується однією рискою так, щоб можна було
прочитати виправлене.
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економіст

ВІДПУСТКИ

педагогічним і
науково-педагогічним
працівникам
У статті наведено відповіді на поширені запитання щодо надання
відпусток педагогічним і науково-педагогічним працівникам

В

ідповідно до частини першої ст. 75
КЗпП та частини першої ст. 6 Закону
про відпустки щорічна основна від
пустка надається працівникам тривалістю
не менш як 24 календарних дні. Керівним,
педагогічним, науково-педагогічним пра
цівникам освіти та науковим працівникам
щорічна основна відпустка надається три
валістю до 56 календарних днів (частина
шоста ст. 6 Закону про відпустки).
Порядок надання щорічної основної від
пустки тривалістю до 56 календарних днів
керівним працівникам навчальних закладів
та установ освіти, навчальних (педагогічних)
частин (підрозділів) інших установ і закладів,
педагогічним, науково-педагогічним пра
цівникам та науковим працівникам затвер
джений постановою КМУ від 14.04.1997 р.
№ 346 (далі — Порядок № 346).
Щорічна основна відпустка повної трива
лості в перший рік роботи надається після
закінчення шести місяців безперервної
роботи в установі. За другий та наступні
роки роботи відпустка надається згідно з
графіком, який затверджується роботодав
цем за погодженням з виборним органом

первинної профспілкової організації (проф
спілковим представником) і доводиться
до відома всіх працівників. Під час складання
графіків ураховуються особливості організа
ції навчального процесу, особисті інтереси
працівників та можливості їх відпочинку.
Керівникам установ щорічна основна від
пустка надається за погодженням з вищим
органом управління. Керівним, педаго
гічним, науковим і науково-педагогічним
працівникам навчальних закладів та на
вчальних (педагогічних) частин (підрозділів)
інших установ і закладів щорічна основна
відпустка повної тривалості в перший та
наступні роки надається в період літніх
канікул незалежно від часу прийняття їх
на роботу.

Нормативний акт
для обчислення відпускних
викладачам ПТНЗ та вишів
Яким документом слід керуватися
в разі визначення середнього заро
бітку під час нарахування відпуск
них викладачам професійно-технічних
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та вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів
акредитації?
Порядок обчислення середньої заро
бітної плати затверджено постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі —
Порядок № 100). Згідно з Порядком № 100
для оплати часу щорічної відпустки середня
заробітна плата обчислюється виходячи з
виплат за останні 12 календарних місяців
роботи, що передують місяцю надання
відпустки.
Пунктом 86 Інструкції про порядок обчис
лення заробітної плати працівників освіти,
затвердженої наказом Міністерства освіти
України від 15.04.1993 р. № 102 (далі — Ін
струкція № 102), передбачено, що обчислення
середнього заробітку для оплати щорічних
відпусток викладачів проводиться із розра
хунку їх заробітної плати (в чинному порядку
його обчислення) за даний навчальний рік
(включаючи доплати та надбавки, оплату
за години, що виконані понад встановлене
річне навантаження, середній заробіток, що
зберігається за чинним законодавством),
а також допомоги по тимчасовій непраце
здатності. Підрахунок заробітку для оплати
відпустки проводиться в такому порядку:
загальна сума заробітної плати, нарахо
вана викладачеві за відпрацьовані місяці
навчального року, які передують місяцю
виходу у відпустку, ділиться на число цих
місяців, отриманий середній місячний за
робіток ділиться на 25,4 (середньомісячне
число робочих днів) і потім середній денний
заробіток помножується на число днів від
пустки. І уточнюється, що в разі використання
викладачем щорічної відпустки за минулий
навчальний рік протягом поточного навчаль
ного року обчислення оплати за відпустку
проводиться на загальних підставах із роз
рахунку за 10 місяців, що передують місяцю
виходу у відпустку. При наданні додаткових
відпусток, за які за чинним законодавством
заробітна плата зберігається частково, або
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її збереження не передбачено, зазначе
ні періоди і відповідні суми із розрахунку
виключаються. Якщо викладач виконує
педагогічну роботу у вищому навчальному
закладі I–II рівнів акредитації і на курсах з
підготовки до вступу в технікум, розрахунки
за відпустку проводяться в такому ж порядку
по кожній роботі окремо.
У той же час п. 2 Порядку № 100 встанов
лено, що обчислення середньої заробітної
плати для оплати часу щорічної відпустки,
додаткових відпусток у зв’язку з навчанням,
творчої відпустки, додаткової відпустки пра
цівникам, які мають дітей, або для виплати
компенсації за невикористані відпустки
провадиться виходячи з виплат за останні
12 календарних місяців роботи, що переду
ють місяцю надання відпустки або виплати
компенсації за невикористані відпустки.
Оскільки Порядок № 100 було ухвалено
пізніше, ніж Інструкція № 102, під час визна
чення середнього заробітку в разі надання
відпустки слід керуватися Порядком № 100.
До речі, у наказах Міністерства освіти і науки
України, якими установлювалися розміри по
садових окладів та ставок заробітної плати,
неодноразово зазначалося, що положення
Інструкції № 102 застосовуються в частині,
що не суперечить умовам оплати праці, ви
значеним чинним законодавством.

Тривалість відпустки майстра
виробничого навчання, який має
педагогічне навантаження
Якої тривалості надається відпустка
майстру виробничого навчання
професійно-технічного навчаль
ного закладу, який виконує викладацьку
роботу в цьому закладі?
Відповідно до п. 91 Інструкції № 102
майстер виробничого навчання має
право виконувати в цьому ж самому
закладі викладацьку роботу обсягом 12 годин
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на тиждень (480 годин на рік). Зазначена
робота не є сумісництвом і може з дозволу
керівника закладу провадитися в робочий
час за основною займаною посадою.
Згідно з Переліком посад педагогічних та
науково-педагогічних працівників, затвер
дженим постановою КМУ від 14.06.2000 р.
№ 963, посада майстра виробничого на
вчання віднесена до педагогічних.
Цій категорії працівників відпустки на
даються відповідно до Закону про відпустки
та Порядку № 346. Конкретна тривалість
відпустки педагогічних працівників залежно
від займаної посади, виду навчального за
кладу передбачена в додатку до цього Поряд
ку. Зокрема, тривалість основної щорічної
відпустки майстра виробничого навчання
становить 42 календарних дні.
Відпустка надається окремо за посадою
майстра та викладача, виходячи з тривалості
відпустки, установленої за кожною з цих
посад, і середнього заробітку на відповідній
роботі за попередній робочий рік.
Щорічна відпустка вказаному працівни
кові за викладацьку роботу надається так
само, як і іншим викладачам, а саме під час
літніх канікул. Якщо відпустка за основною
обійманою посадою (майстер виробничого
навчання) збігається з «викладацькою», то
нарахування відпускних здійснюється з роз
рахунку зарплати як майстра виробничого
навчання, так і викладача, тобто за двома
посадами. Тривалість відпустки за посадою
викладача становить 56 к. дн.
Слід зауважити, що таке нарахування
відпускних має провадитися окремо з ура
хуванням кількості днів відпустки за обома
посадами.
Звертаємо увагу, що виконання майстром
виробничого навчання в тому ж самому
закладі викладацької роботи не впливає
на тривалість відпустки за основною посадою.
Після закінчення відпустки цей працівник
стає до виконання своїх посадових обов’язків
і йому нараховується заробітна плата з роз
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рахунку його основного посадового окладу,
тобто майстра виробничого навчання. Коли
в даної особи закінчується «викладацька»
відпустка, зарплата їй виплачуватиметься з
розрахунку посадового окладу за основною
посадою і зарплати за викладання, встанов
леної при тарифікації, що передувала початку
канікул (п. 71 Інструкції № 102).

Звільнення в разі закінчення
строку трудового договору
та компенсація за невикористану
відпустку
Який порядок звільнення, надання
відпустки та розрахунку встанов
лено з особами, які працювали
в навчальному закладі за строковим до
говором?
Строковий трудовий договір — це
трудовий договір, що укладається
на визначений строк, встановлений
за погодженням сторін, або на час виконання
певної роботи. Наприклад, з викладачем на
вчального закладу можна укласти строковий
договір, строк якого обумовлюється трива
лістю навчального року. У день закінчення
строку дія трудового договору припиняється.
Працівник підлягає звільненню на підставі
п. 2 ст. 36 КзпП. Якщо працівника не було
звільнено в останній день строку, строковий
договір вважається продовженим на неви
значений строк відповідно до ст. 39 КзпП.
Оскільки сплив строку не тягне за собою
автоматичного звільнення працівника, має
бути виданий наказ про звільнення. Його
може бути видано в останній день дії трудо
вого договору або раніше, із обов’язковим
зазначенням останнього дня дії трудового
договору або останнього дня відпустки, якщо
вона була надана працівникові відповідно
до ст. 3 Закону про відпустки, тобто з по
дальшим звільненням. Якщо день звільнення
припадає на святковий, вихідний або неро
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бочий день, то днем закінчення строку дії
трудового договору, а отже, днем звільнення
буде найближчий (наступний за вихідним
або святковим) робочий день (частина пята
ст. 241(1) КЗпП). У разі звільнення працівника
(незалежно від виду строкового договору)
йому виплачується грошова компенсація
за всі не використані ним дні щорічної від
пустки (кількість днів невикористаної що
річної відпустки зазначається в наказі про
звільнення) і додаткової відпустки праців
никам, які мають дітей.
Тривалість щорічної основної відпуст
ки педагогічних і науково-педагогічних
працівників становить до 56 календарних
днів. Відпустка повної тривалості, визначе
ної в додатку до Порядку № 346, надається
вказаним працівникам у перший та наступні
роки в період літніх канікул незалежно від
часу їх прийняття на роботу (п. 2 Порядку
№ 346). Працівнику, якому при звільненні
не надавалася щорічна відпустка, відпо
відно до ст. 24 Закону про відпустки має
виплачуватися грошова компенсація за всі
не використані ним дні відпустки.
Педагогічним і науково-педагогічним
працівникам навчальних закладів ця ком
пенсація виплачується так:
• тим, хто до звільнення пропрацював
не менш як 10 місяців, — з розрахунку повної
тривалості щорічної основної відпустки;
• тим, хто пропрацював менше 10 міся
ців, — пропорційно відпрацьованому ними
часу (з розрахунку тривалості цієї відпустки
за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2
і 2,8 к. дн. за її тривалості відповідно 56, 42
і 28 к. дн.).

Відпустка тривалістю
28 календарних днів
У яких випадках працівникам бух
галтерії навчального закладу нада
ється щорічна основна відпустка
тривалістю 28 календарних днів?
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У цьому випадку слід звернути ува
гу на дату прийняття працівників
на роботу.
Справа в тому, що Закон про відпустки було
введено в дію 01.01.1997 р. постановою Вер
ховної Ради України «Про порядок введення
в дію Закону України «Про відпустки» від
15.11.1996 р. № 505/96-ВР. Пунктом 2 цієї По
станови (з урахуванням змін від 02.11.2000 р.)
передбачено збереження відпустки раніше
встановленої загальної тривалості за пра
цівниками, які користувалися відпусткою
більшої загальної тривалості, ніж визначена
відповідно до законів та інших нормативноправових актів України, на весь час їх робо
ти на підприємстві, в установі, організації
на посадах, професіях, роботах, що давало
їм право на цю відпустку, та за наявності
умов, за якими вона надавалася (наприклад,
не зменшили обсягу виконуваних робіт і
кола обов’язків тощо).
Наприклад, працівнику надавалася що
річна відпустка тривалістю 24 робочих дні,
що становить 28 календарних днів.
Тривалість відпустки в робочих днях пе
реводиться в календарні дні таким чином:
24робочих дні × 7календарних днів÷
÷ 6робочих днів = 28календарних днів
За такими працівниками зберігається
відпустка тривалістю 28 календарних днів.
Якщо такий працівник одержує ще й додат
кову відпустку, наприклад, за ненормований
робочий день (відповідно до ст. 7 Закону
про відпустки — до семи календарних днів,
а конкретна її тривалість встановлюється
в колективному договорі), то для осіб, прий
нятих на роботу до 01.01.1997 р., тривалість
відпустки становитиме 35 календарних днів
(28 основна та сім додаткова).
Якщо серед працівників бухгалтерії є
особи, які були зараховані на роботу до
01.01.1997 р., вони можуть набути право
на отримання щорічної основної відпустки
тривалістю 28 календарних днів.
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ДОДАТКОВІ

відпустки
за умовами праці
Держава піклується про працівників, які виконують роботу у
шкідливих та важких умовах або мають особливий характер
праці. Крім основної, їм надається додаткова оплачувана
відпустка. Хто має право на таку відпустку та якої тривалості,
з’ясуємо в статті

Відпустка за роботу зі шкідливими
та важкими умовами праці
За роботу зі шкідливими та важкими
умовами праці працівникам надається додат
кова відпустка відповідно до ст. 7 Закону про
відпустки. Особливості її надання визначає
Порядок застосування Списку виробництв,
цехів, професій і посад із шкідливими і важ
кими умовами праці, зайнятість працівників
в яких дає право на щорічну додаткову від
пустку, затверджений наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від
30.01.1998 р. № 16 (далі — Порядок № 16).

Кому надається
Додаткову відпустку за роботу зі шкідли
вими та важкими умовами праці надають
працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних
з негативним впливом на здоров’я шкідливих
виробничих факторів, і професії яких перед
бачені Списком виробництв, робіт, цехів,

професій і посад із шкідливими і важкими
умовами праці, зайнятість працівників на ро
ботах в яких дає право на щорічну додаткову
відпустку, затвердженим постановою КМУ від
17.11.1997 р. № 1290 (далі — Список № 1).
Працівникам, професії та посади яких
не передбачені Списком № 1, але які в окремі
періоди робочого часу виконують роботу
у виробництвах, цехах, за професіями і на по
садах, визначених Списком № 1, додаткова
відпустка надається на тих же підставах,
що й працівникам, які мають право на таку
відпустку (п. 3 Порядку № 16).
Право на додаткову відпустку мають:
• працівники, професії та посади яких
передбачені в розділі «Загальні професії
за всіма галузями господарства». Якщо ці
професії й посади спеціально не передба
чені у відповідних розділах або підрозділах
Списку № 1, то додаткові відпустки таким
працівникам надаються незалежно від того,
в яких виробництвах чи цехах вони працю
ють (п. 5 Порядку № 16);
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• бригадири, помічники та підручні
робітники, зайняті на роботах у шкідливих
і важких умовах праці. Їм додаткова відпустка
надається тієї ж тривалості, що й робітникам
відповідних професій, зазначених у Списку
№ 1 (п. 6 Порядку № 16);
• усі працівники виробництв та цехів,
які зазначені в Списку № 1 без конкретного
переліку професій і посад (п. 7 Порядку № 16).

Тривалість відпустки
Максимальна тривалість додаткової від
пустки за роботу зі шкідливими та важкими
умовами праці становить 35 календарних
днів. Для визначення її конкретної тривалос
ті потрібно проводити атестацію робочого
місця працівника згідно з Порядком прове
дення атестації робочих місць за умовами
праці, затвердженим постановою КМУ від
01.08.1992 р. № 442. Під час визначення
права на додаткову відпустку та її тривалос
ті керуються також наказом Міністерства
охорони здоров’я України і Міністерства
праці та соціальної політики України «Про
затвердження Показників та критеріїв умов
праці, за якими надаватимуться щорічні
додаткові відпустки працівникам, зайнятим
на роботах, пов’язаних з негативним впливом
на здоров’я шкідливих виробничих факторів»
від 31.12.1997 р. № 383/55.
Визначивши тривалість додаткової від
пустки за результатами атестації, її вказують
у колективному чи трудовому договорі за
лежно від фактичної зайнятості працівника
у шкідливих та важких умовах (частина
друга ст. 7 Закону про відпустки).
Трапляються випадки, коли тривалість
додаткової відпустки за результатами атес
тації робочих місць може перевищувати її
максимальну тривалість, вказану в Списку
№ 1. У такому разі відпустка може бути
продовжена на кількість днів цієї різниці
за рахунок власних коштів підприємства
(абзац другий п. 4 Порядку № 16). Понесені
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при цьому підприємством витрати слід
розглядати як додаткову заробітну плату
працівника, оскільки оплата додаткових
відпусток (понад тривалість, передбачену
законодавством), наданих відповідно до ко
лективного договору, належить до фонду
додаткової зарплати (пп. 2.2.12 Інструкції
зі статистики зарплати).
Відповідно до п. 9 Порядку № 16 додат
кова відпустка надається пропорційно часу,
фактично відпрацьованому на роботах зі
шкідливими та важкими умовами праці.
Тому на підприємстві потрібно вести облік
робочого часу за кожним із видів шкідливих і
важких умов праці. Якщо працівник працював
у різних виробництвах, цехах, за професіями
та на посадах, за роботу в яких надається
додаткова відпустка різної тривалості, під
рахунок часу роботи провадиться окремо
по кожному виду робіт, професій та посад
(п. 8 Порядку № 16).

Відпустка за особливий характер
праці
Кому надається
Окремим категоріям працівників, робота
яких пов’язана з підвищеним нервово-емо
ційним та інтелектуальним навантаженням
або виконується в особливих природних
географічних і геологічних умовах та умовах
підвищеного ризику для здоров’я, надається
додаткова відпустка за особливий характер
праці на підставі п. 1 частини першої ст. 8
Закону про відпустки.
Особливості надання такої відпустки
визначені в Порядку застосування Списку
виробництв, робіт, професій і посад праців
ників, робота яких пов’язана з підвищеним
нервово-емоційним та інтелектуальним
навантаженням або виконується в особли
вих природних географічних і геологічних
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ПРИКЛАД 1

Розрахунок відпустки за роботу зі шкідливими умовами праці
За результатами атестації робочого місця працівник має право на додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці тривалістю 14 календарних днів.
З 01.06.2016 р. він хоче скористатися правом на додатковий відпочинок.
Упродовж року, за який надається відпустка, робітник працював на умовах неповного
робочого тижня — чотири дні на тиждень (понеділок, вівторок, середа, четвер — по 8 годин) за п’ятиденного робочого тижня, а також перебував на лікарняному з 24 по 30 липня
2015 р. і у відпустці без збереження зарплати з 10 по 23 серпня 2015 р.
Розрахунковий період для обчислення стажу для додаткової відпустки та її тривалості:
з 01.06.2015 р. по 31.05.2016 р.
З розрахункового періоду виключаємо:
— святкові та неробочі дні — 9 к. дн.;
— робочі дні, під час яких робітник не працював через неповний робочий час, — 51 р. дн.;
— дні непрацездатності — 7 к. дн.;
— дні відпустки без збереження зарплати –14 к. дн.
Визначаємо кількість календарних днів розрахункового періоду:
366 – 9 – 51 – 7 – 14 = 285 к. дн.
Визначаємо тривалість додаткової відпустки для працівника з таким режимом роботи:
(14 356) 285 = 11,2 к. дн. ≈ 11 к. дн.
Отже, за відпрацьований робочий рік працівник має право на 11 календарних днів
додаткової відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.

умовах та умовах підвищеного ризику для
здоров’я, що дає право на щорічну додаткову
відпустку за особливий характер праці, за
твердженому наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 30.01.1998 р.
№ 16 (далі — Порядок № 16(2)).
У цілому правила надання додаткової
відпустки за особливий характер праці ана
логічні тим, які встановлено для відпусток
за шкідливі умови праці: різниця полягає
в тому, що для права на відпустку за особли
вий характер праці не потрібно проводити
атестації робочого місця.
Таку відпустку надають згідно зі Списком
виробництв, робіт, професій і посад праців
ників, робота яких пов’язана з підвищеним
нервово-емоційним та інтелектальним на
вантаженням або виконуються в особливих
природніх географічних і геологічних умовах
та умовах підвищенного ризику для здоров’я,

що дає право на щорічну додаткову вядпустку
за особливий характер праці, затвердженим
постановою КМУ від 17.11.1997 р. № 1290
(далі — Список № 2).

Тривалість відпустки
Максимальна тривалість додаткової
відпустки за особливий характер праці та
кож може сягати 35 календарних днів. Її
конкретну тривалість установлюють у ко
лективному чи трудовому договорі залежно
від часу зайнятості працівника в особливих
умовах праці.
У розрахунок часу, що дає право працівни
ку на додаткову відпустку, зараховуються дні,
коли він фактично був зайнятий на роботах
з особливим характером праці не менше
половини тривалості робочого дня, встанов
леного для працівників виробництв, робіт,
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професій і посад, передбачених Списком
№ 2 (п. 7 Порядку № 16(2)).

Відпустка за ненормований день
Праця в умовах ненормованого робо
чого дня має особливий характер, через
це працівникам, які працюють в такому
режимі, також надають додаткову відпустку.
Максимальна її тривалість становить сім
календарних днів, а список посад, робіт та
професій із таким режимом роботи визна
чають колективним (трудовим) договором
(ст. 8 Закону про відпустки).
Особливості надання додаткової від
пустки за ненормований робочий день
визначені Рекомендаціями щодо порядку
надання працівникам із ненормованим ро

бочим днем щорічної додаткової відпустки
за особливий характер праці, затверджени
ми наказом Мінпраці від 10.10.1997 р. № 7
(далі — Рекомендації № 7).
Ненормований робочий день не може
застосовуватися для працівників, які зай
няті на роботі з неповним робочим днем.
У той же час для тих, хто працює на умовах
неповного робочого тижня, ненормований
робочий день може застосовуватись (п. 2
Рекомендацій № 7).
Конкретна тривалість додаткової відпуст
ки встановлюється колективним договором
за кожним видом робіт, професій та посад
або трудовим договором (п. 3 Рекомендацій
№ 7). Додаткову відпустку за ненормований
робочий день надають пропорційно часу,
відпрацьованому на роботі (посаді), що дає
право на таку відпустку.

ПРИКЛАД 2

Розрахунок відпустки за ненормований робочий день
Головному бухгалтеру має надаватися додаткова відпустка за ненормований робочий
день. Він написав заяву про її надання з 01.06.2016 р.
До 01.09.2015 р. бухгалтер працював на умовах неповного робочого дня, а з 01.09.2015 р. —
на умовах неповного робочого тижaня (чотири дні на тиждень, крім п’ятниці).
У вересні 2015 р. він перебував у навчальній відпустці з 14.09.2015 р. по 27.09.2015 р.
У лютому 2016 р. — у відпустці без збереження зарплати (з 09.02.2016 р. по 12.02.2016 р.).
У квітні 2016 р. — на лікарняному з 06.04.2016 р. по 15.04.2016 р.
Право на відпустку за ненормований робочий день виникає з вересня 2015 р., тому
розрахунковий період для обчислення стажу для додаткової відпустки та її тривалості —
з 01.09.2015 р. по 31.05.2016 р.
Кількість днів у розрахунковому періоді, які дають право на таку відпустку:
30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 29 + 31 + 30 + 31 = 274.
Із розрахункового періоду виключаємо:
— святкові та неробочі дні — 7 к. дн.;
— дні відпустки без збереження заробітної плати — 4 к. дн.;
— дні непрацездатності — 10 к. дн.;
— дні навчальної відпустки — 14 к. дн.;
— робочі дні, коли головний бухгалтер не працював,— 36 к. дн.
Кількість календарних днів розрахункового періоду, що дають право на додаткову
відпустку: 274 – 7 – 4 – 10 – 14 – 36 = 203 к. дн.
Тривалість додаткової відпустки для бухгалтера з ненормованим робочим днем:
(7 356) 203 = 3,99 к. дн. ≈ 4 к. дн.

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

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 30
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 2 (19, 28)
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 10

40-годинному робочому тижні — 159,0
39-годинному робочому тижні — 156,0
36-годинному робочому тижні — 144,0

Червень 2016 р.
7 червня, вівторок
Закінчується строк подання органам
статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за травень 2016 р.

21 червня, вівторок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
травень 2016 р.
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування до органів доходів і зборів
(форма № Д4 (місячна)) за травень 2016 р.

29 червня, середа
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими
підприємствами з доходу за травень 2016 р.

30 червня, четвер
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за
травень 2016 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за травень 2016 р.

При подготовке использованы материалы систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua
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ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ВОДИТЕЛЕЙ:
УСТАНАВЛИВАЕМ ПРАВИЛЬНО С. 47
Классификатор профессий:
практическое применение

С. 20

Годовой бонус:
создание обеспечения С. 55
Суммированный учет
и неполное рабочее время С. 29
Временные и сезонные работники:
понятие и порядок принятия на работу С. 36
Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

(44) 581-57-07

по будням с 10:00 до 15:00

