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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Віктор Пинзеник (міністр
фінансів і віце-прем’єр кількох
урядів України) на своєму сайті
розмістив замітку під назвою
«Півроку з урізаним ЄСВ».
«Пройшло 6 місяців після
зниження єдиного соціального
внеску з 36 % (у середньому) до
22 %. Що відбувається з надходженнями цього платежу, який
формує ресурс для виплати пенсій?» — запитує він. І проаналізувавши динаміку надходжень
ЄСВ до ПФУ за 2015–2016 рр.
доходить висновку, що «якщо
до уваги взяти лише динаміку
зарплати, зумовлену підвищенням її мінімального розміру,
стає очевидним: ніякої легалізації доходів не відбувається.
Ефект зниження ЄСВ нульовий. Хоча — чому нульовий?
Українських пенсіонерів позбавили джерела виплати пенсій».
У переддень здачі номера до друку я отримав одну з чергових щотижневих добірок новин щодо змін у законодавстві.
Автор добірки супроводив її такими словами: «Якщо податки
вважатимемо за витрати, які мають бути спрямовані на щось
корисне, а це корисне не виникає, то й бажання їх платити
кудись зникає. А якби платники податків бачили, куди йдуть
їхні кошти, то може й платили б чесніше?». І тут же запитує:
«Чому так стається?» і сам відповідає: «А тому, що яка ж то
інвестиція, коли кошти пропали», що підтверджує посиланням на МСБО 7 «Звіт про рух коштів»: «Лише витрати, наслідком яких є визнаний актив у звіті про фінансовий стан,
можуть бути класифіковані як інвестиційна діяльність». І на
завершення робить висновок: «Тож чи варто інвестувати у
владу, якщо ніяких активів від того не виникає? Та й саму її
активом назвати язик не повертається».
Добре, що ЄСВ — це «страховий внесок, збір якого здійснюється ... з метою забезпечення захисту... прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг)...»
і не є податком…
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямой линии: с 01.08.2016 — 07192016
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Виконавче провадження по-новому
Закон України «Про
виконавче провадження»
від 02.06.2016 р. № 1404-VIII

Виконавче провадження — це сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання
ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних
справах, справах про адміністративні правопорушення; виконавчих
написів нотаріусів; посвідчень комісій по трудових спорах тощо. Закон, зокрема, визначає порядок стягнення аліментів. Він набирає
чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про
органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень
і рішень інших органів» (з 05.10.2016 р.). З набрання ним чинності
втратить чинність Закон України «Про виконавче провадження»
від 21.04.1999 р. № 606-XIV. Детальніше зміст Закону, зокрема в
частині щодо стягнення аліментів, буде проаналізовано в журналі
«Заработная плата» № 9/2016.

Примусове виконання судових рішень
Закон України «Про органи
та осіб, які здійснюють
примусове виконання судових
рішень і рішень інших органів»
від 02.06.2016 р. № 1403-VIII

Закон визначає основи організації та діяльності з примусового
виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб)
органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями,
їхні завдання та правовий статус. З набранням ним чинності (через
три місяці з дня його опублікування — 05.10.2016 р.) втратить чинність Закон України «Про державну виконавчу службу». Детальніше
зміст Закону, зокрема в частині щодо стягнення аліментів, буде
проаналізовано в журналі «Заработная плата» № 9/2016.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Нові умови преміювання держслужбовців
Наказ від 13.06.2016 р.
№ 646

Затверджено Типове положення про преміювання державних
службовців органів державної влади, інших державних органів,
їхніх апаратів (секретаріатів), яке встановлює порядок визначення
розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям
органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів
(секретаріатів) (далі — державний орган), які обіймають посади
державної служби категорій «Б» і «В». Державним службовцям
можуть встановлюватися такі види премій: премія за результатами
щорічного оцінювання службової діяльності; місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат
роботи державного органу.

Дата демобілізації та збереження середньої зарплати
Лист від 24.05.2016 р.
№ 593/13/84-16

У листі роз’яснюється, що днем фактичної демобілізації працівника вважається день його виключення зі списків особового складу
військової частини у зв’язку зі звільненням з військової служби
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(оформлюється наказом військової частини, про що робиться відповідний запис у військовому квитку). До дня фактичної демобілізації
середній заробіток зберігається відповідно до ст. 119 КЗпП.
Працівник повинен прибути на роботу після звільнення його з
військової служби, взяття на військовий облік та в разі необхідності
проїзду до місця проживання (перебування). У цей період середній
заробіток зберігається відповідно до ст. 21 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» з тієї ж середньої зарплати,
за якою здійснювалась оплата за період військової служби.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Нові форми звітності зі статистики праці
Наказ від 10.06.2016 р. № 90

Затверджено нові форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»,
що вводяться в дію, починаючи:
— зі звіту за січень 2017 р. — ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»;
— зі звіту за I квартал 2017 р. — ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт
із праці».
Зміни у формах спостережень буде проаналізовано в журналі
«Заработная плата» № 12/2016.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Сплата ПДФО за працівників магазину
Лист від 04.07.2016 р.
№ 14496/6/99-95-42-02-16

Роз’яснюється, що ПДФО підлягає сплаті до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) власних
або орендованих приміщень (будівель) в різних регіонах України,
в яких працюють наймані працівники такого суб’єкта господарювання, незважаючи на відсутність у такого суб’єкта господарювання
відокремлених структурних підрозділів.

Оподаткування ПДФО витрат на навчання та підвищення кваліфікації
Листи від 30.06.2016 р.
№ 14249/6/99-99-13-02-03-15,
від 30.06.2016 р.
№ 11066/5/99-99-13-02-03-16

У листі від 30.06.2016 р. № 14249/6/99-99-13-02-03-15 ДФСУ
акцентується увага на особливостях звільнення від оподаткування
витрат на навчання працівників на умовах, визначених пп. 165.1.21
ПКУ (тобто в сумі не вище 1930 грн за кожний місяць навчання),
а в листі від 30.06.2016 р. № 11066/5/99-99-13-02-03-16 йдеться
про звільнення від оподаткування всієї суми витрат на підвищення
кваліфікації працівників. Радимо ознайомитися зі змістом листів на
нашому сайті, щоб зрозуміти, наскільки тонкою є грань між цими
двома формами навчання, що потребує належного документального
оформлення таких операцій.
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Прямая
телефонная линия

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

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

На ваші запитання відповідає Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Закінчення строкового договору
в працівниці — багатодітної
матері
Працівниця — одинока мати трьох
дітей віком 1,5 року, трьох та п’яти
років працює за трудовим договором, строк дії якого добігає кінця. Чи
можна її звільнити?
Звільнення вагітних жінок і жінок,
які мають дітей віком до трьох років
(до шести років — згідно з частиною
шостою ст. 179 КЗпП), одиноких матерів
за наявності дитини віком до 14 років або
дитини-інваліда з ініціативи роботодавця
не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.
Обов’язково працевлаштовують таких жінок
у разі їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня

заробітна плата, але не більш як на три місяці
з дня закінчення строкового трудового договору (частина третя ст. 184 КЗпП).
Звільнення такої категорії жінок у зв’язку
із закінченням строкового договору має
свої особливості, а саме: роботодавець
зобов’язаний працевлаштувати таку жінку
на цьому ж самому або іншому підприємстві
відповідно до її спеціальності. Розрив у часі
між звільненням і працевлаштуванням не допускається. Також передбачено збереження
за жінкою на період працевлаштування середньої заробітної плати, але не більш ніж
на три місяці з дня закінчення строкового
трудового договору, а не з дня звільнення.
Роботодавець повинен попередити жінку,
що після закінчення строкового трудового
договору вона до роботи допущена не буде
і на період пошуку відповідної роботи може
перебувати вдома і має з’явитися на роботу, як тільки буде знайдено можливість її
працевлаштувати (в разі працевлаштування
на цьому підприємстві) або для одержання
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трудової книжки й розрахунку із заробітної
плати (у разі працевлаштування на іншому підприємстві). Також можливий варіант: за умови попередження жінка може
продовжити виконувати ту ж (або за її
згоди — іншу) роботу на цьому ж підприємстві до вирішення питання про її працевлаштування.
Переведення на іншу роботу на тому
самому підприємстві, а також переведення
на роботу на інше підприємство або в іншу
місцевість навіть разом з усім підприємством
допускається лише за згоди працівника
(частина перша ст. 32 КЗпП).
Згідно з п. 9 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9
не може бути визнано, що роботодавець виконав обов’язок з працевлаштування, якщо
працівниці не було надано на тому самому
або іншому підприємстві іншої роботи або
запропоновано роботу, від якої вона відмовилася з поважних причин (наприклад,
за станом здоров’я).

Відпустка для догляду
за дитиною батьку
Чоловік працює на підприємстві,
дружина — підприємець. Вони
виховують дитину п’ятирічного
віку. У дитячому лікувальному закладі
їм було видано довідку, що дитина потребує домашнього догляду. Чоловік
взяв на підприємстві відпустку без збереження заробітної плати відповідно
до ст. 25 Закону про відпустки на термін,
зазначений у медичному висновку. Чи
може вплинути зняття дружини з обліку
як суб’єкта підприємницької діяльності
на можливість чоловіка й надалі перебувати в такій відпустці? Чи необхідно
чоловіку повертатися на своє місце роботи через те, що дружина вважатиметься
безробітною?
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Якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці або іншим особам
(батьку дитини, бабусі, діду чи іншим
родичам, які фактично доглядають за дитиною) обов’язково надається відпустка без
збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною в медичному висновку, але
не більш як до досягнення дитиною трирічного віку.
Таким чином, батько дитини, якій понад
три роки і яка відповідно до медичного висновку потребує домашнього догляду, має
право на відпустку без збереження заробітної
плати тривалістю, зазначеною в медичному
висновку, але не більш ніж до досягнення
дитиною шестирічного віку.
Чинним законодавством не передбачено
заборони щодо надання батькові відпустки
без збереження заробітної плати для догляду
за дитиною віком від трьох до шести років
(за наявності медичного висновку про потребу дитини в домашньому догляді) в разі
безробіття матері.

Відпустка за роботу
з підвищеним нервово-емоційним
навантаженням
Працівники виконують обов’язки,
що пов’язані з підвищеним нервово-емоційним навантаженням. Чи
мають такі працівники право на додаткову
відпустку?
Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається окремим категоріям працівників, робота
яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням
або виконується в особливих природних
географічних і геологічних умовах та умовах
підвищеного ризику для здоров’я тривалістю
до 35 календарних днів за списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним КМУ (ст. 8 КЗпП). Конкретна тривалість
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щорічної додаткової відпустки за особливий
характер праці встановлюється колективним
чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в таких умовах.
Список виробництв, робіт, професій і
посад працівників, робота яких пов’язана з
підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується
в особливих природних географічних і геологічних умовах підвищеного ризику для
здоров’я, що дає право на щорічну додаткову
відпустку за особливий характер праці, затверджено постановою Кабінету міністрів
України від 17.11.1997 р. № 1290 (додаток 2;
далі — Список № 1290).
Порядок застосування Списку виробництв,
робіт, професій і посад працівників, робота
яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням
або виконується в особливих природних
географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що
дає право на щорічну додаткову відпустку
за особливий характер праці, затверджено
наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 30.01.1998 р. № 16
(далі — Порядок № 16).
Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам
тих виробництв, робіт, професій і посад,
які передбачено відповідними розділами
Списку № 1290, незалежно від відомчого
підпорядкування цих виробництв, цехів,
а також від форми власності підприємств
(п. 1 Порядку № 16).
Додаткова відпустка надається пропорційно до фактично відпрацьованого часу
(п. 6 і п. 7 Порядку № 16).
У розрахунок часу, що дає право працівникові на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий
на роботах з особливим характером праці
не менш як половину тривалості робочого
дня, встановленого для працівників цих виробництв, робіт, професій і посад.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Компенсація за тимчасове
переведення працівника в іншу
місцевість
Чи можна в разі переведення працівника в іншу місцевість не виплачувати компенсацію?
У цьому випадку слід застосувати
такі норми законодавства про працю:
• ст. 32 КЗпП;
• ст. 120 КЗпП;
• постанову КМУ «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість»
від 02.03.1998 р. № 255 (далі — Постанова
№ 255).
Переведення на іншу роботу на тому ж
підприємстві, а також переведення на інше
підприємство або в іншу місцевість допускається тільки за згодою працівника
(ст. 32 КЗпП).
Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій
у зв’язку з переведенням, прийняттям або
направленням на роботу в іншу місцевість.
Працівникам в разі переведення їх на іншу
роботу, якщо це пов’язано з переїздом в іншу
місцевість, оплачують вартість проїзду працівника і членів його сім’ї та витрати на перевезення майна; виплачують добові за час
перебування в дорозі; одноразову допомогу
на самого працівника і на кожного члена
сім’ї, який переїжджає; заробітну плату
за дні збору в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести
днів, а також за час перебування в дорозі.
Працівникам, які переїжджають у зв’язку
з прийняттям їх (за попередньою домовленістю) на роботу в іншу місцевість, виплачують компенсацію та надають гарантії,
крім виплати одноразової допомоги, яка
цим працівникам може бути виплачена
за погодженням сторін.
Розміри компенсацій, порядок їх виплати
та надання гарантій встановлюються зако-
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нодавством (ст. 120 КЗпП) та визначаються
Постановою № 255.
Згідно з п. 1 Постанови № 255 працівникам
у зв’язку з переведенням їх на іншу роботу,
якщо це пов’язано з переїздом в іншу місцевість
(в інший населений пункт), виплачуються:
• вартість проїзду працівника та членів
його сім’ї (крім випадків, коли власник або
уповноважений ним орган надає для цього
відповідні засоби пересування) в порядку і
в розмірах, встановлених законодавством
для відряджень;
• витрати на перевезення майна залізничним, водним і автомобільним транспортом
(загального користування) вагою до 500 кг
на самого працівника і до 150 кг на кожного члена сім’ї, який переїжджає. За згодою
сторони, яка приймає, можуть бути оплачені
витрати на перевезення майна більшої ваги.
За відсутності зазначених видів транспорту
можуть бути оплачені витрати на перевезення майна повітряним транспортом від
найближчої до місця роботи залізничної
станції або від найближчого морського чи
річкового порту, відкритого для навігації;
• добові працівнику за кожний день перебування в дорозі в розмірі, встановленому
законодавством для відряджень;
• одноразова допомога самому працівникові — в розмірі його місячного посадового окладу (тарифної ставки) за новим
місцем роботи і кожному члену сім’ї, який
переїжджає, — в розмірі 25 % одноразової
допомоги самого працівника;
• зарплата за дні підготовки до переїзду
і влаштування на новому місці проживання,
але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі виходячи з посадового окладу
(тарифної ставки) за новим місцем роботи.
Також п. 1 Постанови № 255 передбачено, що якщо працівник переводиться або
приймається на роботу на строк не більше
одного року, а сім’я з ним не переїжджає,
за погодженням сторін замість виплати
одноразової допомоги йому можуть від-
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шкодовуватися витрати, пов’язані з тимчасовим проживанням на новому місці.
Розмір відшкодування витрат не повинен
перевищувати 50 % розміру добових.
Тобто працівникам, яких тимчасово переводять на підприємство в іншу місцевість,
передбачено низку гарантій, у т. ч. виплати
в грошовій формі, які слід проводити залежно
від умов переведення.

Робота у святкові дні жінок,
які мають дітей
Чи можна залучати до роботи у святкові дні жінок, які мають дітей віком
до трьох років, якщо жінка працює
на підприємстві за змінним графіком (підсумований облік робочого часу)?
За п’ятиденного робочого тижня працівникам надаються два вихідних дні
на тиждень, а за шестиденного — один
(ст. 67 КЗпП). Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день за п’ятиденного
робочого тижня, якщо він не визначений законодавством, встановлюється графіком роботи
підприємства і, як правило, має надаватися
поспіль із загальним вихідним днем. Святкові
й неробочі дні визначені у ст. 73 КЗпП.
На змінних роботах працівники чергуються у змінах рівномірно в порядку, визначеному правилами внутрішнього трудового
розпорядку (ст. 58 КЗпП). Тривалість щоденної роботи (зміни), графіки змінності
встановлюються роботодавцем на підставі
чинного законодавства з додержанням установленої тривалості робочого часу.
Під час застосування режиму підсумованого обліку робочого часу за рахунок збільшення тривалості робочого часу впродовж дня
(зміни) вихідні дні чергуються з робочими
днями через один, два, три або іншу кількість
днів, а дні роботи визначаються графіками.
Тобто вихідний день має надаватися
за графіком змінності. Якщо робочий день
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припадає на неділю, цей день оплачується
на загальних підставах, оскільки вихідні дні
підприємства можуть не збігатися з вихідними днями працівниці. Робота за графіком
у святковий день не вважається залученням
до роботи у святковий день.

Підсумований облік робочого часу
для адміністративноуправлінського апарату
Чи правда, що не можна застосовувати підсумований облік робочого
часу для працівників адміністративно-управлінського апарату підприємства?
На безперервно діючих підприємствах, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях
і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана
встановлена для даної категорії працівників
щоденна або щотижнева тривалість робочого
часу допускається за погодженням з виборним
органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником) підприємства, установи, організації запровадження
підсумованого обліку робочого часу з тим,
щоб тривалість робочого часу за обліковий
період не перевищувала нормального числа
робочих годин (ст. 61 КЗпП).
Як бачимо, в цій статті немає жодних застережень чи винятків щодо застосування
підсумованого обліку робочого часу в певних
відділах підприємства, у т. ч. для адміністративно-управлінського апарату. У ній чітко
зазначено: «На безперервно діючих підприємствах…», тобто якщо є необхідність,
щоб усе підприємство без винятку працювало за підсумованим обліком робочого
часу, враховуючи й адміністративний відділ.
Отже, прямої заборони щодо застосування
підсумованого обліку робочого часу для
адміністративно-управлінського апарату
не встановлено.
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Норма тривалості робочого
тижня
Працівники на підприємстві працюють з понеділка по четвер по 8 год
15 хв, а в п’ятницю — 7 год. Загалом
на тиждень це становить 40 год. Якщо підсумовувати за місяць, то трапляються відхилення 15–20 хв. Чи буде це порушенням?
Згідно з нормами ст. 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу
працівників не може перевищувати
40 годин на тиждень. Із запитання зрозуміло,
що тривалість робочого тижня працівників
підприємства становить не більше ніж 40
годин, тож і порушень немає.
Визначаючи норму робочого часу на місяць, підприємство має брати до уваги щоденну тривалість, встановлену на підприємстві.
Мінсоцполітики у листах зазначає орієнтовну
норму робочого часу в розрізі місяців з розрахунку 8-годинного робочого дня.

Календарний чи робочий рік для
надання матеріальної допомоги
Працівник отримав неоподатковувану матеріальну допомогу
23.07.2015 р. у розмірі 1710,00 грн.
Він знову звернувся з проханням про виплату йому допомоги 29.06.2016 р. Але з
моменту видачі першої неоподатковуваної матеріальної допомоги ще не минуло
й року. Чи можна йому зараз її видати?
Не включається до оподатковуваного
доходу сума матеріальної допомоги,
що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь
працівника протягом звітного податкового
року сукупно в розмірі, що не перевищує
суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1
ПКУ, встановленого на 1 січня поточного
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року (у 2015 р. — 1710,00 грн, у 2016 р. —
1930,00 грн).
Отже, працівнику можна видати неоподатковувану матеріальну допомогу у 2016 р.
у розмірі 1930,00 грн, адже ключовою фразою
є «звітний податковий рік», а не робочий.

Оплата тимчасової
непрацездатності
у святковий день
Чи оплачується день тимчасової
непрацездатності, який припадає
на святковий день?
Так, оплачується.
Сума страхових виплат застрахованій
особі та оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця обчислюється шляхом
множення суми денної виплати, розмір якої
встановлюється у відсотках середньоденної
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу,
якщо його наявність передбачена законодавством, на кількість календарних днів,
що підлягають оплаті (п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затверджений
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266).
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Отже, оплата здійснюється в календарних
днях, тобто святкові, вихідні, неробочі дні
не виключаються ні під час розрахунку, ні
під час оплати тимчасової непрацездатності.

Обмеження кількості днів
щорічної відпустки
Чи можна працівнику надати одразу 48 календарних днів відпустки,
якщо він не був у відпустці протягом
двох років?
Так, можна.
Щорічна основна відпустка надається
працівникам тривалістю не менш як
24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення
трудового договору (ст. 6 Закону про відпустки, ст. 75 КЗпП). Якщо працівник не був
у відпустці протягом двох років, у нього накопичилось 48 календарних днів відпустки,
на які він має право.
Згідно зі ст. 11 Закону про відпустки
забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років
поспіль. Зверніть увагу, що ненадання два
роки поспіль відпустки працівнику тягне
за собою накладення штрафу в розмірі мінімальної заробітної плати згідно зі ст. 265
КЗпП як порушення інших вимог трудового
законодавства.

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

Застосування ПСП до доходу
працюючого пенсіонера
Чи можна застосовувати ПСП до заробітної плати працюючого пенсіонера?

Платники податків мають право
на зменшення суми свого місячного
оподатковуваного доходу на суму
ПСП, розміри якої встановлені п. 169.1 ПКУ.
ПСП можна застосовувати тільки до доходу у вигляді заробітної плати і тільки

11

12

ПРямая телефонная линия

за одним місцем його нарахування/виплати
(пп. 169.2.1 ПКУ). При цьому дохід у вигляді
зарплати в 2016 р. не повинен перевищувати
1930,00 грн. Якщо працівник бажає, щоб
до його доходу застосовували ПСП, він має
самостійно обрати місце її застосування
(в разі якщо отримує зарплату не за одним
місцем роботи) і подати заяву керівництву
підприємства.
Доходи, до яких не може бути застосована ПСП, визначені пп. 169.2.3 ПКУ. До них
належать:
• доходи платника податку інші, ніж
заробітна плата;
• заробітна плата, яку платник податку
протягом місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи
майнового (речового) забезпечення учнів,
студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів,
військовослужбовців, які виплачуються з
бюджету;
• доходи самозайнятої особи від провадження нею підприємницької діяльності,
а також іншої незалежної професійної діяльності.
Як бачимо, в цьому переліку не згадується
про отримання заробітної плати разом із
пенсією. Тому можна зробити висновок, що
платник податку — працюючий пенсіонер
має право на зменшення суми свого місячного оподатковуваного доходу, отримуваного
від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати, на суму ПСП за умови дотримання
вимог ПКУ та подання відповідної заяви.

Чи можна виплатити «декретні»
з розрахункового рахунку
підприємства
Працівниця підприємства надала
листок непрацездатності у зв’язку
з вагітністю та пологами і просить
виплатити їй допомогу за ним якнайшвидше, оскільки вона їде в місцевість,
де не буде банкоматів. Чи можна їй ви-
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платити допомогу по вагітності та пологах
з розрахункового рахунку підприємства?
Ні, допомогу по вагітності та пологах
не можна виплачувати з розрахункового рахунку підприємства.
Допомога по вагітності та пологах виплачується за рахунок коштів ФСС з ТВП
починаючи з першого дня відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами. Під час її виплати
слід керуватися Порядком фінансування
страхувальників для надання застрахованим
особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності, затвердженим постановою правління ФСС з ТВП від
22.12.2010 р. № 26 (далі — Порядок № 26).
Порядком № 26 передбачено, що матеріальне забезпечення за рахунок ФСС з ТВП
підприємство-страхувальник спочатку має
отримати безпосередньо від Фонду, а вже
потім виплатити його застрахованій особі.
Для отримання коштів підприємствострахувальник згідно з п. 5 Порядку № 26
має звернутися до робочого органу ФСС з
ТВП за місцем обліку із заявою-розрахунком
за формою, наведеною в додатку до Порядку
№ 26. У заяві-розрахунку вказуються дані
роботодавця-страхувальника, кількість днів
відпустки працівниці у зв’язку з вагітністю
та пологами і нарахована сума допомоги.
Усі ці відомості слід засвідчити підписами
керівника та головного бухгалтера, а також
печаткою підприємства.
Заява-розрахунок готується у двох примірниках: один з них разом з листком непрацездатності, наданим вагітною працівницею,
зберігається на підприємстві, а другий —
подається до Фонду. Разом із такою заявою
доцільно подати платіжні документи, що
підтверджують сплату ЄСВ.
Після цього протягом 10 робочих днів
орган Фонду перераховує належну суму
на спецрахунок підприємства. Важливий
момент: якщо підприємство вперше отри-
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мує фінансування від ФСС з ТВП, потрібно
заздалегідь потурбуватися про відкриття
в банку окремого поточного рахунку для
зарахування страхових коштів, оскільки для
цього також знадобиться певний час. І вже
тільки після отримання коштів від Фонду
підприємство-страхувальник виплачує їх працівниці в найближчий строк, встановлений
для виплати зарплати (п. 9 Порядку № 26).
Як бачимо, законодавством не передбачені інші способи виплати допомоги від
ФСС з ТВП. Якщо підприємство спочатку
виплатить працівниці кошти зі свого розрахункового рахунку, а потім переведе на нього
зі спецрахунку отриману від ФСС з ТВП суму
допомоги, то це може бути розцінене перевіряючими як нецільове використання коштів.
Адже страхові кошти, зараховані на спецрахунок, можуть бути використані виключно
для виплати матеріального забезпечення та
соціальних послуг застрахованим особам
(абзац четвертий частини другої ст. 34 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV).

Як відображати у ф. № 1ДФ
операції з перерахування коштів
підприємцю та їх повернення
У квітні 2016 р. підприємство сплатило приватному підприємцю передплату (аванс) за надання послуг.
Але послуги не були надані, і підприємець
01.07.2016 р. повернув кошти на розрахунковий рахунок підприємства. Як відображати ці операції в розрахунку за ф. № 1ДФ?
Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ
складається та подається за підсумками квартального звітного періоду,
а, зважаючи на запитання, здійснені операції
припадають на два квартали, тому й відображати їх потрібно в розрахунках за ІІ та
ІІІ квартал відповідно. До речі, якщо б опе-
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рації з перерахування коштів підприємцю
та їх повернення ним відбулися в одному
звітному періоді, то можна було б взагалі
не відображати їх у ф. № 1ДФ.
У даному випадку виплату доходу підприємцю слід відобразити у ф. № 1ДФ за ІІ квартал 2016 р. з ознакою доходу «157». У зв’язку
із поверненням коштів підприємцем такий
дохід потрібно анулювати. Законодавством
не передбачено внесення до розрахунку за
ф. № 1ДФ даних з від’ємним значенням, але
в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФСУ роз’яснює, що «в разі
повернення фізичною особою — підприємцем
суми попередньої оплати при розірванні
договору, яка була відображена суб’єктом
господарювання в розрахунку за ф. № 1ДФ
за попередній квартал, суб’єкт господарювання зазначає таку суму повернення з від’ємним
значенням у складі податкового розрахунку
за будь-який наступний податковий період,
протягом якого відбулося таке повернення
коштів» (категорія 103.25).

За якою ставкою ПДФО
оподатковувати проценти
за договором позики
На новоствореному підприємстві
один із його засновників надав підприємству грошову позику для придбання обладнання. Кошти надані за договором позики, і за їх користування підприємство повинно нараховувати та сплачувати
засновнику проценти. За якою ставкою
ПДФО оподатковувати ці проценти?
У розумінні ПКУ проценти — це дохід,
який сплачується (нараховується)
позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених
на визначений строк коштів або майна
(пп. 14.1.206 ПКУ). До процентів належить:
• платіж за використання коштів або
товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
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• платіж за використання коштів, залучених у депозит;
• платіж за придбання товарів у розстрочку;
• платіж за користування майном згідно
з договором фінансового лізингу (оренди);
• винагорода (дохід) орендодавця як
частина орендного платежу за договором
оренди житла з викупом, сплачена фізособою
платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів.
Платежі за іншими цивільно-правовими
договорами, навіть якщо вони встановлені
у відсотках суми договору або іншої вартісної
бази, не є процентами.
Зважаючи на зазначене, проценти, які
підприємство на підставі договору позики
має нараховувати та сплачувати засновнику,
фактично слід вважати не процентами, а винагородою за цим договором. Це означає,
що до складу загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
нараховані (виплачені) суми включаються
за пп. 164.2.2 ПКУ, а не за пп. 164.2.8 ПКУ
(як пасивні доходи).
Загалом же така класифікація доходу
платника (винагорода чи пасивний дохід)
впливає тільки на застосування конкретної
норми ПКУ для оподаткування цього доходу.
Так, винагорода за цивільно-правовим
договором оподатковується за ставкою,
встановленою п. 167.1 ПКУ, а пасивний дохід (проценти) — за ставкою, встановленою
пп. 167.5.1 ПКУ. Однак за обома вказаними
нормами ставка ПДФО становить 18 % бази
оподаткування. Також на суму доходу засновника слід нараховувати військовий
збір (1,5 %).

Оподаткування подарункового
сертифіката
Підприємство придбало подарунковий сертифікат вартістю 1000,00 грн,
щоб подарувати його директору
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на ювілей. Як оподатковувати вартість
такого подарункового сертифіката?
Насамперед зауважимо, що аналогічно наданню працівникам підприємства будь-яких інших соціальних
пільг, видання подарункових сертифікатів
має бути оформлене наказом керівника
підприємства. І хоча в цьому випадку подарунковий сертифікат призначається видати
саме керівнику підприємства, наказ все одно
потрібно оформити, адже правила єдині для
всіх працівників. У наказі слід вказати мету
придбання подарункового сертифіката, його
вартість і кому він буде виданий.
Придбаний сертифікат потрібно оприбуткувати та відобразити його вартість за дебетом субрахунку 331 «Грошові документи
в національній валюті». Видача сертифіката
відображається за кредитом цього субрахунку.
Згідно з пп. 2.3.2 Інструкції зі статистики
зарплати разові заохочення, не пов’язані
з конкретними результатами праці (як у
грошовій, так і в натуральній формі), належать до фонду оплати праці як додаткова
заробітна плата. З цього можна зробити
висновок, що видання працівнику підприємства подарункового сертифіката є виплатою
йому заробітної плати в негрошовій формі.
У такому разі дохід працівника у вигляді
вартості подарункового сертифіката підлягає
оподаткуванню ПДФО, ВЗ та ЄСВ.
Для нарахування ПДФО слід застосувати
«натуральний коефіцієнт» (1,219512) відповідно до п. 164.5 ПКУ. Також потрібно
пам’ятати, що згідно з пп. 165.1.39 ПКУ
вартість дарунків у негрошовій формі, яка
не перевищує 50 % мінімальної заробітної
плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року,
не включається до загального оподатковуваного доходу платника. У 2016 р. такий розмір
становить 689,00 грн (1378,00 грн × 50 %).
У випадку, наведеному в запитанні, вартість дарунка працівника — 1000,00 грн, що
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більше, ніж вказана величина, тому сума
перевищення з урахуванням «натурального»
коефіцієнта підлягає оподаткуванню ПДФО.
Так, база оподаткування становить 379,27 грн
((1000,00 грн — 689,00 грн) × 1,219512).
ВЗ нараховується на суму перевищення
без урахування «натурального» коефіцієнта,
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тобто на суму 311,00 грн (1000,00 грн —
689,00 грн).
У свою чергу для нарахування ЄСВ норма
пп. 165.1.39 ПКУ не застосовується, тому ЄСВ
нараховується на всю вартість подарункового
сертифіката і, відповідно, без урахування
«натурального» коефіцієнта — 1000,00 грн.

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

Працівник вступив на військову
службу під час відпустки
Працівник після демобілізації повернувся на роботу, деякий час
пропрацював і взяв чергову відпустку. За кілька днів до її закінчення він
повідомив, що уклав контракт на службу в
армії та не звільнятиметься. Якими мають
бути дії підприємства?
Як відомо, відповідно до ст. 119 КЗпП
за працівниками, призваними на
строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період або прийнятими на
військову службу за контрактом у разі
виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення
рішення про проведення мобілізації та
(або) введення воєнного стану на строк
до закінчення особливого періоду або до
дня фактичної демобілізації, зберігаються
місце роботи, посада і середній заробіток.
Через певні неоднозначності в законодавстві склалася ситуація, що в одних випадках
працівники, вступаючи на військову службу
за контрактом, звільняються з роботи за
власним бажанням, в інших — на вимогу
військкоматів, бо ті вимагають трудову
книжку, а деякі працівники вважають, що

незважаючи ні на що за ними мають зберігатися місце роботи та середній заробіток і
в разі укладення з ними контракту.
Відомі випадки, коли на підставі листівроз’яснень Мінсоцполітики про те, що працівника, який уклав контракт, можна звільнити
з роботи, підприємства звільняли таких осіб,
але останні поновлювалися на роботі через
суд. Тому питання щодо звільнення таких
працівників слід вирішувати індивідуально
з урахуванням всіх можливих ризиків для
підприємства.
Тим часом радимо увільнити працівника
від роботи з дати укладення контракту на час
служби (аналогічно діям підприємства, коли
працівника було мобілізовано) і нараховувати
йому середню зарплату. З огляду на норми
частина другої ст. 11 Закону про відпустки
радимо також узгодити з працівником питання щодо продовження чи перенесення
на інший період частини невикористаної
відпустки.

Виключення днів тимчасової
непрацездатності з
розрахункового періоду
Тимчасова непрацездатність настала в стані алкогольного сп’яніння,
тому листок непрацездатності не
оплачувався. Чи виключаються дні такої
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непрацездатності з розрахункового періоду
в майбутньому?
У п. 3 Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266,
зазначено, що в розрахунковий період не
враховуються календарні дні, не відпрацьовані з поважних причин, якими є тимчасова
непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної
плати. Умови про те, що час тимчасової
непрацездатності має бути оплаченим/
не оплаченим, відсутні, а отже, виключаються всі дні тимчасової непрацездатності.

Оплата дня роботи, якщо видано
листок непрацездатності
Прибиральниця працює чотири
години зранку і чотири години після
обіду. Час роботи фіксується в табелі обліку робочого часу. Відпрацювавши
зранку чотири години, після обіду вона
не вийшла на роботу, повідомивши, що
захворіла, а згодом надала листок непрацездатності з цього ж дня. Як оплачувати
цей день?
Пунктами 2.5–2.7 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 13.11.2001 р.
№ 455, визначено, що:
• листок непрацездатності в разі захворювання, травми, в т. ч. побутової, видається
в день установлення непрацездатності, крім
випадків лікування в стаціонарі;
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• особам, які звернулися за медичною
допомогою та визнані непрацездатними
після завершення робочого дня, листок
непрацездатності може видаватись, за їх
згодою, з наступного календарного дня.
За один день не може бути нараховано і
заробітну плату, і допомогу по тимчасовій
непрацездатності. Тому зазвичай комісія
(уповноважений) із соціального страхування
приймає рішення про оплату листка непрацездатності з наступного дня, оскільки за
відпрацьований повністю день працівник має
право на отримання заробітної плати. І це
правильно, оскільки є відмітки в табелі обліку
робочого часу, «закриті» наряди на виконану
роботу тощо, тобто підтвердження того, що
працівник працював, і виплачувати за цей
день середню заробітну плату нелогічно.
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі —
Закон № 1105) допомога по тимчасовій
непрацездатності надається застрахованій
особі у формі матеріального забезпечення,
яке повністю або частково компенсує втрату
заробітної плати (доходу) у разі настання в
неї одного зі страхових випадків, зокрема
тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної з
нещасним випадком на виробництві.
У випадку, описаному в запитанні, працівниця відпрацювала півдня, і це зафіксовано в табелі обліку робочого часу. І якщо б
вона не вийшла на роботу з інших причин,
ніж тимчасова непрацездатність, то вона б
отримала оплату за цей день частково — за
чотири години роботи зранку. Отже, через
тимчасову непрацездатність вона втрачає
заробіток частково. Тому автор вважає, що
з огляду на ст. 22 Закону № 1105 комісія
(уповноважений) із соціального страхування можуть прийняти рішення оплатити
перший день тимчасової непрацездатності
в розмірі ½ середньоденної заробітної плати, визначеної згідно з Порядком № 1266.

вебинар
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ОПЛАТА ТРУДА

Индексация
в вопросах и ответах

За ініціативи журналу «Заработная плата» вже майже рік відбуваються безкоштовні вебінари,
присвячені різним темам. На липневому вебінарі, який проводила науковий редактор журналу «Заработная плата» Галина КАЗНАЧЕЙ, були розглянути питання індексації заробітної
плати. Публікуємо відповіді на найпоширеніші запитання, які прозвучали під час вебінару
З грудня 2015 р. зазнав змін Порядок
№ 1078. Чи потрібно видати наказ
про порядок проведення індексації
на підприємстві?
У п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення,
затвердженого постановою КМУ
від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок
№ 1078), зазначено, що працівникам підприємств i організацій, які перебувають
на госпрозрахунку, підвищення заробітної
плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться в порядку, визначеному
в колективних договорах, але не нижче
норм, визначених Законом України «Про
індексацію грошових доходів населення»
від 03.07.1991 р. № 1282-ХІІ (далі — Закон
№ 1282) та положень цього Порядку.
Це означає, що на підприємстві або в колективному договорі, або в окремому розпорядчому документі має міститися норма

про порядок індексації доходів працівників
на кшталт:
• «Доходи працівників індексуються відповідно до норм Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078»,
що означатиме, що підприємство керується
нормами цього Порядку; або
• «Доходи працівників індексуються
відповідно до норм Порядку проведення
індексації грошових доходів працівників,
що є додатком до колективного договору
(як варіант — «що затверджується окремим
розпорядчим актом»). У такому разі підприємству слід буде взяти за основу Порядок
№ 1078 і розробити власний порядок індексації доходів працівників, який не має
суперечити законодавству й гарантувати
нарахування індексації не нижче норм, визначених Порядком № 1078.
Право госпрозрахункових підприємств
з грудня регулювати в локальних актах
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зростання заробітної плати у зв’язку з інфляцією дає можливість впорядкувати
питання індексації. Зокрема, самостійно
врегулювати всі «спірні» питання, які прямо
не визначені в Порядку № 1078, та надати
працівникам додаткові соціальні гарантії.
За згодою сторін колективного договору
можна настільки чітко зазначити умови
проведення індексації, що в подальшому
на підприємстві не виникатиме питань
щодо механізмів індексації зарплати.
Насамперед доцільно визначити складові
заробітної плати, що не мають разового
характеру та підлягають індексації (різні
доплати, надбавки тощо). Крім того, слід
врегулювати питання врахування в місяці
підвищення окладу решти складових заробітної плати, які враховуються у зменшення
суми індексації.
Підприємства мають право включати
в положення норму індексувати заробітну
плату, не обмежуючись розміром одного прожиткового мінімуму. Тобто якщо в Порядку
№ 1078 зазначено, що необхідно індексувати
зарплату в межах прожиткового мінімуму, то
підприємство може передбачити, що індексується вся сума зарплати, або ж, наприклад,
заробітна в межах двох або трьох прожиткових
мінімумів. Крім того, підприємства отримали
право не зменшувати суму індексації на суму
підвищення тарифних ставок (окладів) та
пов’язаних із цим виплат(або ж зменшувати
частково), що дасть змогу регулювати суми
фіксованої індексації тощо.
Як на практиці індексувати заробітну плату в разі її підвищення
випереджаючим шляхом?
Про підвищення грошових доходів
населення випереджаючим шляхом
з урахуванням прогнозного рівня інфляції йдеться в частині сьомій п. 5 Порядку
№ 1078. Як ці норми застосувати на практиці,
див. на с. 62 цього номера журналу.
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Працівник з окладом 6000,00 грн
був переведений з 01.01.2016 р.
на посаду з окладом 7000,00 грн
(до цього оклад за цією посадою становив
7500,00 грн). Який період буде базовим?
Коли починати нараховувати індексацію?
Запитання поставлено некоректно.
Щоб визначити базовий місяць і те,
коли розпочинати нараховувати індексацію, необхідно з’ясувати, коли востаннє
підвищували оклад за посадою, на яку перевели працівника.
Для працівників, яких, зокрема, переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, обчислення
індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення тарифної ставки
(окладу) за посадою, яку займає працівник
(п. 10(2) Порядку № 1078).
Працівникам підприємств і організацій,
які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться в порядку,
визначеному в колективних договорах,
але не нижче норм, встановлених Законом
№ 1282 та положеннями Порядку № 1078
(п. 5 Порядку № 1078).
Якщо працівника переведено
на іншу посаду, а оклад не змінюється, то індексація зникає?
У разі переведення працівника зміниться базовий місяць. У цьому випадку слід керуватися п. 10(2) Порядку
№ 1078, в якому зазначено, що для працівників, яких, зокрема, переведено на іншу роботу
на тому самому підприємстві, в установі або
організації, обчислення індексу споживчих
цін для проведення індексації здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу) за посадою, яку
обіймає працівник.
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Слід також взяти до уваги, що працівникам
підприємств і організацій, які перебувають
на госпрозрахунку, підвищення заробітної
плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції
провадиться в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм,
встановлених Законом № 1282 та положеннями Порядку № 1078 (п. 5 Порядку № 1078).
На госпрозрахунковому підприємстві відбулося підвищення майже
всіх окладів з 01.04.2016 р., а також
було прийнято нових працівників — одного
у квітні 2016 р., а другого — у червні 2016 р.
Проте на цьому підприємстві встановлені
індивідуальні оклади та немає тарифної
сітки (оклад працівникам встановлюється
індивідуально). Який місяць буде базовим
для всього підприємства та для двох новоприйнятих працівників?
Таких понять, як «базовий місяць для
всього підприємства» та «базовий
місяць для працівника», в Порядку
№ 1078 немає. У п. 5 згаданого Порядку зазначено, що в разі підвищення тарифних ставок
(окладів) значення індексу споживчих цін
у місяці, в якому відбувається підвищення,
приймається за 1 або 100 %, а обчислення
індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця,
наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.
Крім того, для працівників:
• яких переведено на іншу роботу на тому
самому підприємстві, в установі або організації;
• яких переведено на роботу на інше
підприємство, в установу або організацію
або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами
в організації виробництва і праці та в разі
продовження такими працівникам роботи;
• які є новоприйнятими;
• які використали відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
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віку та відпустку без збереження заробітної
плати, передбачені законодавством про
відпустки,
індекс споживчих цін для проведення
індексації обчислюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки
(окладу) за посадою, яку займає працівник
(п. 10(1) Порядку № 1078).
Тобто так званий базовий місяць — це
місяць підвищення тарифної ставки (окладу)
за посадою, яку обіймає працівник.
Якщо востаннє оклади за посадами підвищувалися з 01.04.2016 р., то індекс споживчих
цін для проведення індексації обчислюється
починаючи з 01.05.2016 р.
Директора підприємства прийнято
на роботу за контрактом. У контракті не обумовлено питання індексації
заробітної плати. Чи слід виплачувати
індексацію директору підприємства?
Індексації підлягають грошові доходи
громадян, одержані ними в гривнях
на території України і які не мають
разового характеру:
• пенсії;
• стипендії;
• оплата праці (грошове забезпечення)
тощо.
Індексації підлягають грошові доходи
населення у межах прожиткового мінімуму,
встановленого для відповідних соціальних і
демографічних груп населення (ст. 2 Закону
№ 1282).
Тому заробітну плату директора підприємства необхідно індексувати, оскільки індексація є державною мінімальною гарантією
з оплати праці.
За порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні
особи притягаються до відповідальності
згідно із законом (ст. 15 Закону № 1282).
Відповідальність передбачена за ст. 265 КЗпП
у розмірі мінімальної зарплати.
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Як визначити базовий період для
розрахунку індексації працівнику,
якщо його прийнято на посаду, яка
вже існує, але з іншим окладом?
Відповідно до п. 5 Порядку № 1078
у разі підвищення тарифних ставок
(окладів) значення індексу споживчих
цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %. Обчислення
індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця,
наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.
Тобто так званий базовий місяць — це
місяць підвищення тарифної ставки (окладу)
за посадою, яку обіймає працівник.
Зменшення окладу не вплине на зміну
базового місяця — базовим місяцем буде
місяць останнього підвищення окладу за посадою, на яку прийнято працівника.
Як нараховується індексація працівнику, який працює неповний
робочий день (чотири години)?
Якщо особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається
із розрахунку повного робочого часу,
а виплачується пропорційно відпрацьованому часу (п. 4 Порядку № 1078).
Жінка після відпустки для догляду
за дитиною в травні 2016 р. вийшла
на роботу. Оклад за посадою збільшувався в грудні 2015 р. і в травні 2016 р.
Чи індексувати їй заробітну плату?
Так, після виходу працівниці на роботу після відпустки для догляду
за дитиною індекс споживчих цін
обчислюється з місяця підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку вона
обіймала. Отже, базовим місяцем буде
травень 2016 р.
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Працівник працював за сумісництвом, а потім його прийняли
на основне місце роботи на цю ж
посаду з тим же посадовим окладом. Коли
починати нараховувати індексацію і який
період буде базовим?
Так званий базовий місяць — це місяць
підвищення тарифної ставки (окладу)
за посадою, яку обіймає працівник.
Індекс споживчих цін для проведення індексації обчислюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення тарифної ставки
(окладу) за посадою, яку займає працівник.
Тому якщо працівника прийняли на ту ж
посаду, то й базовий місяць у нього буде
той же.
Працівника в лютому 2016 р. перевели на нову посаду в інший підрозділ (у ході скорочення штату)
із збереженням окладу за попередньою
посадою (менший, ніж установлений
оклад для цієї посади). Нова посада була
введена до штатного розпису з січня 2016 р.
У березні 2016 р. оклад за посадою підвищили на 30,00 грн. Як розраховується
індексація за новою посадою?
Для працівників, яких, зокрема, переведено на іншу роботу на тому
самому підприємстві, в установі або
організації, обчислення індексу споживчих
цін для проведення індексації здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу) за посадою, яку
займає працівник (п. 10(2) Порядку № 1078).
Працівникам підприємств і організацій,
які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться в порядку,
визначеному в колективних договорах,
але не нижче норм, встановлених Законом
№ 1282 та положеннями Порядку № 1078
(п. 5 Порядку № 1078).
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Застосування

нестандартного
режиму роботи

Режимом роботи підприємства вважається розподіл норми
робочого часу протягом календарного періоду. Якщо на підприємстві встановлено п’ятиденний робочий тиждень, а норма
робочого часу дорівнює 40 годинам, то працівники, які працюють
повний робочий час, зазвичай ходять на роботу щодня, а їх робочий день розпочинається та закінчується в один і той же час.
Якщо ж працівники працюють неповний робочий час, можливі
інші варіанти виходу на роботу, один з яких розглянуто в статті
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Ситуація
На підприємство за сумісництвом з неповним робочим часом хоче працевлаштуватися жінка, яка має дітей. Вона хотіла б
працювати лише в зручний для неї час — три
робочих дні, які щотижня змінюватимуться.
У цій нестандартній ситуації виникає безліч
питань щодо її оформлення, роботи та виплати заробітної плати і насамперед щодо
встановлення їй режиму роботи.

Правила встановлення режиму
роботи
Зазвичай режим робочого часу підприємства встановлюється внутрішніми, так
званими локальними, актами — колективним договором та правилами внутрішнього
трудового розпорядку (далі — ПВТР), у яких
визначаються його особливості, тривалість
та час відпочинку. Як правило, цими внутрішніми документами закріплено робочий
тиждень (п’яти- або шестиденний), початок
і закінчення роботи, тривалість перерви для
відпочинку та прийому їжі тощо.
Нормальна тривалість робочого часу
працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень, але підприємства під час
укладення колективного договору можуть
встановлювати меншу норму тривалості
робочого часу, ніж передбачено в частині
першій ст. 50 КЗпП. Таким чином, неповний робочий час можна встановлювати як
на всьому підприємстві, так і в окремих
структурних підрозділах або для окремих
працівників. Деяким категоріям працівників, визначеним ст. 51 КЗпП, встановлюється скорочена тривалість робочого
часу. Окрім цього, підприємства можуть
запроваджувати роботу змінами та поділяти
робочий день на частини. Усі ці норми передбачені та регулюються законодавством
про працю.

Загального або окремо встановленого
режиму роботи, який запроваджено на підприємстві, мають дотримуватися всі працівники, для яких він передбачений.
Для вирішення описаної вище ситуації
буде застосовано окремий підхід саме для
такої працівниці. Їй слід встановити гнучкий режим робочого часу (далі — ГРРЧ).
Оскільки порядок його запровадження законодавством про працю недостатньо визначений, для встановлення такого режиму
робочого часу слід керуватися Методичними
рекомендаціями щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 04.10.2006 р. № 359
(далі — Методичні рекомендації № 359).

Режим гнучкого робочого часу
Режим гнучкого робочого часу — це така
форма організації праці, за якої для структурних підрозділів або окремих працівників
(наприклад, жінок, які мають дітей) допускається саморегулювання часу початку,
закінчення та тривалості робочого часу
впродовж робочого дня.
Тому ГРРЧ застосовується для працівників, для яких виконання трудової функції
не потребує обов’язкової їх присутності
на робочому місці в години роботи, які встановлені ПВТР. При цьому тривалість роботи
в окремі дні може бути як меншою, так і
більшою порівняно з тривалістю робочого
дня, встановленою ПВТР. Частину робочого
часу такі працівники можуть розпочинати
й закінчувати на кілька годин пізніше або
раніше за умови забезпечення відпрацювання нормальної або окремо встановленої
тривалості робочого часу за відповідний
обліковий період (робочий день, тиждень,
місяць тощо).
ГРРЧ може запроваджуватися на прохання
працівників або за ініціативою роботодавця
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за їх згодою. Робочий час за ГРРЧ складається
з таких елементів:
• фіксований час — це час, коли працівник обов’язково повинен бути на робочому
місці та виконувати свої виробничі функції;
• змінний час — це час, коли працівник
на свій розсуд може розпочинати й закінчувати свій робочий день/зміну (як правило,
це одна-дві години перед початком (закінченням) зміни);
• час перерви на відпочинок і харчування — це час, який працівник використовує
на свій розсуд і протягом якого може бути
відсутнім на робочому місці (перерва може
тривати від 30 хвилин до двох годин на зміну).
Згідно з п. 3.2 Методичних рекомендацій
№ 359 робота в умовах ГРРЧ може застосовуватися:
• за поденного обліку робочого часу,
коли працівник зобов’язаний додержуватися
встановленої ПВТР тривалості робочого дня
незалежно від його початку, закінчення та
тривалості перерви на обід (в такому випадку
працівнику встановлюється фіксований та
змінний час протягом дня);
• за підсумованого обліку робочого часу,
коли працівник повинен відпрацювати
встановлену відповідно до законодавства
кількість робочих годин в обліковому періоді, який прийнято для підсумованого
обліку робочого часу (тиждень, місяць,
квартал, рік тощо).
У більшості випадків ГРРЧ передбачає
саме підсумований облік, але в цих умовах
обов’язковою вимогою є повне відпрацювання працівником встановленої законодавством кількості робочих годин в обліковому
періоді, який прийнято для підсумованого
обліку робочого часу (тиждень, місяць, квартал, рік тощо). За таких умов фіксований і
змінний час розподіляють протягом тижня,
однак можуть бути дні, коли фіксований час
не встановлюється. У цьому випадку тривалість робочої зміни не може перевищувати
12 годин на добу.
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Залежно від тривалості облікового періоду
ГРРЧ можна умовно поділити на три типи:
• гнучкий робочий день, під час якого
денна норма часу повинна бути повністю
відпрацьована за день;
• гнучкий робочий тиждень, під час якого
тижнева норма робочого часу повинна бути
відпрацьована повністю протягом тижня;
• гнучкий робочий місяць, під час якого
встановлена норма робочого часу повинна
бути повністю відпрацьована протягом облікового місяця.
Отже, головним є повне відпрацювання
працівником сумарної кількості робочих годин
протягом прийнятого облікового періоду.

Режим гнучкого робочого часу
і неповний робочий час
Режим робочого часу має передбачати
тривалість робочого тижня. Як відомо, його
тривалість може бути неповною. Під час
прийняття працівника на роботу, а також під
час дії трудового договору за угодою сторін
може встановлюватися неповний робочий
час із визначенням тривалості роботи. Про
неповний робочий час як про умову трудового
договору зазначається в наказі та в окремих
випадках — у трудовому договорі.
Як правило, неповний робочий час встановлюється за згодою між працівником і
роботодавцем, але в певних ситуаціях роботодавець повинен зробити це в обов’язковому
порядку. Роботодавець повинен встановити
неповний робочий день чи неповний робочий тиждень на прохання працівників,
які мають право на неповний робочий час
згідно зі ст. 56 КЗпП.
Неповна тривалість робочого часу встановлюється на прохання:
• вагітної жінки;
• жінки, яка має дитину віком до 14
років або дитину-інваліда, зокрема таку, що
перебуває під її опікуванням;
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• жінки, яка доглядає за хворим членом
сім’ї відповідно до медичного висновку.
Окрім цього, зазвичай на умовах неповного робочого часу працюють сумісники,
оскільки вони можуть виконувати, крім своєї
основної, іншу регулярну оплачувану роботу
на умовах трудового договору у вільний від
основної роботи час. Але виконання такої
роботи відбувається в інший час на тому ж
або іншому підприємстві. Незважаючи на те,
що для підприємств недержавної форми
власності обмежень щодо тривалості роботи за сумісництвом немає, працівників
працевлаштовують на роботу з неповним
робочим часом.
Нагадаємо, що ми розглядаємо ситуацію,
за якої жінка, яка має дітей, бажає влаштуватися на підприємство за сумісництвом з
неповним робочим часом (тижнем) та мати
можливість працювати лише в зручний для
неї час.
Отже, встановлення неповного робочого
часу для цієї працівниці не буде помилковим,
та оскільки жінка має дітей і влаштовується
на роботу за сумісництвом, за її бажанням
цей робочий час може бути встановлено.
Окремо зазначимо, що неповний робочий
час означає:
• встановлення неповного робочого
дня (тобто зменшення тривалості щоденної
роботи на певну кількість годин);
• встановлення неповного робочого
тижня (тобто збереження нормальної тривалості робочого дня, але зменшення кількості
робочих днів у тижні);
• поєднаного неповного робочого дня
з неповним робочим тижнем (наприклад,
тривалість робочого дня 4 години в разі
триденного робочого тижня).
Оплата праці в такому режимі роботи
провадиться пропорційно відпрацьованому
часу або залежно від виробітку.
Варто пам’ятати, що в цих умовах працівник користується тими ж правами, що
й інші працівники, які працюють на умовах
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нормального (повного) робочого часу. Тобто
на розмір щорічної основної відпустки режим
робочого часу не впливатиме.
Враховуючи вищевикладене, окрім неповного робочого часу конкретній особі буде
правильним встановити гнучкий графік
роботи, а саме гнучкий робочий тиждень.
А отже, відбудеться запровадження ГРРЧ з
неповним робочим часом.
Якщо такий режим роботи на підприємстві не встановлено, його слід запровадити.
Ініціатором його встановлення може виступати як роботодавець, так і працівник
(як у наведеному прикладі). Рішення про
запровадження ГРРЧ приймає роботодавець за погодженням з виборним органом
первинної профспілкової організації або
обумовлюється в колективному договорі.
Для реалізації ГРРЧ необхідно вести гнучкі
графіки роботи. Вони визначаються за погодженням між роботодавцем та працівником
як під час прийняття на роботу, так і згодом.
Вони складаються на певний проміжок часу,
на певний обліковий період, у межах якого
має бути дотримана встановлена тривалість
робочого тижня. У будь-якому разі необхідно
забезпечувати дотримання річного балансу
робочого часу з урахуванням встановленої
тривалості робочого часу для конкретного
працівника.
Разом з тим для певної працівниці варто
запровадити підсумований облік робочого
часу. Та оскільки обмежень на встановлення
працівникам неповного робочого часу залежно від режиму роботи законодавством
не передбачено, таке вирішення питання
не суперечитиме законодавству.
Отже, жінці, яка працевлаштована на підприємство з неповним робочим часом на умовах неповного робочого тижня може бути
запроваджено ГРРЧ з підсумованим обліком
робочого часу.
Приклади оформлення заяви працівниці
та наказів роботодавця наведено в додатках 1–3.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

№8 (121) август 2016

Зауважимо, що в разі встановлення ГРРЧ
під час прийняття на роботу цей факт можна
висвітлити як в одній, так і у двох окремих заявах. Наказ також можна оформити
один та описати в ньому всі нюанси. Але
зважаючи на те, що наказ про прийняття

може містити конфіденційну інформацію
(наприклад, розмір заробітної плати) та
є документом тривалого зберігання (75
років), краще видати два різних накази та
ознайомити з ними під підпис осіб, яких
вони стосуються.

Додаток 1
Зразок заяви про прийняття на роботу

Директору ТОВ «Дельта»
Лукащук Д. М.
Камінської Алли Петрівни,
що проживає за адресою:
м. Дніпро, вул. Тітова, 31, кв. 89
Заява
Прошу прийняти мене до рекламно-маркетингового відділу на посаду фахівця
з комп’ютерної графіки (дизайну) з 11.07.2016 р. на умовах неповного робочого
тижня з індивідуальним графіком роботи три дні (по 6 год.) на тиждень (18 год.)
та встановити мені гнучкий режим робочого часу.
08.07.2016 р.

Камінська

А. П. Камінська
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Додаток 2
Зразок наказу про прийняття на роботу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА»
НАКАЗ
08.07.2016

м. Дніпро

№ 87-к

Про прийняття на роботу
Камінської А. П.
ПРИЙНЯТИ:
КАМІНСЬКУ Аллу Петрівну на посаду фахівця з комп’ютерної графіки (дизайну)
рекламно-маркетингового відділу з 11.07.2016 р. на умовах неповного робочого тижня
з індивідуальним графіком роботи три дні (по 6 год.) на тиждень (18 год.) та оплатою
праці пропорційно відпрацьованому часу.
Підстава: заява Камінської А. П. від 08.07.2016 р.
Директор

Лукащук

З наказом ознайомлена
08.07.2016

Камінська

Д. М. Лукащук
А. П. Камінська
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Додаток 3
Зразок наказу про встановлення гнучкого режиму робочого часу
з неповним робочим тижнем
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА»
НАКАЗ
08.07.2016

м. Дніпро

№ 112-од

Про запровадження гнучкого режиму робочого часу
1. ЗАПРОВАДИТИ:
1.1. Камінській А. П., фахівцю з комп’ютерної графіки (дизайну) рекламно-маркетингового відділу, з 11.07.2016 р. гнучкий режим робочого часу з неповним робочим
тижнем, який складається з:
— фіксованого часу — з 9:00 до 12:00 та з 14:00 до 16:00;
— перерви для відпочинку і харчування — з 13:00 до 14:00.
1.2. Начальнику рекламно-маркетингового відділу Алишеву П. І. доводити до відома
індивідуальний графік роботи гнучкого режиму робочого часу з неповним робочим
тижнем (три дні (по 6 год.) на тиждень (18 год.)) Камінської А. П. не пізніше як за місяць.
2. ВСТАНОВИТИ:
2.1. Для Камінської А. П. з 11.07.2016 р. підсумований облік робочого часу з
обліковим періодом в один тиждень з обов’язковим відпрацюванням встановленої
тривалості робочих годин (18 год. на тиждень).
3. ПОКЛАСТИ:
3. 1. На Шульгу О. В., інспектора з кадрів:
— проведення роз’яснювальної роботи з Камінською А. П. щодо гнучкого режиму
робочого часу;
— контроль за повним відпрацюванням Камінської А. П. робочого часу.
Підстава: заява Камінської А. П. від 08.07.2016 р.
Директор

Лукащук

З наказом ознайомлені:
Камінська А. П. Камінська (08.07.2016)
Алишев П. І. Алишев (08.07.2016)
Шульга О. В. Шульга (08.07.2016)

Д. М. Лукащук
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Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
науковий редактор журналу «Кадровик України»

Перейменовуємо
посади правильно
На підприємстві є дві посади: головний касир (одна особа) і касир (кілька осіб). Підприємство хоче перейменувати ці посади
на «контролер-касир». Як це правильно зробити?

П

еред тим як змінити назви посад, слід
проаналізувати обов’язки за кожною
посадою, про які йдеться.

Аналіз обов’язків працівників
Головний касир
Посада «Головний касир» передбачена
Національним класифікатором України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту
України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — КП).
Згідно з КП цій посаді присвоєно код 1231,
і відповідно до класифікації вона належить
до професійної групи «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних та інших
підрозділів», отже, цей працівник має приймати управлінські рішення в межах своєї
компетенції.
Оскільки чіткі вимоги щодо завдань,
обов’язків тощо для цієї посади відсутні,
необхідні кваліфікаційні характеристики
підприємство може розробити самостійно

та прописати в посадовій інструкції, яку
має затвердити керівник підприємства.
Головним під час розробки кваліфікаційних
характеристик є дотримання вимог і норм
щодо їх відповідності Загальним положенням
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників Випуску 1 «Професії
працівників, що є загальними для всіх видів
економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 29.12.2004 р.
№ 336 (далі — Випуск 1 ДКХП).
Основними завданнями та обов’язками
за цією посадою, на думку автора, є забезпечення безперервної роботи кас, суворе
додержання касової дисципліни й належний
порядок зберігання грошових документів та
грошей. Особа, яка обіймає цю посаду, як
правило, здійснює операції з приймання і
видавання коштів та цінних паперів, контролює правильне заповнення й оформлення
касирами касових книг та інших форм звітності тощо, а також бере участь у проведенні
інвентаризації коштів і цінних паперів.
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Щодо кваліфікаційних вимог, то особа, яка
працевлаштовується, має володіти повною
або базовою вищою освітою відповідного
напряму підготовки та стаж роботи касиром
не менше року.

Касир
Посада «Касир» передбачена КП за кодом
4211 та відповідно до класифікації належить
до групи «Технічні службовці». Завдання,
обов’язки та кваліфікаційні вимоги до цієї
посади визначені Випуском 1 ДКХП. Відповідно до нього особа, яка обіймає цю посаду,
здійснює операції, пов’язані з прийманням
та видаванням готівкових коштів через касу
підприємства, зберігає всі прийняті цінності.
Одержує в установах банку готівку, робить
записи в касовій книзі операцій одержання
і видавання готівки за кожним прибутковим
касовим ордером і видатковим документом
в день їх надходження або видавання тощо.
Повертає документи в бухгалтерію для відповідного оформлення у випадку недодержання
хоча б однієї з перелічених вимог. Виписує
видатковий касовий ордер на фактично видану
за платіжною відомістю суму, передає його
для реєстрації. Щоденно в кінці робочого дня
виводить залишок коштів у касі підприємства
та передає до бухгалтерії підприємства звіт
касира разом з прибутковими касовими ордерами і видатковими документами під підпис
особи, яка здійснює контроль за веденням
касових операцій. Виконує інші обов’язки
стосовно збереження в касі грошових документів, цінних паперів тощо. Кваліфікаційні
вимоги до особи, яка виконуватиме таку
роботу, — повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка
на виробництві без вимог до стажу роботи.
Як бачимо, обов’язки та завдання за цими
посадами подібні, але головний касир організовує роботу касирів і підвищення їх
кваліфікації, а також забезпечує додержання

підлеглими працівниками вимог посадових
інструкцій тощо. До того ж відповідальність
за посадою «Головний касир» є вищою порівняно з посадою «Касир».

Контролер-касир
Посада «Контролер-касир» також належить до групи «Технічні службовці» за кодом
4211 КП. Посадові обов’язки за цією посадою
розробляються на підставі чинних кваліфікаційних характеристик, що містяться у ДКХП.
Зокрема, примірні посадові інструкції для
контролера-касира прописані у Випуску 65
«Торгівля та громадське харчування» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом
Міністерства зовнішніх економічних зв’язків
і торгівлі України від 30.11.1999 р. № 918.
Отже, на такого працівника будуть покладені
обов’язки вивчати асортимент товарів, що є
на складі, брати участь у визначенні якості
товарів за органолептичними ознаками,
у відборі зразків для лабораторного аналізу,
а також у проведенні інвентаризації матеріальних цінностей, складанні товарних звітів,
актів на брак, нестачу та актів прийманняздавання при передаванні матеріальних
цінностей, звіряти суми реалізації з показаннями касових лічильників. Змінювати
за вказівкою відповідальної особи шифри
(умовні позначки) на чеках, використовувати штампи або відтиски «Сплачено»,
«Рахунок», «Контроль». У разі обриву контрольної стрічки повідомляти відповідальну
особу і разом з нею підписувати місце обриву. Складати акти на невикористані та
повернені споживачами чеки. Оформляти
фінансові документи й робити відповідні
записи в книзі касира-операціоніста. Вирішувати спірні питання зі споживачами
в разі відсутності відповідальної особи. Така
особа має володіти професійно-технічною
освітою з присвоєнням кваліфікації контролера-касира без вимог до стажу роботи.

29

30

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Перейменовуємо посади
правильно
Зважаючи на вищевикладене, доходимо висновку, що обов’язки у працівників
за цими посадами різні, тому звичайному
перейменуванню вони не підлягають, адже
необхідність у зміні назв посад (робіт), що
містяться в кадрових документах (штатному розписі, наказах, посадових інструкціях, особових картках, трудових книжках
тощо), зумовлена неправильним застосуванням КП або набранням чинності змінами
до нього.
Якщо ж виникає необхідність змінити
назву посади, в такій ситуації працівникам
варто запропонувати переведення.
Нагадаємо, що згідно з частиною першою
ст. 32 КЗпП переведення на іншу роботу
на тому ж підприємстві допускається тільки
за згодою працівника. Ініціатива переведення
на іншу роботу може належати як працівникові, так і роботодавцю, але зазвичай це
відбувається за заявою працівника, на підставі якої роботодавець видає наказ про
переведення його на іншу посаду.
Для цього насамперед потрібно внести
зміни до штатного розпису шляхом введення
посади «Контролер-касир» із зазначенням
необхідної кількості одиниць.
Однак не слід забувати про один важливий нюанс: посади «Контролер-касир» та
«Касир» належать до однакового підкласу,
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і заперечень під час такого переведення може
не виникнути. На відміну від переведення з
посади «Головний касир» на посаду «Контролер-касир».
Пільги, якими працівник за посадою
«Головний касир» може користуватися в разі
переведення, — це збереження за ним його
попереднього заробітку протягом двох тижнів
із дня переведення на іншу постійну нижчеоплачувану роботу (ст. 114 КЗпП). Утім, це
може не задовольнити працівника.
Отже, якщо у зв’язку з таким переведенням постануть гострі питання, вирішити
їх можна шляхом скорочення чисельності (штату) працівників підприємства. Ця
процедура складніша й потребує чіткого
дотримання вимог законодавства. Проте
оскільки підприємство наділене правом
самостійно визначати свою організаційну структуру, чисельність працівників та
штатний розпис, роботодавець має право
на свій розсуд зменшити чисельність посад
шляхом скорочення штату працівників певної
спеціальності та звільнити працівника. Скорочення чисельності працівників є однією з
підстав для розірвання трудового договору,
що відбувається за п. 1 ст. 40 КЗпП. Але слід
пам’ятати, що звільнення працівника у зв’язку
зі скороченням допускається лише якщо
його неможливо перевести на іншу посаду.
Отже, знайти вихід із цієї ситуації можна,
скориставшись одним із двох запропонованих
способів. Яким саме — обирати роботодавцю.

Що нового
Внесено зміни до Закону про зайнятість
Верховною Радою України ухвалено проект
Закону про внесення зміни до ст. 14 Закону
України «Про зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню
учасників бойових дій, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (проект № 2095а-д).

З набранням ним чинності до категорій
громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належатимуть також
учасники бойових дій, зазначені в п. 19 та 20
частини першої ст. 6 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» (особи, які брали участь в АТО).
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Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Тимчасові

та сезонні працівники:
припинення трудових
відносин
На завершення теми, присвяченої роботі сезонних і тимчасових працівників, розглянемо питання припинення з ними
трудових відносин, тобто звільнення їх з роботи та проведення
кінцевого розрахунку

Звільнення тимчасових і сезонних
працівників
Припинення трудових відносин із сезонним або тимчасовим працівником може
відбуватися:
• у зв’язку із закінченням дії строкового
договору;
• з ініціативи роботодавця;
• з ініціативи працівника;
• за угодою сторін.
Зупинимося детальніше на цих варіантах.

Закінчення строку дії
трудового договору
Закінчення строку дії трудового договору як підстава для припинення трудових
відносин передбачено п. 2 частини першої
ст. 36 КЗпП. Оскільки із сезонним та тимчасовим працівником, як правило, укладається строковий трудовий договір, у ньому
й визначається останній день роботи, тобто

дата звільнення працівника. Про те, як правильно визначити останній день роботи, ми
вже згадували в статті «Тимчасові та сезонні
працівники: поняття й порядок прийняття
на роботу» (див. № 06/2016, с. 36).
Так само як і прийняття на сезонну або тимчасову роботу, звільнення з неї оформляється
наказом керівника підприємства. Звісно, керівник не слідкуватиме за датами закінчення
трудових договорів. Зазвичай цей обов’язок
покладено на працівників кадрової служби,
які й готують проект відповідного наказу.
Типова форма № П‑4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)» затверджена наказом
Державного комітету статистики України від
05.12.2008 р. № 489. Підприємства мають
право розробити власну форму такого наказу,
включивши до неї всі необхідні реквізити.
У наказі потрібно вказати, що працівник
звільнений «у зв’язку із закінченням строку
трудового договору за п. 2 частини першої
ст. 36 КЗпП». Такий самий запис слід вне-
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сти і до трудової книжки працівника, який
звільняється.
Приклад наказу про звільнення сезонного
працівника наведено в додатку.
Якщо після закінчення дії строкового
трудового договору не буде видано наказ
про звільнення працівника, це призведе
до таких наслідків:
• договір стане безстроковим;
• сезонний/тимчасовий працівник так
і залишатиметься на своїй посаді;
• звільнити в подальшому такого працівника можна буде тільки або з його власної
ініціативи (ст. 38, 39 КЗпП), або з ініціативи
керівництва підприємства (ст. 40, 41 КЗпП).
Звільнення сезонних/тимчасових працівників після закінчення дії строкового
трудового договору має деякі особливості.
Так, згідно з роз’ясненнями Мінсоцполітики, наведеними в листі від 30.12.2012 р.
№ 30/13/133–12, строковий трудовий договір
може бути розірваний у зв’язку із закінченням його строку дії також і в той період, коли
працівник перебуває на лікарняному або у відпустці (за умови компенсації відпускних або
виплати лікарняних). Аргументовано це тим,
що звільнення працівників, які перебувають
у відпустці або хворіють, забороняється тільки
в тому випадку, якщо ініціатором звільнення
виступає роботодавець, тобто звільнення відбувається на підставі ст. 40 і 41 КЗпП.
Разом з тим якщо працівниця надасть листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю
та пологами, і його тривалість перевищить
строк дії трудового договору, то звільнення
такої працівниці допускається тільки з її
обов’язковим працевлаштуванням. При
цьому середня заробітна плата зберігається
не більше трьох місяців із дня закінчення
строкового трудового договору.

Звільнення з ініціативи працівника
Право розірвати трудовий договір з ініціативи працівника передбачене нормами
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ст. 39 КЗпП. У цій же статті вказано й перелік підстав, за якими може бути розірвано
строковий трудовий договір:
• хвороба або інвалідність працівника,
що перешкоджають виконанню роботи
за договором;
• порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового
договору;
• інші підстави для розірвання безстрокового трудового договору, передбачені
частиною першою ст. 38 КЗпП, зокрема:
переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу
в іншу місцевість, неможливість проживання
в даній місцевості, підтверджена медичним
висновком, вагітність, догляд за дитиною
віком до 14 років або дитиною-інвалідом,
догляд за хворим членом сім’ї або інвалідом
І групи, вихід на пенсію та інші поважні
причини.
Звільнення з ініціативи сезонного або
тимчасового працівника відбувається за його
заявою. Відповідно до п. 6 указу Президії
Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних
роботах» від 24.09.1974 р. № 310-Х (далі —
Указ № 310) та п. 5 указу Президії Верховної
Ради СРСР «Про умови праці тимчасових
робітників і службовців» від 24.09.1974 р.
№ 311-ІХ (далі — Указ № 311) подати таку
заяву роботодавцю тимчасові й сезонні
працівники повинні не пізніше ніж за три
дні, тоді як «звичайні» працівники мають
попередити про це за два тижні.
Якщо працівник вказує в заяві причину,
з якою законодавство пов’язує надання
певних пільг і переваг, її слід обов’язково
відобразити в записі до трудової книжки.

Звільнення з ініціативи
роботодавця
Підстави, за якими роботодавець за своєю
ініціативою має право звільнити тимчасо-
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вого або сезонного працівника, чітко встановлені законодавством, а саме: загальні
підстави — за ст. 40 та 41 КЗпП та додаткові
підстави — за п. 7 Указу № 310 та п. 6 Указу
№ 311. Зупинимося на додаткових підставах,
які застосовуються винятково до сезонних
та тимчасових працівників.
Так, роботодавець має право ініціювати
звільнення тимчасового або сезонного працівника в разі:
• припинення або скорочення робіт
на підприємстві з причин виробничого характеру:
— для сезонного працівника — на строк
більше двох тижнів;
— для тимчасового працівника — на строк
більше тижня;
• неявки на роботу внаслідок тимчасової
непрацездатності:
— для сезонного працівника — безперервно протягом більше одного місяця;
— для тимчасового працівника — протягом більш як двох тижнів поспіль.
• невиконання тимчасовим працівником або службовцем без поважних причин
обов’язків, покладених на нього трудовим
договором чи правилами внутрішнього
трудового розпорядку.
Варто зауважити, що згідно з тими ж
п. 7 Указу № 310 та п. 6 Указу № 311 у випадках, коли тимчасова непрацездатність
настала внаслідок трудового каліцтва чи
професійного захворювання або коли законодавством за певного захворювання
встановлений триваліший, ніж вказано,
строк збереження місця роботи (посади),
за сезонними й тимчасовими працівниками
місце роботи (посаду) слід зберігати до відновлення працездатності або встановлення
інвалідності, але не більше ніж до закінчення
строку роботи за трудовим договором.
Звільняючи працівника з власної ініціативи, роботодавець має обґрунтувати свої
дії та підтвердити причини для звільнення відповідними документами (це може
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бути наказ про припинення або скорочення
на підприємстві робіт з причин виробничого
характеру на строк більше двох тижнів, доповідна записка безпосереднього керівника
тимчасового працівника про невиконання
ним без поважних причин своїх трудових
обов’язків тощо).
Звільнення оформляється наказом керівника, з яким працівника ознайомлюють
під підпис. У наказі мають бути зазначені
підстави припинення трудового договору
в точній відповідності із формулюванням
у законодавстві про працю та конкретним
посиланням на норму закону.

Звільнення за угодою сторін
За угодою сторін може припинятися як
трудовий договір, укладений на невизначений строк, так і строковий трудовий договір.
Такий висновок можна зробити виходячи
з того, що п. 1 частини першої ст. 36 КЗпП
не містить жодних застережень стосовно
виду трудового договору.
Припинення можливе в будь-який час дії
строкового трудового договору, коли між
роботодавцем та сезонним/тимчасовим
працівником буде досягнуто згоди стосовно
цього. Пропозиція про припинення трудового договору може надходити як з боку
роботодавця, так і з боку працівника. Якщо
інша сторона погоджується з висловленою
пропозицією, то вважається, що сторони
досягли згоди про припинення строкового
трудового договору, і сезонного або тимчасового працівника звільняють з роботи
за наказом керівника підприємства.
Відзначимо, що законодавством не встановлено форми угоди сторін про припинення
трудового договору, тому вона може мати як
усну, так і письмову форму. Доцільнішою є
письмова форма, оскільки вона є достовірним
фактом досягнення згоди між сторонами. Так,
зазвичай незалежно від того, хто висловив
пропозицію щодо припинення трудового
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договору за угодою сторін, працівник подає
на ім’я керівника підприємства заяву про
звільнення з таким формулюванням, і на її
підставі видається відповідний наказ.

Виплати під час звільнення
Відповідно до ст. 47 КЗпП у день звільнення працівника роботодавець зобов’язаний
провести з ним повний розрахунок. Днем
звільнення вважається останній день роботи.
Якщо працівник у цей день не працював, належні йому кошти повинні бути виплачені
не пізніше наступного дня після пред’явлення
ним вимоги про розрахунок.
Якщо з вини роботодавця звільненому працівникові не будуть виплачені належні суми
у встановлені законодавством строки (одразу
під час звільнення або після пред’явлення
вимоги), це загрожуватиме роботодавцю
додатковими витратами — виплатою працівнику середнього заробітку за весь час
затримки по день фактичного розрахунку.
Зазвичай під час остаточного розрахунку
із сезонним/тимчасовим працівником йому
виплачують: заробітну плату за останній період роботи, компенсацію за невикористані
дні відпустки та вихідну допомогу.

Вихідна допомога
Загальний порядок виплати вихідної
допомоги під час звільнення працівників
врегульований ст. 44 КЗпП. Проте п. 8 Указу
№ 310 та п. 7 Указу № 311 встановлені додаткові підстави для виплати вихідної допомоги
саме сезонним і тимчасовим працівникам,
а також її розміри, однак на сьогодні ці
пункти не діють, оскільки не відповідають
нормам ст. 44 КЗпП, а отже, суперечать законодавству України.
Це означає, що тимчасовим і сезонним
працівникам під час звільнення вихідна допомога виплачується так само, як і працівникам,
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які працюють на постійній основі, у розмірі
та випадках, встановлених ст. 44 КЗпП:
• не менше середнього місячного заробітку — в разі припинення трудового
договору внаслідок:
— відмови працівника від переведення
на роботу в іншу місцевість разом з підприємством або відмовою від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці
(п. 6 частини першої ст. 36 КЗпП);
— змін в організації виробництва і праці,
в т. ч. ліквідації, реорганізації підприємства,
скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП);
— виявленої невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі,
пов’язаної з його недостатньою кваліфікацією або станом здоров’я, які перешкоджають
продовженню даної роботи (п. 2 частини
першої ст. 40 КЗпП);
— поновлення на роботі працівника, який
раніше виконував цю роботу (п. 6 частини
першої ст. 40 КЗпП);
• не менше тримісячного середнього заробітку — внаслідок порушення роботодавцем
законодавства про працю, колективного чи
трудового договору (ст. 38 і 39 КЗпП).
Як відомо, згідно зі ст. 9(1) КЗпП підприємства в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати
в колективному або трудовому договорі
додаткові, порівняно із законодавством,
трудові та соціально-побутові пільги для
своїх працівників. Тож на підставі цієї норми можуть бути передбачені й інші розміри
вихідної допомоги сезонним і тимчасовим
працівникам.
Під час розрахунку середньомісячного
заробітку необхідно керуватися Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100).
Так, відповідно до абзацу третього п. 2
Порядку № 100 середньомісячна заробітна
плата для розрахунку розміру вихідної до-
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помоги обчислюється, виходячи з виплат
за останні два календарних місяці роботи,
що передують звільненню. Працівникам, які
пропрацювали на підприємстві менше двох
календарних місяців, середня зарплата обчислюється, виходячи з виплат за фактично
відпрацьований час.

Компенсація за невикористані
дні відпустки
Якщо сезонний або тимчасовий працівник не використав повністю або частково

належні йому дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки на дітей, то йому
за його бажанням після закінчення строкового трудового договору виплачується
грошова компенсація за ці дні на підставі
ст. 24 Закону про відпустки.
Середня заробітна плата для розрахунку
суми компенсації обчислюється так само, як
і для оплати часу відпустки. Для сезонних і
тимчасових працівників її розраховують,
застосовуючи абзац другий п. 2 Порядку
№ 100, за яким працівнику, який пропрацював на підприємстві (в установі, організації)

ПРИКЛАД 1

Розрахунок вихідної допомоги в разі звільнення сезонного працівника
Працівника було прийнято на сезонну роботу з 20.04.2016 р. на строк п’ять місяців
за строковим трудовим договором на посаду оператора культиватора. Заробітна плата
йому нараховувалась за фактично виконаний обсяг роботи за відрядними розцінками.
Через деякий час з’ясувалося, що у працівника алергія на пестициди, і навіть після
прийому медичних препаратів його стан не поліпшувався. У результаті було вирішено
звільнити працівника з 01.06.2016 р. за станом здоров’я, який перешкоджав продовженню
роботи (п. 2 частини першої ст. 40 КЗпП).
Відповідно до ст. 44 КЗпП при звільненні працівника йому належить виплатити вихідну
допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку.
Працівник відпрацював менше двох місяців, розрахунковий період — з 20 квітня по 31
травня 2016 р. За цей період працівнику були нараховані такі доходи:
— квітень — відпрацьовано 8 р. дн. (всього 21 р. дн.), зарплата — 1600,00 грн, премія — 500,00 грн;
— травень — відпрацьовано 19 р. дн. (всього 19 р. дн.), зарплата — 3800,00 грн, премія — 1200,00 грн.
Розрахунок суми вихідної допомоги здійснюється в такому порядку.
Сума премій, яка враховуватиметься під час обчислення середньої зарплати (премії
включаються до розрахунку пропорційно відпрацьованому в розрахунковому періоді часу):
(500,00 грн + 1200,00 грн) (21 р. дн. + 19 р. дн.) (8 р. дн. + 19 р. дн.) = 1147,50 грн.
Загальна сума доходу (зарплати і премії), яка враховуватиметься під час обчислення
середньої зарплати:
(1600,00 грн + 3800,00 грн + 1147,50 грн) = 6547,50 грн.
Середньоденна заробітна плата:
6547,50 грн 27 р. дн. = 242,50 грн.
Середньомісячна кількість робочих днів у розрахунковому періоді:
(21 р. дн. + 19 р. дн.) 2 = 20 р. дн.
Вихідна допомога:
242,50 грн 20 р. дн. = 4850,00 грн.
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менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний
час роботи, тобто з першого числа місяця
після оформлення на роботу до першого
числа місяця, в якому надається відпустка
або виплачується компенсація за невикористану відпустку.
Для того щоб обчислити суму компенсації,
потрібно розрахувати, скільки днів відпустки
«заробив» працівник за відпрацьований час,
перевірити, скільки з них він використав як
відпустку, а залишок помножити на середньоденну зарплату працівника.

Оподаткування та відображення
в обліку
Усі виплати під час звільнення, зокрема
заробітна плата, компенсація за невико-

ристані дні відпустки та вихідна допомога,
оподатковуються ПДФО та ВЗ у загальновстановленому порядку. А от ЄСВ нараховується тільки на суми заробітної плати та
компенсації.
Відповідно до п. 4 розділу І Переліку видів
виплат, що здійснюються за рахунок коштів
роботодавців, на які не нараховується єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, на суми
вихідної допомоги ЄСВ не нараховується.
Відображення у звітності доходів, які
виплачуються сезонному або тимчасовому працівнику під час звільнення, нічим
не відрізняється від відображення доходів
постійних штатних працівників. Зокрема,
у Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ суми
заробітної плати, компенсації та вихідної

ПРИКЛАД 2

Розрахунок компенсації за невикористані дні відпустки
в разі звільнення працівника
Працівника прийнято на сезонну роботу з 25 квітня по 21 жовтня 2016 р. оператором
сушильного устаткування ІІІ розряду з місячним посадовим окладом 4500,00 грн. Припустимо, що протягом усього періоду роботи він отримував зарплату тільки в розмірі
окладу, відпрацював повний сезон і звернувся до адміністрації підприємства з проханням
виплатити йому компенсацію замість відпустки.
За умовами колективного договору, тривалість щорічної відпустки працівників підприємства становить 24 календарних дні за відпрацьований рік. Працівнику за відпрацьований
час (з 25 квітня по 21 жовтня 2016 р.) належить 12 календарних днів відпустки.
Для розрахунку середньоденної заробітної плати працівника враховуються виплати
з 1 травня до 1 жовтня 2016 р.
Сумарна заробітна плата працівника в розрахунковому періоді:
4500,00 грн 5 міс. = 22 500,00 грн.
Кількість календарних днів у розрахунковому періоді з урахуванням святкових та неробочих днів:
28 к. дн. (травень: 31 к. дн. – 3 св. дн.) + 28 к. дн. (червень: 30 к. дн. – 2 св. дн.) +
+ 31 к. дн. (липень) + 30 к. дн. (серпень: 31 к. дн. – 1 св. дн.) + 30 к. дн. (вересень) = 147 к. дн.
Середньоденна заробітна плата працівника:
22 500,00 грн 147 к. дн. = 153,06 грн.
Сума компенсації за невикористану відпустку:
153,06 грн 12 к. дн. = 1836,72 грн.
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допомоги відображаються з ознакою доходу
«101» як виплати, пов’язані з виконанням
умов трудового договору.

Видача трудової книжки
У день звільнення сезонного або тимчасового працівника обов’язково потрібно видати
йому трудову книжку із внесеними записами про прийняття та звільнення з роботи.
Якщо трудову книжку не буде видано з вини
роботодавця, працівник не вважатиметься
звільненим — це випливає з абзаців шостого та сьомого п. 4.1 Інструкції про трудові
книжки. У них, зокрема, зазначено, що в разі
затримки видачі трудової книжки з вини
роботодавця днем звільнення слід вважати

саме день фактичної видачі трудової книжки.
При цьому роботодавець повинен буде: поперше, за весь час затримки видачі трудової
книжки виплатити працівнику середній заробіток і, по-друге, видати наказ про новий
день звільнення з внесенням відповідного
запису до трудової книжки та визнанням
недійсним раніше внесеного запису.
Інша справа, якщо трудова книжка не буде
видана працівникові в день звільнення з його
вини, наприклад, він буде відсутній на роботі
в цей день. У такому разі дата звільнення
не змінюється, а роботодавцю необхідно лише
надіслати працівнику поштове повідомлення
із вказівкою про потребу отримання трудової
книжки. Пересилання трудової книжки поштою
з доставкою на зазначену адресу допускається
тільки за письмовою згодою працівника.
Додаток

Приклад наказу про звільнення сезонного працівника
ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ПЛОДОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ»
НАКАЗ
28.10.2016

м. Миронівка

№ 85-к

Про звільнення Залозного Т. Р.
НАКАЗУЮ:
Звільнити Залозного Тараса Романовича, оператора сушильного устаткування
третього розряду, 31.10.2016 р. у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору
за п. 2 частини першої ст. 36 КЗпП.
Підстави:
1. Наказ про прийняття на роботу Залозного Т. Р. від 26.04.2016 р. № 42-к.
2. Доповідна записка старшого майстра сушильного цеху Королюка І. П. від
26.10.2016 р.
Директор

Кравченко

І. П. Кравченко

З наказом ознайомлений
28.10.2016 р.

Залозний

Т. Р. Залозний
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Тарифная система оплаты труда:
как обеспечить
c. 38
функционирование
Письменное уведомление
увольняющегося работника
c. 50
о расчете
Справка о средней зарплате
c. 53
для центра занятости

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Тарифная

система оплаты
труда: как обеспечить
функционирование
Действующую законодательную базу по организации и оплате
труда должны осваивать на небольших предприятиях работники, совмещающие различные управленческие функции —
финансовые, бухгалтерские, кадровые, охраны труда и т. п.
Информация относительно принятия основных решений и
разработки соответствующих документов по труду и заработной плате всегда востребована на таких предприятиях.
В предлагаемой статье мы расширили информацию о тарифной
системе оплаты труда базовыми решениями, прежде всего
обеспечивающими ее функционирование на предприятии

№8 (121) август 2016

В

современных условиях хозяйствования
значительная часть предприятий негосударственной формы собственности
не находится в ведомственной подчиненности. Организацию труда и заработной платы
они осуществляют самостоятельно без централизованной методической и практической
помощи. Поэтому на таких предприятиях
возникает необходимость упорядочения
(на действующих) и становления (на вновь
созданных) оптимальной законодательно
обоснованной системы оплаты труда.
Основы оплаты труда, а также законодательно установленная тарифная система
(ст. 94–97 КЗоТ) были рассмотрены в № 7/2016,
с. 32. Как видим, ст. 97 КЗоТ обеспечивает
самостоятельность предприятий в вопросах
оплаты труда. А ст. 94–96 КЗоТ дают предприятиям законодательный инструмент для
реализации этой самостоятельности.
Тарифная система оплаты труда устанавливается на предприятии в соответствующей
части коллективного договора и отражается
в штатном расписании и установлении окладов конкретным работникам. Эта система
определяет, кому, за что и сколько платить.

Кому и за что платить
Перед началом внедрения тарифной
системы необходимо предпринять ряд административных действий. В первую очередь
следует определиться, кому и за что платить.
Итак, кому — работникам определенной
профессии и квалификационного уровня,
за что — за выполнение определенных трудовых обязанностей.
Ответы на эти вопросы предлагает схема
подготовки функционирования тарифной системы оплаты труда (см. таблицу
на с. 40). Она содержит перечень базовых
организационных решений и документов
по тарифной системе оплаты труда (распределению работ по сложности и работников
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по квалификации согласно части второй
ст. 96 КЗоТ). Схема определяет также последовательность принимаемых решений
и органичную связь между ними, а также
указывает на используемые для разработки документов нормативные положения.
На действующих предприятиях, в т. ч. реорганизуемых, уточняются уже принятые
документы и принимаются решения, учитывающие особенности производства. Примеры документирования таких решений
представлены в приложениях 1–8.
Административные действия, представленные в таблице, нормативно определены,
в основном, положениями Справочника квалификационных характеристик профессий
работников (далее — СКХПР), в частности
Выпуском 1 СКХПР, утвержденным приказом Министерства труда и социальной
политики Украины от 29.12.2004 г. № 336
(далее — Выпуск 1 СКХПР).
Кроме того, для профессий, не определенных выпусками СКХПР, применяются выпуски Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих
(далее — ЕТКС).
Административные действия по обеспечению функционирования тарифной системы
оплаты труда рассмотрим подробнее.

Документальное оформление
Утверждение структуры
и штатной численности
предприятия
Структура и штатная численность —
элемент бизнес-плана. Предприятие самостоятельно определяет свою организационную структуру, устанавливает численность
работников и штатное расписание.
При разработке штатной численности
целесообразно использовать отечественные
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Схема подготовки функционирования тарифной системы оплаты труда
№
п/п

Административное
действие

Как учитывается в системе
(в т. ч. в штатном расписании)

Законодательное
(нормативное) обоснование

1

В разрезе структурных подразделений определяются наименования профессий (должностей)
и их численность без указания
Утверждение структуры
размеров тарифных ставок и оклаи штатной численности
дов. Документ, утверждающий
предприятия
структуру и штатную численность
(приложение 1)
предприятия, является базой для
разработки соответствующих положений об отделах и структуры
штатного расписания

2

Утверждение положений об отделах (службах) предприятия
(приложение 2)

3

При разработке штатного распиНациональный классификатор
Упорядочение наименосания используются наименования
Украины «Классификатор прований профессий
профессий согласно Классифифессий» ДК 003:2010
(приложение 3)
катору профессий ДК 003:2010

4

Тарификация работ
(приложение 4)

5

В части построения инструкций —
Утверждение должностДолжностные и рабочие инструк- Общие положения раздела 1 и 2
ных (для служащих) и рации учитывают особенности штат- Выпуска 1 СКХПР; в части квабочих инструкций (для
ной структуры предприятия
лификационных характеристик —
рабочих) (приложение 5)
выпуски СКХПР и ЕТКС

6

Присвоение и понижение
Квалификационные разряды раквалификационных раз- По разрядам рабочих устанавлибочим присваивает работодатель
рядов рабочим
ваются месячные оклады
(часть четвертая ст. 96 КЗоТ)
(приложение 6 и 7)

7

Должностные оклады служащим
Присвоение квалифика- Квалификационные категории устанавливает работодатель в
ционных категорий слу- служащих учитываются при уста- соответствии с должностью и кважащим (приложение 8) новлении должностных окладов лификацией работника (часть
шестая ст. 96 КЗоТ)

Предприятие самостоятельно
определяет свою организационную структуру, устанавливает
численность работников и штатное
расписание (п. 3 ст. 64 Хозяйственного кодекса Украины).
Необходимость документа может быть предусмотрена уставом
предприятия

На основании положения разрабатываются штатное расписание Выпуск 1 СКХПР, п. 4б Общих
отдела (службы) и должностные положений раздела 1
(рабочие) инструкции работников

Отнесение выполняемых работ к
Тарификации работ должны соопределенным тарифным разряответствовать разряды рабочих
дам производится работодателем
по штатному расписанию
(часть четвертая ст. 96 КЗоТ)

нормы численности работников аппарата управления: бухгалтеров, работников
кадровых служб, юристов, экономистов
по труду, экономистов по финансам. Эти
нормы утверждались в 2003–2006 гг.

По промышленным отраслям хозяйствования численность рабочих ремонтно-механических служб рассчитывается, как правило,
по общему количеству единиц ремонтной
сложности, численность слесарей КИП
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и автоматики — по количеству условных
единиц автоматики, численность рабочих
технологических линий — по среднесуточной
производительности оборудования линии.

Из примера приказа, приведенного в приложении 3, видно, что переименование
должности произведено согласно нормам
части третьей ст. 32 КЗоТ как изменение
существенных условий труда при изменении
в организации производства и труда. В условном примере учтено согласие работника
на переименование его должности до истечения срока предупреждения.

К сведению
Порядок подготовки, утверждения и изменения штатного расписания рассмотрен в спецвыпуске
«Кадрове діловодство: все що потрібно знати бухгалтеру» № 3/2014.

Утверждение положения
об отделе (службе) предприятия
Положение определяет статус отдела (службы), отражает его место в системе управления,
показывает его внутреннюю организацию.

Упорядочение наименований
профессий
С 1996-го по 2010 г. включительно в Классификатор профессий было внесено 10 изменений и осуществлено два переиздания
(ДК 003:2005, ДК 003:2010). В Классификатор
профессий ДК 003:2010 уже также внесены
изменения, поэтому упорядочение наименований профессий требует на предприятии
постоянного внимания.

Тарификация работ
Ведомость тарификации работ содержит
перечень всех выполняемых на предприятии технологических и ремонтных работ,
тарифицируемых по разрядам в разрезе
тарифных сеток (группировок профессий
по видам работ и уровням оплаты труда).

Утверждение должностных
и рабочих инструкций
Кроме основных или типовых задач, обязанностей, предусмотренных справочниками, должностные инструкции дополняются
работами, предусмотренными уставами,
регламентами, технологическими картами
и другими нормативными документами,
установленными администрацией.
В рабочих инструкциях, как правило,
отсутствует раздел 7 «Взаимоотношения
(связи) по должности».
Должностные и рабочие инструкции доводят до работников под подпись.

К сведению
Порядок использования Классификатора профессий рассмотрен
в № 6/2016, с. 20.
Порядок приведения наименований профессий в соответствие
с Классификатором профессий рассмотрен в № 11/2014, с. 38.

К сведению
Роль должностных инструкций
и последствия отказа от их подписания рассмотрены в рубрике «Прямая
телефонная линия» в № 7/2016,
с. 10.
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Присвоение и понижение
квалификационных разрядов
По результатам курсового или индивидуального обучения квалификационная
комиссия присваивает рабочим квалификацию. По результатам специального анализа
комиссия определяет соответствие разрядов
рабочих разрядам работ и дает рекомендации
руководителю предприятия по устранению
выявленных несоответствий.
К сведению
Порядок присвоения квалификационных разрядов рабочим рассмотрен в № 5/2015, с. 39.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В приложениях 6–7 приведены примеры приказов о повышении и понижении
квалификационных разрядов (ст. 32 КЗоТ).

квалификационные категории
Рекомендации руководителю предприятия по установлению, повышению и понижению квалификационных категорий
служащих дает комиссия по проведению
квалификационной аттестации (аттестационная комиссия). Из примера приказа
о повышении квалификационной категории
видно, что категория повышается с учетом
решения аттестационной комиссии.
Надеемся, что предложенные рекомендации будут использованы при упорядочении
(становлении) тарифной системы оплаты
труда на предприятии.

Приложение 1
Пример организационной структуры предприятия
УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козак Д. И. Козак
04.01.2016 г.
Структура и штатная численность
ПАО «Запорожский элеватор»
Наименование структурных подразделений

Наименование профессий
и должностей

Штатная численность,
единиц

1

2

3

Председатель правления
Главный инженер
Аппарат управления

1
1

Юрисконсульт

0,5

…

…

Итого

6,5
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1

2

Бухгалтерия
…

3

Главный бухгалтер

1

Бухгалтеры

3

Итого

4
…

…

Всего по предприятию

X

70

Главный инженер

Лемех

В. Л. Лемех

Визы

Приложение 2
Пример положения о структурном подразделении
УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козак Д. И. Козак
11.01.2016 г.
Положение
о службе пожарной и сторожевой охраны
ПАО «Запорожский элеватор»
1. Общие положения.
2. Задачи.
3. Структура.
4. Функции.
Начальник охраны
пожарной, сторожевой

5. Взаимоотношения и связи.
6. Права.
7. Ответственность.

Христич

В. И. Христич
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Приложение 3
Пример приказа о переименовании должности
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
29.06.2016

г. Запорожье

№ 50-П

О переименовании должности
Семенова П. В.
СЕМЕНОВУ Петру Васильевичу изменить с 01 июля 2016 г. наименование должности с «Инженера по надзору за строительством» на «Инженер по техническому
надзору (строительство)» в порядке изменения существенных условий труда при
изменениях в организации производства и труда (часть третья ст. 32 КЗоТ).
Основание: заявление Семенова П. В. от 26.06.2016 г. о согласии продолжить работу
по должности с наименованием «Инженер по техническому надзору (строительство)».
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

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

Приложение 4
Пример приказа об утверждении тарификации работ, выполняемых
на предприятии
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
14.01.2016

г. Запорожье

№ 11-ОД

Об утверждении тарификации работ
Для упорядочения на предприятии тарификации работ в соответствии с действующими нормативными определениями и по согласованию с профсоюзным комитетом
(протокол заседания от 11.01.2016 г. № 1).
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УТВЕРДИТЬ:
Тарификацию работ, выполняемых на ПАО «Запорожский элеватор», согласно
приложению к приказу.
Основание: докладная записка Голуб Т. П. от 12.01.2016 г. с соответствующим
проектом приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Визы
С приказом ознакомлены
К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)
Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 14.01.2016 г. № 11-ОД
Тарификация работ по ПАО «Запорожский элеватор»

№
п/п

Наименование работ по выпускам Справочника
квалификационных характеристик профессий
работников (СКХПР) или по Единому тарифноквалификационному справочнику работ и профессий рабочих бывшего Союза ССР (ЕТКС)
и наименование профессий по утвержденному
Классификатору профессий

Разряд
работы

Основание

1

2

3

4

1

Управление самоподавателями разных типов, самоподавателями на электрическом приводе, однотипными автомобилеподъемниками (машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин)

3

Выпуск 11
СКХПР

и т. д.

Главный инженер

Лемех

В. Л. Лемех
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Приложение 5
Схема должностной инструкции
ПАО «Запорожский элеватор»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козак Д. И. Козак
11.01.2016 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
главного бухгалтера
1. Общие положения.
2. Задания и обязанности.
3. Права.
4. Ответственность.
5. Должен знать.
6. Квалификационные требования.
7. Взаимоотношения (связи) по должности.
Главный экономист

Голуб

Т. П. Голуб

Визы

Приложение 6
Пример приказа о повышении квалификационного разряда
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
24.06.2016

г. Запорожье

№ 43-П

О повышении квалификационного разряда
Пилипчуку В. С.
В результате курсового обучения в Одесском технологическом колледже аппаратчик обработки зерна Пилипчук В. С. получил по этой профессии квалификацию
VІ разряда.
Пилипчук В. С. три года проработал аппаратчиком обработки зерна V разряда,
успешно выполняет установленные нормы труда, профессиональные задачи и обя-
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занности, а также требования рабочей инструкции. В течение четырех месяцев он
успешно выполнял работы VІ разряда.
С учетом изложенного и согласно действующему законодательству
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. пилипчуку Виктору Сергеевичу присвоить VІ квалификационный разряд аппаратчика обработки зерна.
2. Старшему инспектору по кадрам в срок до 01 июля 2016 г. подготовить предложение по вопросу возможности перевода Пилипчука В. С. на работу аппаратчиком
обработки зерна VІ разряда.
Основания:
1. Заявление Пилипчука В. С. от 20.06.2016 г. о присвоении ему VІ разряда.
2. Свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации в Одесском
технологическом колледже.
Председатель правления

Козак

Согласовано:
Председатель профкома Славина В. И. Славина
(протокол заседания профкома от 22.06.2016 г. № 6)
Визы
С приказом ознакомлены
К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)

Д. И. Козак
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Приложение 7
Пример приказа о понижении квалификационного разряда
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
29.06.2016

г. Запорожье

№ 49-П

Об изменении разряда Семину И. С.
С учетом приказа по предприятию от 25.04.2016 г. № 40-ОД об изменении в организации производства и труда
ПРИКАЗЫВАЮ:
СЕМИНУ Ивану Семеновичу, слесарю-ремонтнику, изменить квалификационный
разряд с V на ІV с 01.07.2016 г. по его согласию в порядке изменения существенных
условий труда при изменении в организации производства и труда (часть третья
ст. 32 КЗоТ).
Основание: заявление Семина И. С. от 26.04.2016 г. о согласии продолжать работу
после понижения разряда.
Председатель правления

Козак

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

Д. И. Козак
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Приложение 8
Пример приказа о присвоении очередной квалификационной категории
работнику
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
14.06.2016

г. Запорожье

№ 25-П

О повышении квалификационной категории
Бойко Г. В.
БОЙКО Галине Васильевне, экономисту по труду I категории, присвоить квалификационную категорию ведущего экономиста по труду и установить месячный
должностной оклад в размере 3800 грн с 15.04.2016 г.
Основания:
1. Решение комиссии по проведению квалификационной аттестации от 24.03.2016 г.
2. Приказ по предприятию от 08.04.2016 г. № 37-ОД об изменениях в штатном
расписании.
3. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 11.04.2016 г. с проектом
приказа.
Председатель правления

Козак

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

Д. И. Козак
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Письмове

повідомлення
про розрахунок
працівнику, який
звільняється
Якщо підприємство дотримується вимог законодавства, то
звільнення працівників у цілому є нескладною процедурою. Адже
якщо кожна зі сторін знає свої права та обов’язки, виконує їх, то
все відбувається швидко і без спорів. Проте інколи роботодавці
забувають про один важливий момент — письмово повідомити
працівника про нараховані суми, належні йому в разі звільнення.
Виникає запитання — за якою формою?

Алгоритм звільнення працівника
Оскільки часто бухгалтери з відділу заробітної плати виконують функції кадровика,
наведемо алгоритм звільнення працівника
в діях кадрової служби та бухгалтерії.

Дії кадровика
Основними етапами звільнення є:
• підтвердження наявності підстав для
звільнення працівника (ініціатива працівника, ініціатива роботодавця, погодження
сторін трудового договору, вимога третіх
сторін тощо);

• отримання попередньої згоди профспілки (у випадках, передбачених законодавством);
• видання наказу про звільнення;
• оформлення працівнику в день звільнення трудової книжки. У ній робиться запис
про звільнення працівника із зазначенням
підстави звільнення, номера та дати наказу
про звільнення та дати звільнення (ці дати
можуть не збігатися, що найчастіше й буває).
Дата звільнення працівника, що зазначається в трудовій книжці, є останнім днем
його роботи;
• проведення з працівником у день звільнення остаточного розрахунку, у т. ч. виплата
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вихідної допомоги (у випадках, передбачених
законодавством);
• видача працівнику копії наказу про
звільнення (у разі звільнення за ініціативою
роботодавця — обов’язково, а в інших випадках — на вимогу працівника);
• видача працівнику трудової книжки. Трудова книжка видається не пізніше
останнього дня роботи з ознайомленням
працівника із записом у ній під підпис в особовій картці № П‑2 та фіксацією отримання
працівником трудової книжки в Книзі обліку
руху трудових книжок і вкладишів до них.

не заборгував, тобто повернув усі отримані
матеріальні цінності, кошти тощо.
• Після перевірки наявності/відсутності
заборгованості бухгалтер зобов’язаний нарахувати працівникові зарплату за відпрацьований час та інші виплати, передбачені
чинним законодавством або колективним
і трудовим договором (компенсація за дні
невикористаної щорічної відпустки, вихідна
допомога, матеріальна допомога тощо).
• У момент нарахування заробітної плати роботодавець має зробити перерахунок
ПДФО (про що бухгалтери часто забувають)
за поточний рік. Якщо буде виявлено недоплату чи переплату з ПДФО, роботодавець
зобов’язаний скоригувати суму зобов’язання
з ПДФО працівника в місяці звільнення.
• Письмово повідомити працівника про
суму, що підлягає виплаті йому під час звільнення.
• Провести остаточний розрахунок з
працівником.
Обов’язки, вказані в останніх двох пунктах, передбачено частиною першою ст. 116
КЗпП, в якій зазначено, що «при звільненні
працівника виплата всіх сум, що належать
йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо
працівник у день звільнення не працював,
то зазначені суми мають бути виплачені
не пізніше наступного дня після пред’явлення
звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні
працівникові при звільненні, власник або
уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою
зазначених сум».

Дії бухгалтера
Роль та функції бухгалтера відрізняються
від ролі та функцій кадровика. Отже, і алгоритм звільнення буде іншим. Насамперед
перед бухгалтером стоїть завдання:
• Перевірити, чи немає в працівника заборгованості перед роботодавцем або заборгованості роботодавця перед працівником.
Заборгованість виникає у вигляді непогашених сум позики, неповернених підзвітних
сум, спецодягу, що підлягає поверненню,
тощо. Якщо заборгованість є, її необхідно
утримати з працівника або ж повернути
йому, якщо боржником є підприємство.
Наявність заборгованості можна визначити
на підставі реєстрів обліку. У цих документах
відображається інформація про кошти, (не)
матеріальні цінності, що видавали під звіт чи
в користування тощо. Проте підприємства
перестраховуються на той випадок, якщо
в облікових даних допущено помилку, і запроваджують так званий обхідний лист. Обхідного листа немає в переліку обов’язкових
документів, які мають вестися на підприємстві
та які визначені законодавством, а також
немає його законодавчо встановленої типової форми. Так склалося, що в обхідному
листі вказується перелік служб підприємства,
відповідальні особи, які своїми підписами
мають підтвердити, що працівник їм нічого

Письмове повідомлення
про розрахунок
Отже, як письмово повідомити працівника
про нараховані суми, належні йому під час
звільнення?
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Затвердженої форми такого письмового
повідомлення немає. Як варіант, можна використати «Розрахунково-платіжну відомість
працівника» типової форми П‑6, затверджену
наказом Державного комітету статистики
України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики
праці» від 05.12.2008 р. № 489, але адаптувати
її під потреби підприємства. У цій відомості,
нагадаємо, вказуються всі нарахування й
утримання із зарплати працівника в розрізі їх
видів. Але в ній не вказується кількість днів,
за які проведено нарахування, зокрема відпускних. Тому цю інформацію можна вказати
або окремо, або внести її у відповідні рядки.
Письмове повідомлення, на думку автора,
може бути оформлене й у довільній формі,
але в будь-якому разі воно має містити такі
реквізити:
• найменування підприємства;
• прізвище, ім’я, по батькові працівника;
• ідентифікаційний номер працівника
або серію та номер паспорта, якщо працівник
відмовився від отримання номера у випадках,
визначених законодавством;
• види та суми нарахованих доходів
працівника в місяці звільнення (заробітна

плата, компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога, індексація), у
т. ч. й кількість днів, за які проведено нарахування, зокрема відпускних;
• утримання з доходів (ПДФО, ВЗ, інші
платежі та утримання за заявою працівника,
наприклад, аліменти);
• суму, що належить до видачі працівникові на руки;
• графу, в якій працівник має розписатися про те, що він ознайомився з цим
документом.
Для можливості підтвердження факту
письмового повідомлення працівника про
суму виплат, що належать йому в місяці
звільнення, розрахунковий лист необхідно
оформити у двох екземплярах: один видається працівникові, а другий залишається
в роботодавця.
Насамкінець звертаємо увагу, що обов’язок
повідомити працівника письмово про належні під час звільнення суми є вимогою
трудового законодавства, а тому в разі порушення припису ст. 116 КЗпП можливе
накладення штрафних санкцій в розмірі
мінімальної зарплати за ст. 265 КЗпП на
день виявлення порушення.

РЕКЛАМА
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Довідка

про середню
зарплату
для центру
зайнятості
На консультаційну телефонну лінію редакції продовжують надходити запитання щодо заповнення бухгалтером довідки про
заробітну плату, що подається до центру зайнятості. Завдяки змінам, внесеним до Порядку № 1266, зокрема щодо нових правил
обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності та заповнення згаданої довідки, робота бухгалтера дещо спростилася

Новий порядок № 1266
З 04.07.2015 р. набрала чинності нова
редакція Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266).
Згідно з п. 31 Порядку № 1266 середня
заробітна плата (дохід) для призначення
допомоги по безробіттю, для страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворюван-

ня, які спричинили втрату працездатності
(крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), та для призначення страхових
виплат для добровільно застрахованих осіб
обчислюється робочими органами фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування з використанням даних
реєстру застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування. Тобто з викладеного зрозуміло, що працівники можуть
і не вимагати від підприємств довідку про
доходи для призначення допомоги у центрах
зайнятості, оскільки останні використовують
дані з Державного реєстру.
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Особливості обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття та для добровільно застрахованих осіб за всіма видами
соціального страхування в новій редакції
Порядку № 1266 компактно згруповані
в одному розділі. Раніше бухгалтеру доводилося перечитувати весь Порядок № 1266,
для того щоб зрозуміти, як розраховується
середня зарплата, що (не)включається до розрахунку, тощо.

• відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного
віку за медичним висновком;
• відпустка без збереження заробітної
плати.
Днями зайнятості вважається період перебування в трудових відносинах, виконання
робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження
підприємницької або іншої діяльності.
Для військовослужбовців, осіб рядового
й начальницького складу та інших осіб, які
отримують грошове забезпечення, календарні дні тимчасової непрацездатності та
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
з розрахункового періоду не виключаються.
Середньоденна зарплата застосовується
для всіх страхових виплат, у т. ч. якщо працівник працює неповний робочий день, а також
якщо робочий час обліковується в годинах.
На роботі за сумісництвом та за основним місцем роботи розрахунковий період і
середню заробітну плату визначають окремо
за кожним місцем роботи. Загальна зарплата,
з якої розраховують виплати, за місяцями
розрахункового періоду за основним місцем
роботи та за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази
нарахування ЄСВ (п. 30 Порядку № 1266).
Для застрахованих осіб, у яких зберігається право на допомогу по безробіттю
після перерви страхового стажу з поважних
причин, відповідно до частини першої ст. 22
Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок
безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ у розрахунковий період не враховуються повні
місяці перерви страхового стажу.
Якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована
особа з поважних причин не мала заробітку, середня заробітна плата обчислюється
виходячи з розміру мінімальної заробітної
плати (або її частини), встановленого законом на день розірвання трудового до-

Обчислення середньої зарплати
для розрахунку виплат
на випадок безробіття
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід,
грошове забезпечення), є 12 календарних
місяців, що передують місяцю настання страхового випадку (для розрахунку
допомоги по безробіттю — реєстрації
особи в державній службі зайнятості як
безробітної).
Раніше до розрахункового періоду включалися останні шість календарних місяців
(із першого до першого числа), що передували місяцю, в якому настав страховий
випадок.
Також маємо зміни і в розрахунку середньої заробітної плати. Зокрема, середньоденна заробітна плата починаючи з
04.07.2015 р. обчислюється шляхом ділення
нарахованої за 12 календарних місяців заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ
та/або страхові внески на відповідні види
загальнообов’язкового державного соціального страхування, на кількість календарних
днів зайнятості у розрахунковому періоді
без урахування календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин, якими є:
• тимчасова непрацездатність;
• відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
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говору, припинення підприємницької або
іншої діяльності, пов’язаної з одержанням
доходу безпосередньо від такої діяльності —
для страхування на випадок безробіття,
на день настання страхового випадку для
добровільно застрахованих осіб за страхуванням з тимчасової втрати працездатності
та на день настання права на страхову виплату для добровільно застрахованих осіб
за страхуванням від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання (п. 8, 9 Порядку № 1266).

про застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування не містять усіх необхідних
даних для обчислення середньої заробітної
плати (винагороди за цивільно-правовими
договорами), такі дані за відповідні періоди
надаються роботодавцем протягом п’яти
робочих днів за зверненням органів фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування або застрахованої особи.
Форма довідки значно простіша, ніж
до змін. У ній необхідно обов’язково за
значати:
• прізвище, ім’я, по батькові особи;
• найменування та місцезнаходження
організації;
• реєстраційний номер облікової картки
платника податку (серію та номер паспорта — для осіб, які відмовилися від такого
номера за релігійними переконаннями);
• розмір ЄСВ для відповідної категорії застрахованих осіб згідно із Законом про ЄСВ;
• суму доходу працівника в розрізі розрахункового періоду, за який нараховувався ЄСВ;
• розрахунковий період для обчислення
середньої заробітної плати. Не потрапляють
сюди місяці (з 1-го до 1-го числа), в яких
працівник не працював з поважних причин.
У такому випадку слід зазначити поважну
причину. Якщо з цих причин особа не працювала лише частину місяця, в такому місяці
включаються календарні дні, які працівник
відпрацював.
Також у довідці може бути вказана сума
вихідної допомоги в разі звільнення. Сума
грошової компенсації за невикористану
відпустку, яка виплачується працівнику під
час звільнення, не відображається.
Як бачимо, розрахунок середнього заробітку відповідно до норм Порядку № 1266
став простішим, як і заповнення довідки про
заробітну плату (в разі потреби).
Розглянемо на прикладі обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат
за страхуванням на випадок безробіття.

До відома
На відміну від порядку, що діяв
раніше, тепер бухгалтерія підприємства не обчислює середньоденну
зарплату — її обчислюють у центрі
зайнятості.

Заповнення довідки
У додатках до попередньої редакції
Порядку № 1266 були затверджені окремі
довідки про середню зарплату (дохід) для
різних видів соціального страхування. У новій редакції Порядку № 1266 форма довідки
про заробітну плату (грошове забезпечення,
винагороду за договорами ЦПХ) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням є
єдиною як на випадок безробіття та для
добровільно застрахованих осіб за всіма
видами соціального страхування, так і для
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності (окрім
допомоги по тимчасовій непрацездатності).
На сьогоднішній день п. 33 Порядку
№ 1266 також нормативно врегульовані
строки надання довідки. Якщо відомості
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Заповнення довідки про заробітну плату
Особа працювала на підприємстві з 10.12.2013 р. до 15.07.2016 р. включно. У цьому
періоді з 07.07.2015 р. до 17.07.2015 р. включно особа хворіла 11 календарних днів.
З 11.11.2015 р. до 12.12.2015 р. включно особа надавала послуги відповідно до укладеного цивільно-правового договору на цьому ж підприємстві.
Крім того, особа працювала за сумісництвом на цьому ж підприємстві з 12.01.2016 р.
до 04.03.2016 р. включно.
У період з 30.04.2016 р. до 08.06.2016 р. включно особа хворіла 1, 31 та 8 календарних днів.
Статус безробітного особа отримала 22.07.2016 р. і звернулася за довідкою про заробітну плату за період з липня 2015 р. по червень 2016 р.
Сума виплат для обчислення середньоденного доходу становить 55 800,00 грн
(43 800,00 грн + 12 000,00 грн).
Кількість календарних днів зайнятості за розрахунковий період без урахування календарних днів, не відпрацьованих у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, становить
310 календарних днів. Для зручності заповнення довідки наведемо дані в таблиці.

Обчислення середньоденного доходу
Місяці
розрахункового
періоду

Кількість календарних
днів у розрахунковому періоді, за винятком календарних днів,
не відпрацьованих з
поважних причин

Заробітна плата
за основним місцем роботи, грн

Заробітна плата
за сумісництвом,
грн

Винагорода
за надання
послуг за цивільно-правовим договором, грн

Сумарний
дохід, що береться для
обчислення
середнього
доходу, грн

2015 рік
Липень

15

2000,00

2000,00

Серпень

31

4000,00

4000,00

Вересень

30

4500,00

4500,00

Жовтень

31

4200,00

4200,00

Листопад

30

4000,00

7000,00
(20 днів)

11 000,00

Грудень

31

5000,00

5000,00
(12 днів)

10 000,00

Січень

31

4000,00

700,00

4700,00

Лютий

29

3800,00

1500,00

5300,00

Березень

31

4800,00

200,00

5000,00

Квітень

29

4500,00

4500,00

Травень

-

0,00

0,0

2016 рік

Червень

22

3000,00

Всього

310

43 800,00

3000,00
2400,00

12 000,00

58 200,00
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Кутовий штамп установи
25.07.2016 р. № 5–2016/7
ДОВІДКА
про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду
за цивільно-правовим договором) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
видана ________________Думанському Олексію Вікторовичу______________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)

який (яка) працював (працювала), проходив (проходила) службу ______________________
__________в ТОВ «Вінницькі лани», м. Тульчин, вул. Чорноморця, 5___________
(найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації, військового комісаріату,

___________________________________________________________________________
де особа перебувала на обліку, або військової частини, підприємства,
установи, організації, органу, де особа проходила службу)

реєстраційний номер облікової картки платника податку ______1231231235_______

Місяці розрахункового
періоду (зазначити назву місяців)

1

Кількість календарних (на вимогу Фонду
соціального
страхування
України — робочих) днів
у розрахунковому періоді,
за винятком календарних днів,
не відпрацьованих з поважних
причин

Заробітна плата (грошове
забезпечення,
винагорода
за цивільноправовим
договором),
на яку нараховано єдиний
внесок та/або
страхові внески

Сума
страхових
внесків
та/або
єдиного
внеску,
сплачена
застрахованою
особою,
грн

Розмір єдиного внеску для
відповідної категорії застрахованих осіб
згідно із Законом
України «Про
збір та облік
єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування»,%

2

3

4

5

Липень 2015

15

2000,00

72,00

3,6

Серпень 2015

31

4000,00

144,00

3,6

Вересень 2015

30

4500,00

162,00

3,6

Жовтень 2015

31

4200,00

151,20

3,6

Листопад 2015

30

11 000,00

326,00

3,6; 2,6

Грудень 2015

31

10 000,00

310,00

3,6; 2,6

Січень 2016

31

4700,00

-

-

Лютий 2016

29

5300,00

-

-
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1

2

3

4

5

Березень 2016

31

5000,00

-

-

Квітень 2016

29

4500,00

-

-

Травень 2016

Тимчасова непрацездатність

0,0

-

-

Червень 2016

22

3000,00

-

-

58200,00_грн_____
Усього
__________________20 днів тимчасової непрацездатності______________________
зазначається поважна причина (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку

________________________________________________________________________
з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

________________________________________________________________________
та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати)

________________________________________________________________________
для виключення кількості календарних днів у розрахунковому періоді

Для страхування на випадок безробіття — вихідна допомога або інші виплати в разі
звільнення відповідно до Закону України ____________немає підстави____________
							

(назва)

виплачені одноразово, або період здійснення виплат _________________________
							

(необхідне зазначити)

Керівник

___Кудерман___

____А. М. Кудерман

Головний бухгалтер

___Крейтор____

___М. С. Крейтор__

М. П.

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)
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Сегодня в рубрике:
Индексация доходов

c. 59

Индексация и зарплата
на опережение

c. 62

Зарплата за время
командировки:
варианты исчисления

c. 65

Доначисление зарплаты за
прошедший период: как учесть
для расчета отпускных
c. 68

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 серпні 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 індексацію грошових доходів населення» від
03.07.1991 р. № 1282-XII у редакції Закону
України від 06.02.2003 р. № 491-ІV (далі — Закон № 1282) і Порядком проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженим
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 з
урахуванням змін і доповнень, унесених постановами КМУ від 17.05.2006 р. № 690, від
11.07.2007 р. № 913, від 12.03.2008 р. № 170,
від 13.06.2012 р. № 526, від 09.12.2015 р.
№ 1013 (далі — Порядок № 1078).
Відповідно до ст. 5 Закону № 1282 індексація здійснюється в межах фінансових
ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування на відповідний рік.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) для проведення 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 (окладів) враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру)
більша, ніж сума індексації, індексація в базовому місяці не нараховується. Якщо розмір
підвищення менший, ніж сума індексації,
то в базовому місяці сума індексації визначається 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-
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лективних договорах, але не нижче норм,
встановлених Законом № 1282 та положеннями Порядку № 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний місяць величина приросту ІСЦ для проведення
індексації в липні-серпні 2016 р. наведена
в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту
індексу споживчих цін
для проведення індексації
в липні-серпні 2016 р.
Базові місяці
(місяці
підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
липень

серпень

січень

46,0

46,0

лютий

38,6

38,6

березень

25,1

25,1

квітень

9,7

9,7

травень

7,4

7,4

червень

7,0

7,0

липень

8,2

8,2

серпень

9,0

9,0

вересень

6,6

6,6

жовтень

7,9

7,9

листопад

5,8

5,8

грудень

5,1

5,1

січень

4,1

4,1

лютий

4,5

4,5

березень

3,5

3,5

квітень

-

-

травень

-

-

червень

-

-

липень

-

-

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

100,1

99,8

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 липні 2016 р. становить:
1,053 1,108 1,140 1,022 1,015 1,058 100 – 100 = 46 %,
де
1,053 — ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 100),
1,108 — ІСЦ за березень 2015 р. (110,8 100),
1,140 — ІСЦ за квітень 2015 р. (114,0 100),
1,022 — ІСЦ за травень 2015 р. (102,2 100),
1,015 — ІСЦ за червень-листопад 2015 р. (1,004 0,990 0,992 1,023 0,987 1,020
100 100),
1,058 — ІСЦ за грудень 2015 р. – квітень 2016 р. (1,007 1,009 0,996 1,010 1,035
100 100).
ІСЦ за травень-червень 2016 р. становив 99,9 % (1,001 0,998 100), тобто не перевищив порогу індексації (103 %), тому в серпні 2016 р. індексація продовжує нараховуватись
на величину приросту ІСЦ — 46 %.
Припустимо, що заробітна плата за липень 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 тарифні ставки (оклади) не підвищувались з січня 2015 р., величина приросту
індексу споживчих цін, на яку має індексуватися заробітна плата в липні 2016 р., становить 46 % (146 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 667,00 грн (1450,00 46 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 4367,00 грн (3700,00 + 667,00).
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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Ніна ПІДЛУЖНА,
заступник директора департаменту стратегічного планування та
аналізу — начальник відділу Міністерства соціальної політики
України

Індексація

та зарплата
на випередження
Останнім часом зріс інтерес до індексації доходів працівників
у разі їх підвищення випереджаючим шляхом. У статті
з’ясовано, в чому полягають переваги такого способу

Механізм індексації доходів
Індексація грошових доходів населення — це встановлений законами та іншими
нормативно-правовими актами України
механізм підвищення грошових доходів населення, який дає змогу частково або повністю
відшкодовувати подорожчання споживчих
товарів і послуг. Індексація є державною
соціальною гарантією, яка встановлюється
з метою підтримання купівельної спроможності грошових доходів громадян в умовах
зростання цін. Простіше кажучи, індексація
має компенсувати громадянам підвищення
цін через інфляцію.
Наприклад, коли йдеться про те, що
інфляція за місяць становить 102 %, це
означає, що в цілому товари за цей місяць порівняно з попереднім подорожчали
на 2 %; якщо в наступному місяці інфляція становить 101 % — на 1 %, а в цілому
за два місяці — на 3 % (1,020 × 1,010 =
=1,030 × 100 = 103,0 %). Звичайно, що
схему формування індексу споживчих цін

(ІСЦ) подано спрощено. Насправді ІСЦ визначається за переліком певних товарів:
ціна на одні з них може зрости на 10 %, на
інші — на 2 %, а ціна на ще якісь товари
може й знизитися. Тобто ІСЦ — це усереднений показник, який характеризує зміни
в часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для споживання.
Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг
у поточному періоді порівняно з базовим
(тобто періоді часу, для якого значення ІСЦ
приймається за 1 або 100 %).
Щоб компенсувати громадянам подорожчання товарів та послуг, запускається
механізм індексації. Підвищення грошових
доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає
за місяцем, в якому офіційно опубліковано
індекс споживчих цін (п. 1(1) Порядку № 1078).
Наприклад, якщо в січні індекс інфляції
становить 104 %, працівник отримає 4 % індексації в березні, оскільки індекс інфляції за
січень (104 %) буде опубліковано в лютому.
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При цьому сума індексації нараховується на
частину грошового доходу, який дорівнює
прожитковому мінімуму, визначеному для
різних соціальних і демографічних груп населення. Заробітна плата індексується в межах
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб (з травня 2016 р. — 1450,00 грн).
Розглянемо варіант, коли доходи громадян підвищуються випереджаючим шляхом.

Індексація та підвищення доходів
випереджаючим шляхом
У п. 5 Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
(далі — Порядок № 1078), передбачено механізм індексації доходів працівників у разі
підвищення грошових доходів працівників
випереджаючим шляхом.
Так, визначено, що в разі підвищення
грошових доходів населення випереджаючим
шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції під час визначення розміру підвищення
грошових доходів у зв’язку з індексацією має
враховуватись рівень такого підвищення.
Нарахування сум індексації або проведення чергового підвищення грошових доходів
випереджаючим шляхом здійснюється з
першого числа місяця, що настає за місяцем,
в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, на підставі якого нарахована сума
індексації перевищить розмір підвищення
грошових доходів випереджаючим шляхом.

Приклад обчислення суми індексації в
разі підвищення грошових доходів населення
випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції наведено в додатку 5
до Порядку № 1078. Не повторюватимемо
цей же приклад, а спробуємо пояснити механізм індексації доходів працівників у разі
підвищення грошових доходів працівників
випереджаючим шляхом по-іншому.
Кожного року перед складанням державного бюджету на наступний рік уряд
складає прогноз економічного та соціального розвитку України на наступний рік
та основні макропоказники економічного
й соціального розвитку України на кілька
наступних років1. Одним з показників цього
прогнозу є рівень інфляції.
Наприклад, на 2016 р. прогнозний рівень
інфляції становить 112 %. Це означає, що
якщо прогноз справдиться, індекс інфляції
в грудні 2016 р. наростаючим підсумком з
січня по грудень 2016 р. становитиме 12 %.
На підприємстві з липня 2016 р. вирішено
підвищити заробітну плату працівнику випереджаючим шляхом. Обсяг підвищення
заробітної плати випереджаючим шляхом
визначено в сумі 50,00 грн. Індекс споживчих цін з початку 2016 р. (за січень-червень)
становить 104,9 %, отже, до кінця року рівень
інфляції може підвищитись ще на 106,7 %
(112,0 ÷ 1,049). Як це виглядає практично,
наведено у прикладі.
1 Див. постанови КМУ про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України від 05.08.2015 р.
№ 558, від 01.07.2016 р. № 399.

ПРИКЛАД

Індексація доходів у разі їх підвищення випереджаючим шляхом
Посадовий оклад працівника до підвищення становив 4200,00 грн, а з 01.07.2016 р. —
4250,00 грн.
Для проведення подальшої індексації або чергового підвищення посадового окладу
індекс споживчих цін наростаючим підсумком має обчислюватися з серпня 2016 р.
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Припускаємо, що значення індексу споживчих цін умовно до кінця 2016 р. становитиме:
— липень — 100,5 %;
— серпень — 100,9 %;
— вересень — 101,6 %;
— жовтень — 101,4 %;
— листопад — 101 %;
— грудень — 101,1 % (за липень-грудень — 106,7 %, за січень-грудень — 112 %).
Поріг індексації (103 %) буде перевищено з урахуванням індексу за жовтень, в якому
значення індексу споживчих цін становитиме 103,9 % (100,9 1,016 1,014).
У такому разі сума індексації — 60,45 грн (1550,00 3,9 100). Право на індексацію
на величину приросту індексу споживчих цін 3,9 % (103,9 – 100) згідно з п. 1(1) Порядку
№ 1078 відбудеться в грудні 2016 р.
Отже, якщо в грудні 2016 р. сума індексації перевищує суму підвищення заробітної
плати, визначену випереджаючим шляхом (60,45 грн), у грудні працівнику має бути виплачена більша за величиною заробітна плата, а саме на суму індексації, визначену в
розмірі 60,45 грн, або здійснено чергове підвищення посадового окладу працівника випереджаючим шляхом.

РЕ КЛАМА
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Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Зарплата

за час відрядження:
варіанти обчислення
Працівникам, направленим у службове відрядження, виконана робота оплачується відповідно до умов, визначених
трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати
праці не може бути нижчим за середній заробіток (ст. 121
КЗпП). Ця норма чинна вже не перший рік, та все ж питання
оплати часу відряджень залишається актуальним

Про оплату на умовах трудового
договору
Працівник під час відрядження перебуває
в трудових відносинах з підприємством,
вони не припиняються. Отже, трудовий договір, у т. ч. закріплені в ньому умови оплати
праці, весь цей час залишається чинним.
До внесення змін у ст. 121 КЗпП складалася
парадоксальна ситуація: під час відрядження працівника трудовий договір у частині
оплати праці діяв, але зарплата на умовах,
визначених трудовим договором, йому не
нараховувалася. Натомість йому гарантувалося збереження середньої зарплати.
Відрядження як одна з умов трудового
договору є таким же виконанням службових обов’язків, як і інша повсякденна робота працівника, тільки поза місцем його
основної роботи (можливість направлення
працівника у відрядження — одна з умов

трудового договору. Вважається, що це
істотна умова). Тому норми ст. 121 КЗпП
про те, що «працівникам, направленим у
службове відрядження, виконана робота
оплачується відповідно до умов, визначених
трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим
за середній заробіток», зняли протиріччя.
За час відрядження працівнику слід нараховувати зарплату так, як її нараховують,
коли б він не перебував у відрядженні. Дні відрядження є робочими днями. Тобто відмітка
«Вд» (відрядження) в табелі обліку робочого
часу — це те ж саме, що й відмітка «8».

Про середній заробіток
У той же час у Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженому
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
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(далі — Порядок № 100), збереглася норма,
якою визначено, що цей Порядок застосовується для обчислення середньої зарплати у
випадках службових відряджень. Тому окремі
підприємства намагаються в положеннях
про оплату праці чи колективних договорах
закріпити норму про те, що час відрядження
оплачується лише за середнім заробітком.
Але це невірно. Така норма підпадає під дію
ст. 265 КЗпП, яка передбачає покарання у
вигляді штрафу в десятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на момент виявлення порушення,
за кожного працівника, щодо якого скоєно
порушення як за недотримання мінімальних
державних гарантій в оплаті праці.
З огляду на норми ст. 121 КЗпП, які не вимагають від підприємств установлення особливих умов оплати праці за час відрядження,
це питання в колективних договорах чи положеннях про оплату праці можна взагалі
упустити. Але оскільки підприємства вільні у
виборі форм і систем оплати праці, в т. ч. умов
преміювання тощо, законодавець вирішив
додатково захистити інтереси працівника,
закріпивши у ст. 121 КЗпП норму про те, що
розмір оплати праці за час відрядження не
може бути нижчим за середній заробіток.
Цю норму, схоже, запроваджено для тих
випадків, коли підприємства визначають
особливі умови оплати праці працівників
під час відрядження. Наприклад, коли премія залежить від результатів роботи працівника та підприємство визначає, що за час
відрядження премія не нараховується (що
також можна ставити під сумнів). Або ж
працівникам доводиться працювати у відрядженні в нічні години, у вихідні дні тощо
і вони втрачають в оплаті.
Як би там не було, але ст. 121 КЗпП є
нормою прямої дії, і підприємству слід визначати середню зарплату працівника за час
відрядження відповідно до норм Порядку
№ 100 для порівняння (не оплати!) її із
зарплатою за час відрядження.
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Про порівняння зарплати
і середньої зарплати
Отже, за час відрядження, оскільки він є
робочим часом, працівнику буде нараховано
зарплату. І її слід порівняти із середньою
зарплатою за час відрядження.
Щоб визначити зарплату за час відрядження, слід нараховану за місяць заробітну
плату розділити на кількість робочих днів,
за які така зарплата нарахована, включаючи
дні відрядження, й отримаємо зарплату за
день роботи. Помноживши результат на дні
відрядження, отримаємо зарплату за час
відрядження. Цю суму і слід порівняти із
середньою зарплатою за час відрядження,
визначену згідно з Порядком № 100.
Якщо середня зарплата виявиться меншою, працівнику слід виплатити зарплату
згідно з умовами трудового договору, а якщо
більшою, то слід… І тут маємо варіанти:
• виплатити середню зарплату;
• доплатити до рівня середньої зарплати.
Якщо хтось вважає, що різниці немає,
варто звернути увагу на п. 4 Порядку
№ 100. У ньому зазначено, що при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці не враховуються виплати за
час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника, зокрема, за час
відрядження.
Тому якщо вважати, що працівнику слід
виплачувати середню зарплату, то в майбутньому вона не буде врахована при обчисленні
середньої зарплати за два останні місяці в
разі її збереження. Якщо ж вважати, що слід
доплачувати до рівня середньої зарплати, то
не буде враховано лише цю доплату.

Позиція Мінсоцполітики
У листі від 06.03.2015 р. № 141/18/9915 Мінсоцполітики, розглядаючи питання
оплати часу відрядження, зазначає, що «у випадку направлення працівника у відрядження
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необхідно порівняти суму середньоденного
заробітку і денного заробітку відповідно до
умов трудового договору і у випадку, коли
денний заробіток вищий його середнього
заробітку, заплатити за час відрядження
заробітну плату, а якщо вищий середній заробіток, то виплачується середня заробітна
плата». Вже в наступному абзаці цього листа
сказано, що «в разі нарахування сум за період
відрядження в меншому розмірі необхідно
провести донарахування розміру оплати
за дні відрядження».
У листі від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14
Міністерства соціальної політики України
зазначалося, що «якщо вищий середньоденний заробіток, то виплачується середня
заробітна плата».
Редакція журналу «Заработная плата»
свого часу ставила це запитання начальнику
відділу Департаменту заробітної плати та
умов праці України Міністерства соціальної
політики України Нелі Синько. У відповідь
вона зазначила, що «якщо вищим є середній
заробіток, слід доплатити до рівня середнього
заробітку» (див. журнал «Заработная плата
№ 9/2013).

Позиція редакції
На думку редакції, якщо вищим є середній
заробіток, слід проводити доплату до рівня
середнього заробітку, тому під час обчислення
середньої зарплати за останні два місяці можна враховувати зарплату, нараховану за час
відрядження, і не слід враховувати суму такої
доплати, обчисленої з рівня середньої зарплати.

Про премії та виплати середньої
зарплати
Нагадаємо, що підприємства самостійно
визначають умови виплати премій працівникам, в т. ч. за час перебування у відрядженні.
Норми Порядку № 100 щодо пропорційного
врахування премій застосовуємо тільки для
обчислення середньоденної зарплати, а не
денної. Відпускні та допомогу по тимчасовій
непрацездатності для обчислення денного
заробітку не враховуємо, оскільки вони хоч
і є виплатами, передбаченими умовами
трудового договору, але не є платою за виконану роботу в місяці відрядження.

ПРИКЛАД

Оплата часу відрядження
Оклад працівника — 2000,00 грн. У квітні — 21 роб. дн., у травні — 18, у червні — 20.
Якщо працівник щомісяця ходитиме на роботу, він отримуватиме по 2000 грн.
Припустимо, що працівник у червні був день у відрядженні. Оскільки «оплата праці за
виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним
договором», то за червень працівнику слід нарахувати 2000,00 грн. У червні працівником
відпрацьовано 20 роб. дн., у т. ч. один — у відрядженні. Отже, оплата за час відрядження:
2000,00 20 1 = 100,00 грн.
Визначаємо середню зарплату за два попередні місяці (квітень-травень) за час відрядження для порівняння з оплатою за трудовим договором (припускаємо, що в травні
робочих 18 днів).
(2000,00 + 2000,00) (21 + 18) 1 = 102,56 грн.
Порівнюємо: середня зарплата (102,56 грн) більша ніж оплата за трудовим договором
за час відрядження (100,00 грн). Отже, працівнику в червні слід доплатити 0,12 грн. Загальна сума оплати за червень:
2000,00 + 2,56 = 2002,56 грн.
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Владислава КНЯЗЕВА,
консультант з питань праці та заробітної плати

Донарахування

зарплати за минулий
період: як урахувати
для розрахунку відпускних
Інколи бухгалтери забувають нарахувати належні працівникам
виплати у відповідному місяці і донараховують їх у наступному або й пізніше. І коли справа доходить до обчислення
середнього заробітку, виникає запитання: як враховувати
такі «донарахування»?

Ситуація
Працівник у березні 2016 р. тимчасово
виконував обов’язки відсутнього працівника, і йому потрібно була нарахувати за це
доплату в розмірі 50 % посадового окладу
відсутнього працівника. Однак бухгалтер
забула нарахувати таку виплату.
Помилку виправили лише в червні 2016 р.
Працівник у червні 2016 р. іде у відпустку.
Розрахунковий період: червень 2015 р. —
травень 2016 р.
Чи враховувати донараховану в червні
доплату за виконання обов’язків відсутнього працівника під час розрахунку відпускних?

Як мало бути
Якби бухгалтер не помилився і нарахував доплату за виконання обов’язків відсутнього працівника вчасно — у березні

2016 р., таку виплату неодмінно потрібно
було б враховувати під час розрахунку середнього заробітку для оплати червневих
відпускних.

Що маємо
Доплату працівнику нарахували лише в
червні 2016 р. Тож вважаємо, що і в цілях
оподаткування, і з метою врахування під
час розрахунку середнього заробітку таку
виплату слід вважати доходом того місяця,
в якому (а не за який!) її нарахували.
Так, відповідно до пп. 1.6.2 розділу І Інструкції зі статистики зарплати, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюють
за попередній період, зокрема у зв’язку з
виявленням помилок, їх відображають у
фонді оплати праці того місяця, в якому
були здійснені нарахування.
У цілях оподаткування зазначеної доплати
робимо аналогічний висновок. Адже згідно
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з пп. 3 п. 3 розділу ІV 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, «...якщо нарахування заробітної
плати здійснюється за попередній період,
зокрема у зв’язку з уточненням кількості
відпрацьованого часу, виявленням помилок,
нараховані суми включаються до заробітної
плати того місяця, в якому були здійснені
нарахування».
У той же час з метою оподаткування
ПДФО та ВЗ, керуючись пп. 14.1.48 та
пп. 164.1.2 ПКУ, впевнені, що донараховану доплату теж слід вважати червневим
доходом. Адже загальний місячний оподатковуваний дохід складається із суми
оподатковуваних доходів, нарахованих протягом такого звітного податкового місяця
(пп. 164.1.2 ПКУ).
Аналогічний підхід в оподаткуванні доходів за попередні періоди знаходимо і в
роз’ясненнях контролюючих органів, розміщених на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФСУ в категорії
103.02.
Щоправда раніше податківці наполягали
на іншому. Вони стверджували, що в разі
донарахування будь-яких доходів (а отже, і
доплати за тимчасове виконання обов’язків)
при визначенні ПДФО податковий агент
повинен відносити такі донарахування до
відповідного періоду (місяця), за який їх донараховують (див., наприклад, лист Державної
податкової служби України від 19.02.2013 р.
№ 2972/0/51-12/17-1115).
Враховуючи двоякий підхід податківців
до механізму оподаткування донарахованих у звітному місяці сум зарплати за
попередній період, радимо обережним
платникам податків, які проводитимуть зазначені операції, спочатку озброїтися письмовим індивідуальним податковим роз’ясненням.
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Коли враховувати донараховану
доплату
В абзаці другому п. 2 Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100,
чітко зазначено: «Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної
відпустки <...> провадиться виходячи з
виплат за останні 12 календарних місяців
роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки».
Як ми з’ясували, доплата за виконання
обов’язків тимчасово відсутнього в березні
2016 р. працівника є складовою заробітної
плати працівника за червень 2016 р. Отже,
її суму не потрібно враховувати під час обчислення червневих відпускних. Водночас,
якщо в майбутньому розрахунковий період
для обчислення середнього заробітку включатиме червень 2016 р., то донараховану в
цьому місяці суму зазначеної доплати слід
буде включити до розрахунку.
До відома
Як оподатковуються ПДФО
доплати, надбавки, премії, що
нараховуються фізичній особі
відповідно до умов трудового
договору в поточному місяці за
минулі податкові періоди?
Доплати, надбавки та премії, які
нараховуються платнику податку у
зв’язку з відносинами трудового найму, включаються до складу заробітної
плати платника податку і підлягають
оподаткуванню в тому місяці, в якому
здійснені нарахування.
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФСУ,
категорія 103.02
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Запитання — відповідь
На запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА, заступник директора
департаменту стратегічного планування та аналізу — начальник відділу
Міністерства соціальної політики України

Індексація в разі об’єднання посад
На підприємстві були посади «Головний касир» і «Касир». Зараз їх
хочуть об’єднати1 в одну посаду
«Касир-контролер». Відповідно працівники, які працювали на посадах «Головний
касир» і «Касир», працюватимуть на посаді «Касир-контролер». Чи змінюється
базовий місяць?
Відповідно до п. 5 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ
від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок
№ 1078), у разі підвищення тарифних ставок
(окладів), пенсій або щомісячного довічного
грошового утримання, стипендій, виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, значення індексу споживчих цін
у місяці, в якому відбувається підвищення,
приймається за 1 або 100 %.
Отже, базовим місяцем вважається місяць,
в якому відбувається підвищення посадових
окладів працівників.
Разом з тим п. 5 Порядку № 1078 передбачено, що працівникам підприємств і організацій, які перебувають на госпрозрахунку,
підвищення заробітної плати у зв’язку зі
зростанням рівня інфляції проводиться в порядку, визначеному в колективних договорах,
але не нижче норм, встановлених Законом
України «Про індексацію грошових доходів
населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII
1 Про об’єднання двох посад в одну див. статтю на с. 28
цього номера журналу. (Прим. ред.)

у редакції Закону України від 06.02.2003 р.
№ 491-ІV та положень Порядку № 1078.
Враховуючи зазначене, підприємство
може самостійно визначити умови проведення індексації в колективному договорі
або іншому документі, який встановлює
умови оплати праці на підприємстві.

Індексація за умови зміни розміру
премії
Підприємство щомісяця виплачує
премію у відсотках від окладу за попередній місяць. Розмір премії —
до 30 % окладу і залежить від виконання
плану, тому в кожного працівника і кожного місяця вона різна. Бувають місяці,
коли премія не виплачується. У травні
підвищили оклади, виникає новий базовий
місяць і так звана фіксована індексація
(підвищення зарплати менше суми можливої індексації). Через різні розміри премії
частина працівників втратила індексацію,
частина отримала її в меншому розмірі
тощо. Як індексувати доходи працівників,
якщо розмір премії змінюється?
Відповідно до п. 5 Порядку № 1078
якщо розмір підвищення грошового
доходу не перевищує суми індексації,
що склалась у місяці підвищення доходу,
сума індексації в цьому місяці визначається
з урахуванням розміру підвищення доходу і
розраховується як різниця між сумою індексації та розміром підвищення доходу.
У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення
тарифних ставок (окладів) сума індексації
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не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. У місяці, коли відбувається
підвищення тарифної ставки (окладу), при
проведенні порівняння суми індексації та
суми підвищення заробітної плати враховуються всі складові заробітної плати, які
не мають разового характеру.
Разом з тим з метою забезпечення однакових умов визначення суми індекса-

ції в місяці підвищення тарифних ставок
(окладів) з урахуванням розмірів премій,
керуючись положенням п. 5 Порядку № 1078,
підприємства та організації, які перебувають
на госпрозрахунку, у колективних договорах
або інших документах можуть самостійно
визначити умови врахування розміру премій у місяці підвищення тарифних ставок
(окладів).

На запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Як оплачувати гурткову роботу
у пришкільному оздоровчому
таборі
На базі загальноосвітнього навчального закладу організовано
пришкільний оздоровчий табір.
До роботи в ньому залучено керівників
гуртків як цього закладу, так і тих, хто
працює за сумісництвом. Як оплачувати
їх роботу?
Працю керівників гуртків, для яких
навчальний заклад є основним місцем
роботи, оплачують у розмірах, установлених тарифікацією. А от сумісникам —
тільки фактично відпрацьовані години.
Гурткова робота в загальноосвітніх навчальних закладах — це частина освітнього
процесу. Для її проведення Типові штатні
нормативи дозволяють вводити посади
керівників гуртків, секцій, студій залежно
від кількості класів. Щоб отримати повну
ставку зарплати, такий працівник повинен
виконувати педагогічне навантаження, яке
становить 18 годин на тиждень (пп. «а»
п. 64 Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України

від 15.04.1993 р. № 102; далі — Інструкція
№ 102).
Посади керівників гуртків належать до педагогічних (абзац третій розділу «Посади
педагогічних працівників» Переліку посад
педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ
від 14.06.2000 р. № 963). Тому на них поширюються всі права та обов’язки, пов’язані
з педагогічною діяльністю. Зокрема, під
час канікул, що не збігаються з черговою
відпусткою педпрацівника, його залучають
до педагогічної та організаційної роботи.
Але в межах часу, що не перевищує навчального навантаження працівника до початку
канікул (п. 25 Типових правил внутрішнього
розпорядку).
Робочий час зазначених працівників
установлюють у розкладі гурткових занять.
Його складають відповідно до тижневого
навантаження працівника та планів виховної й організаційно-методичної роботи.
Керівникам гуртків (секцій, студій тощо)
у закладах, для яких вони є місцем основної
роботи, зарплату обчислюють за тарифікацією в загальному порядку (п. 90 Інструкції
№ 102). Тож коли такого працівника залучають до роботи у пришкільному таборі
під час канікул, що не збігається з його чер-
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говою відпусткою, його роботу оплачують
із розрахунку зарплати, установленої при
тарифікації до початку канікул.
Нагадаємо: місячну зарплату педагогічного працівника в тарифікації обчислюють
шляхом множення ставки зарплати на його
педагогічне навантаження на тиждень і
діленням добутку отриманого результату
на встановлену норму годин на тиждень.
Для керівників гуртків — 18 год. на тиждень
(п. 68 Інструкції № 102). Гурткову роботу,
як зазначалося, вважають педагогічною.
Тому зарплату керівнику гуртка виплачують
з урахуванням усіх підвищень, надбавок
за вислугу років, за престижність праці,
а також інших надбавок і доплат.
Зовнішнім сумісникам зарплату за роботу
у пришкільному таборі обчислюють виходячи з

фактичної кількості годин занять з гуртківцями
та годинної ставки. Її визначають відповідно
до п. 90 Інструкції № 102 діленням місячної
ставки зарплати на 76,2 год. (середньомісячна
норма годин на ставку).
Тривалість роботи за сумісництвом не повинна перевищувати 4 год. на день і повного
робочого дня у вихідний. А протягом місяця
сумісник повинен відпрацювати не більше
половини місячної норми робочого часу
(п. 2 Постанови № 245).

Виплата матеріальної допомоги
в разі зміни посадового окладу
З 01.05.2016 р. розмір посадового
окладу працівника 1-го тарифного
розряду за ЄТС становить 1516 грн.

ПРИКЛАД 1

Нарахування зарплати керівнику гуртка — основному працівнику
Керівнику гуртка Костенко О. В., для якої навчальний заклад є основним місцем роботи, установлено 9 тарифний розряд. Стаж педагогічної роботи — 11 років, у тарифікації
їй установлено педагогічне навантаження 18 год. на тиждень, надбавка за престижність
праці — 20 %.
З урахуванням тижневого навантаження, надбавок за вислугу років і престижність
праці місячна зарплата працівниці за тарифікацією становить:
2050 грн + (2050 грн 20 % 2) = 2820 грн.
Тому в разі відпрацювання повного місяця керівникові гуртка нарахують 2820 грн.

ПРИКЛАД 2

Нарахування зарплати керівнику гуртка — суміснику
Керівнику гуртка Хоміничу В. А., який працює в загальноосвітньому навчальному
закладі за сумісництвом, установили 10 тарифний розряд (ставка зарплати 2157 грн).
Стаж педагогічної роботи — 21 рік. У червні 2016 р. цей працівник відпрацював 20 год.
у пришкільному таборі.
За години роботи в червні 2016 р. Хоміничу В. А. нарахують:
— зарплату за тарифним розрядом: 2157 грн 76,2 год. 20 год. = 566,14 грн;
— надбавку за вислугу років: 566,14 грн 30 % = 169,80 грн;
— надбавку за престижність праці: 566,14 грн 20 % = 113,23 грн.
Отже, за червневі заняття в гуртках Хомінич В. А. отримає 849,17 грн.
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Чи можна прибиральнику службових
приміщень спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату для дітей, які потребують
корекції фізичного та/або розумового розвитку, якому вже було виплачено в січні
матеріальну допомогу в розмірі посадового окладу, що діяв на час її виплати,
виплатити в липні, під час надання решти
відпустки, матеріальну допомогу в сумі
різниці між посадовим окладом до підвищення і новим розміром посадового
окладу за посадою?
Так, можна.
Працівники бюджетних установ, закладів, у т. ч. з числа адміністративногосподарського та молодшого обслуговуючого
персоналу, можуть отримувати матеріальну
допомогу, у т. ч. на оздоровлення, згідно з
пп. «б» п. 4 постанови КМУ «Про оплату праці
працівників на основі Єдиної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р.
№ 1298 (далі — Постанова № 1298).
Така допомога виплачується працівникам
у випадках скрутного матеріального становища в разі надання щорічної відпустки
(на оздоровлення), народження дитини,
лікування, поховання тощо.
Право надавати таку допомогу, у т. ч.
на оздоровлення, надано керівнику закладу
в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі. Розмір такої допомоги
не може перевищувати посадового окладу
кожного конкретного працівника за винятком
суми матеріальної допомоги на поховання.
Зважаючи на реальні фінансові можливості відповідного бюджету, а також з
урахуванням положень колективного договору в кошторисі конкретизуються розміри окремих видів матеріальної допомоги,
передбачених нормативними актами (така
допомога може бути надана і в меншому
розмірі). На виплату матеріальної допомо-
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ги може бути спрямовано економію фонду
заробітної плати, яка склалася в закладі
за певний період.
Оскільки підвищення, передбачені п. 34
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої
наказом Міністерства освіти України від
15.04.1993 р. № 102 (далі — Інструкція
№ 102), створюють новий посадовий оклад
(тарифну ставку), розмір допомоги розраховується виходячи з новоствореного
посадового окладу (тарифної ставки).
Для отримання матеріальної допомоги
працівник закладу подає заяву, в якій зазначає причину, з якої він просить надати
йому матеріальну допомогу. Заява з візою
керівника є підставою для оформлення наказу про надання матеріальної допомоги
(із посиланням на норми колективного
договору) та вказанням її суми.
Матеріальна допомога не повинна перевищувати протягом року одного посадового
(щомісячного) окладу, водночас вказана
виплата не є обов’язковою. Для її виплати
береться до уваги посадовий оклад, затверджений у штатному розписі, з урахуванням
усіх підвищень.
Якщо протягом року відбувається підвищення посадових окладів, наприклад, у разі
зміни розміру посадового окладу працівника
1-го тарифного розряду, то категоріям працівників, яких стосується таке підвищення,
за наявності фонду заробітної плати для
виплати матеріальної допомоги, затвердженого в кошторисі закладу, згідно з окремим
наказом керівника до кінця року може бути
виплачено різницю між посадовим окладом
до підвищення і новим розміром посадового
окладу (ставки зарплати).
За даними прикладу (с. 74), посадовий
оклад з урахуванням підвищення зріс з
1584,70 грн (1378,00 + 206,70) до 1749,15 грн
(1521,00 + 228,15).
З огляду на викладене, у разі одержання
прибиральником службових приміщень
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ПРИКЛАД 3

Доплата матеріальної допомоги до рівня окладу
Посадовий оклад прибиральника службових приміщень навчального закладу, про
який йдеться в запитанні, встановлено за 2-м тарифним розрядом ЄТС (1521,00 грн).
За наказом керівника закладу цьому працівнику встановлено підвищення в розмірі 15 %
посадового окладу за спілкування з учнями, які мають вади у фізичному чи розумовому
розвитку та 10-відсоткову доплату за роботу з дезинфікуючими засобами.
Показники
часу роботи

Посадовий
оклад, грн

Підвищення за роботу у спецшколіінтернаті, грн

Доплата за роботу
з дезинфікуючими
засобами, грн

Усього,
грн

1

2

3

4

5

До 01.05.2016 р.

1378,00

206,70
(1378,00 15 %)

158,47
(1378,00 + 206,70)
10 %)

1743,17

З 01.05.2016 р.

1521,00

228,15
(1521,00 15 %)

174,92
(1521,00 + 228,15)
10 %)

1924,07

матеріальної допомоги в сумі посадового
окладу з підвищенням (1584,70 грн) на час її
виплати, працівнику у зв’язку з підвищенням
посадового окладу може бути надано матеріальну допомогу в сумі 164,45 грн (1749,15 –
– 1584,70).

РЕКЛАМА

Виплата різниці між посадовим окладом
до підвищення і новим розміром цього окладу
на час виплати матдопомоги провадиться
в межах фонду зарплати. На зазначену виплату
може бути спрямована економія фонду зарплати, яка склалася в закладі на час її виплати.
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уЧет и налоги

Сегодня в рубрике:

Неотфактурованные услуги:
первичные документы
получены в следующем
периоде
c. 75

Сергей ГОНТАРОВСКИЙ,
аудиторская фирма «Триада», аудитор

Неотфактурованные
услуги: первичные
документы получены
в следующем периоде
Многие предприятия сталкиваются с ситуацией, когда заканчивается отчетный период, но не все документы (акты
выполненных работ, накладные и т. п.), которые относятся
к отчетному периоду, получены от поставщиков. Как в этом
случае поступить предприятию? Также возникает вопрос,
в каком периоде отразить в бухучете услугу, если она получена в одном месяце, а документы на нее подписаны в
следующем?
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О

тветы на заданные вопросы имеют
важное значение, поскольку от того, в
каком периоде будут отражены затраты, прямо зависит формирование не только
бухгалтерской, но и налоговой прибыли.

Позиция Минфина
Минфин, рассматривая эти вопросы,
в письме от 22.04.2016 г. № 31-11410-065/11705 делает следующий вывод: «Затраты,
относительно которых на момент составления финансовой отчетности не получены
первичные документы от контрагентов,
признаются в периоде получения дохода, для
получения которого они осуществлены, или
их фактического понесения, если затраты
невозможно прямо связать с доходом. При
этом достаточно до момента получения
первичных документов от контрагента применить первичные документы, созданные
предприятием самостоятельно в произвольной форме с соблюдением требований
Закона относительно обязательных реквизитов первичного документа. При получении
первичных документов после составления
и утверждения финансовой отчетности
фактическая сумма затрат, указанная в
таких документах, может отличаться от расчетной суммы, предварительно признанной
в периоде их возникновения. Указанные
расхождения не являются основанием для
корректировки предварительно признанной
суммы затрат, кроме случая, если такая
разница является ошибкой и существенно
влияет на финансовую отчетность предшествующих отчетных периодов».

Насколько правомерны выводы
Минфина
Все сталкивались с ситуацией, когда
работы (услуги) выполнены поставщиком
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(подрядчиком), но по каким-либо причинам
акт приема-передачи услуг не предоставлен,
не подписан или подписан, но следующим
периодом (например, коммунальные услуги по используемому помещению, складу,
цеху). Поэтому эти проблемы не новы. Такие
услуги еще называют неотфактурованными.
В каком периоде в этом случае отразить
расходы, в какой сумме и какой проводкой?
Если расходы отразить в периоде, в котором
предоставлены услуги, то как показать кредиторскую задолженность перед поставщиком, если правоустанавливающий документ
(акт приема-передачи услуг) не подписан?
Расходы должны быть показаны одновременно с признанием дохода, для которого они
были понесены согласно П(С)БУ 16 «Раcходы».
Следовательно, расходы на такие услуги необходимо показать в том периоде, в котором
они фактически получены и потреблены,
независимо от даты оплаты и получения от
поставщика первичного документа.
Такие услуги — это фактически то же
самое, что и неотфактурованные поставки
запасов. Считаем возможным при учете
неотфактурованных услуг воспользоваться
аналогией с учетом неотфактурованных
поставок запасов.
Пунктом 9 П(С)БУ 9 «Запасы» предусмотрено, что если в момент оприходования запасов их стоимость не определена, то они
приходуются по справедливой стоимости с
последующей корректировкой.
В Методических рекомендациях по учету
запасов, утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 10.01.2007 г. № 2
(далее — Методрекомендации № 2), указаны
ориентиры для предварительной оценки
запасов по справедливой стоимости. Также
в п. 3.8 Методрекомендаций № 2 указано,
что «если запасы поступили на предприятие
без товаросопроводительных документов,
то составляется акт о приемке запасов или
коммерческий акт (в случае если такие запасы поступили по железной дороге)».
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Если следовать аналогии, то в месяце,
когда услуга фактически была получена
(потреблена), но документы отсутствуют,
предприятие должно составить акт о получении услуг, где указать их оценочные
параметры (объем, цена, стоимость). По
этому акту услуги будут отнесены на затраты
в месяце, в котором они были фактически
получены.
Такие «оценочные» услуги считаем возможным отражать в составе обеспечений
в соответствии с П(С)БУ 11 «Обязательства» (по кредиту счета 47), а не в составе
кредиторской задолженности, поскольку
правоустанавливающий документ еще не
подписан (отсутствует).
При этом можно согласиться с выводом
Минфина о том, что предприятия, при отсутствии первичного документа от поставщика,
могут самостоятельно определять методику
оценки таких услуг, которую целесообразно
включать в приказ об учетной политике предприятия вместе с перечнем ответственных
лиц и сроков предоставления ними соответствующей информации.
Кроме того, Минфин указывает, что после
получения первичного документа можно не
корректировать ранее начисленные расходы,
если отличие суммы, указанной в получен-
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ном первичном документе и отнесенной
в расходы, является несущественным. Это
более удобно предприятиям, поскольку позволяется не вносить уточнения в сданную
отчетность за предыдущие периоды. В этом
случае будет только корректироваться сумма
начисленного ранее обеспечения, но уже в
периоде поступления первичного документа.
В налоговом учете для таких обеспечений
предусмотрены корректировки, указанные в
п. 139.1 Налогового кодекса Украины (графы
2.1.1, 2.2.1, 2.2.2 приложения РI декларации
по налогу на прибыль). В результате применения этих корректировок начисленные
обеспечения будут исключены из расходов
отчетного периода, а в следующем периоде,
когда поступит первичный документ, сумма, указанная в нем, уменьшит налоговый
финансовый результат.
В заключение нужно отметить, что если
первичные документы от поставщиков поступают своевременно, то такие проблемы не
возникают. Поэтому при заключении договоров с контрагентами желательно указывать
максимально жесткие сроки для подписания
и предоставления первичных документов с
целью своевременного отражения их как в
бухгалтерском, так и налоговом учете без
создания обеспечений.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Лист
від 22.04.2016 р. № 31-11410-06-5/11705
Міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади України
Щодо особливостей відображення в бухгалтерському обліку витрат
Міністерство фінансів України щодо відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності витрат, які не підтверджені первинними
документами контрагентів, повідомляє.
Законом України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні» (далі — Закон) визначено принципи, на яких ґрунтуються
бухгалтерський облік та фінансова звітність.
Згідно з принципом нарахування та відповідності доходів і витрат для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно
порівняти доходи звітного періоду з витратами,
що були здійснені для отримання цих доходів.
При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності в момент їх виникнення, незалежно
від дати надходження або сплати грошових
коштів.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати
підприємства та її розкриття у фінансовій
звітності визначено Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 31.12.1999 р. № 318 (далі — П(С)БО 16).
Відповідно до пункту 7 П(С)БО 16 витрати
визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здійснені. Витрати, які неможливо
прямо пов’язати з доходом певного періоду,
відображаються у складі витрат того звітного
періоду, в якому вони були здійснені.

Вимоги щодо визнання витрат, визначені
П(С)БО 16, відповідають вимогам за міжнародними стандартами фінансової звітності.
Визнання витрат в бухгалтерському обліку
та їх відображення у фінансовій звітності не
залежить від періоду отримання первинних
документів від контрагентів. Зокрема, підприємства повинні відображати витрати у фінансовій звітності в періоді отримання доходів,
для яких вони здійснені, або їх фактичного
понесення, якщо витрати неможливо пов’язати
з доходом. При цьому відповідно до пункту 6
П(С)БО 16 витрати відображаються в сумі, яка
є достовірно оціненою.
Під достовірною оцінкою суми витрат слід
розуміти максимально точну, неупереджену
розрахункову суму витрат. Розрахункова сума
витрат має ґрунтуватися на актуальній, доступній та надійній інформації.
До джерел такої інформації можуть відноситись умови договорів; статистична інформація
по витратах підприємства за попередні періоди;
інформація про зміни тарифних ставок; інші
джерела, визначені підприємством.
Оскільки підходи до визначення розрахункової суми витрат, щодо яких на момент
складання фінансової звітності не отримано
первинних документів від контрагентів, не
врегульовано нормативно-правовими актами з
бухгалтерського обліку, підприємства можуть
самостійно визначати методику такої оцінки,
яку доцільно включати до розпорядчого до-
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кумента про облікову політику підприємства
разом з переліком відповідальних осіб та строків
подання ними відповідної інформації.
При цьому підприємства можуть класифікувати витрати за групами (наприклад, комунальні
витрати, витрати на зв’язок тощо) та визначати
методику оцінки для кожного виду витрат або
для кожної групи витрат окремо.
Така методика має застосовуватись для
відображення в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності витрат на постійній основі.
Проте за необхідності (наприклад, у разі зміни
умов нарахування витрат) підприємства можуть
вносити до цієї методики зміни.
Відповідно до статті 9 Закону підставою
для бухгалтерського обліку господарських
операцій є первинні документи, які фіксують
факти здійснення господарських операцій.
Первинні документи повинні бути складені
під час здійснення господарської операції, а
якщо це неможливо — безпосередньо після
її закінчення.
Первинні документи повинні мати визначені
Законом обов’язкові реквізити.
Згідно з пунктом 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 05.06.1995 р.
№ 88, первинні документи складаються на
бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної
влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням
виготовлених самостійно бланків, які повинні
містити обов’язкові реквізити чи реквізити
типових або спеціалізованих форм.
Ураховуючи зазначене, для визнання витрат,
щодо яких на момент складання фінансової
звітності не отримано первинних документів від
контрагентів, відповідальною особою складається та передається до бухгалтерської служби
документ (наприклад, бухгалтерська довідка)
із зазначенням розрахункової суми витрат.
При отриманні первинних документів від
контрагентів (після складання та затвердження
фінансової звітності) фактична сума витрат,
зазначена у таких первинних документах,
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може відрізнятися від розрахункової суми,
попередньо визнаної у періоді їх виникнення.
Зазначені розбіжності не є підставою для коригування попередньо визнаної суми витрат
попереднього звітного періоду (у тому числі
методом «червоного сторно»), крім випадку,
якщо така різниця є помилкою та суттєво
впливає на фінансову звітність попередніх
звітних періодів. Різниця має бути визнана у
складі витрат періоду, коли виникли підстави
для уточнення суми, наприклад, були фактично
одержані первинні документи від контрагента.
Таку ситуацію не можна розглядати як зміну
облікових оцінок (пункти 3 та 6 Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»,
затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 28.05.1999 р. № 137 (далі — П(С)
БО 6)), оскільки обставини, на яких базувалася оцінка, не змінюються. Прикладами зміни
облікових оцінок є зміни оцінки безнадійної
заборгованості або зміни правил розрахунку
амортизації.
Ураховуючи зазначене, при оцінці витрат слід розрізняти ситуації, коли існує
невизначеність у сумі або часі погашення
зобов’язання, що виникає внаслідок минулих
подій. У такому випадку відповідно до пункту
13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.01.2000 р. № 20 (далі — П(С)БО 11),
створюються забезпечення для відшкодування
наступних (майбутніх) операційних витрат,
перелік яких не є вичерпним, зокрема, до
нього можна віднести забезпечення під судові
справи, позови тощо.
Суми створених забезпечень визнаються
витратами (за винятком суми забезпечення,
що включається до первісної вартості основних
засобів відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»,
затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 27.04.2000 р. № 92).
Забезпечення створюється при виникненні
внаслідок минулих подій зобов’язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення
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ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди,
та його оцінка може бути розрахунково визначена. Забороняється створювати забезпечення
для покриття майбутніх збитків від діяльності
підприємства.
Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття
яких воно було створено.
Залишок забезпечення переглядається на
кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується (збільшується або зменшується).
Якщо забезпечення не створювалось згідно
з П(С)БО 11 у відповідному періоді, наприклад,
через використання будь-якого суттєво невірного припущення при розрахунку зобов’язання
при його визнанні, таку ситуацію слід розглядати як помилку.
Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках,
здійснюється відповідно до П(С)БО 6.
Для відображення нарахування витрат, щодо
яких на момент складання фінансової звітності
не отримано первинних документів від контрагентів, підприємство може вводити нові субрахунки до плану рахунків підприємства, оскільки
відповідно до Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій,
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затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 30.11.1999 р. № 291, субрахунки до
синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно, виходячи з потреб управління,
контролю, аналізу та звітності.
Таким чином, витрати, щодо яких на момент
складання фінансової звітності не отримано
первинних документів від контрагентів, визнаються в періоді отримання доходу, для отримання якого вони здійснені, або їх фактичного
понесення, якщо витрати неможливо прямо
пов’язати з доходом. При цьому достатнім до
моменту отримання первинних документів від
контрагента є застосування первинних документів, створених підприємством самостійно в
довільній формі з дотриманням вимог Закону
щодо обов’язкових реквізитів первинного документа.
При отриманні первинних документів після складання та затвердження фінансової
звітності фактична сума витрат, зазначена в
таких документах, може відрізнятися від розрахункової суми, попередньо визнаної у періоді
їх виникнення. Зазначені розбіжності не є підставою для коригування попередньо визнаної
суми витрат, крім випадку, якщо така різниця
є помилкою та суттєво впливає на фінансову
звітність попередніх звітних періодів.

Заступник Міністра			
РЕКЛАМА

О. Макеєва
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 81

Роз’яснюють фахівці ДФСУ
На ваші запитання відповідає Наталія КИРПА, головний державний
ревізор — інспектор ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Заповнення ф. № 1ДФ, якщо
працівник вносить кошти в касу
Як відображаються в податковому
розрахунку за ф. № 1ДФ результати
проведеного остаточного розрахунку з працівником, який припиняє трудові
відносини з роботодавцем, якщо з метою
недоплати з податку він вносить до каси
підприємства суму надміру виплаченої
зарплати?
Порядок проведення перерахунку
сум доходів та наданих податкових соціальних пільг встановлений
п. 169.4 ПКУ.
Відповідно до пп. 169.4.2 ПКУ роботодавець платника податку зобов’язаний здійснити, у т. ч. за місцем застосування ПСП,
перерахунок суми доходів, нарахованих
(з урахуванням положень абзацу другого
п. 167.1 ПКУ для 2015 р.) такому платнику

податку у вигляді заробітної плати, а також
суми наданої ПСП під час проведення остаточного розрахунку з платником податку,
який припиняє трудові відносини з таким
роботодавцем.
Якщо внаслідок проведення остаточного
розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з роботодавцем, виникає сума недоплати, що перевищує суму
оподатковуваного доходу платника за останній
звітний період, то непогашена частина такої
недоплати включається до складу податкового
зобов’язання платника податку за наслідками
звітного податкового року та сплачується самим
платником (пп. 169.4.4 ПКУ).
Результати проведеного остаточного
розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з роботодавцем,
відображаються податковим агентом у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ.
Таким чином, якщо у зв’язку із припиненням трудових відносин з роботодавцем
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найманий працівник повертає суму надміру
виплаченого оподатковуваного доходу, яка
була відображена податковим агентом у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за попередній
квартал, то податковий агент зазначає суму
такого повернення з від’ємним значенням у
складі податкового розрахунку за будь-який
наступний податковий період, протягом якого
відбулося таке повернення коштів.

Нарахування ЄСВ на суму
компенсації за невикористану
відпустку
Чи є базою нарахування ЄСВ компенсація, нарахована роботодавцем
працівнику, за невикористані щорічні відпустки (основну та додаткову)?
Відповідно до п. 1 частини першої
ст. 7 Закону про ЄСВ базою нарахування ЄСВ для роботодавців, які використовують працю фізичних осіб на умовах
трудового договору (контракту) або на інших
умовах, передбачених законодавством, є
сума нарахованої кожній застрахованій особі
заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату,
інші заохочувальні та компенсаційні виплати,
у т. ч. у натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону про оплату праці.
Визначення видів виплат, що відносяться
до основної, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних вип-
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лат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики зарплати.
Згідно з пп. 2.2.12 розділу 2 Iнструкції зі
статистики зарплати суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток працівникам
у розмірах, передбачених законодавством,
входять до фонду оплати праці у складі фонду
додаткової заробітної плати та є об’єктом
для нарахування ЄСВ.
Водночас частиною другою ст. 7 Закону
про ЄСВ визначено, що для осіб, які, зокрема,
отримують заробітну плату (дохід) за виконану
роботу (надані послуги), строк виконання яких
перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається
шляхом ділення заробітної плати (доходу),
виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.
Зазначений порядок нарахування ЄСВ
поширюється також на осіб, яким після
звільнення з роботи нараховано заробітну
плату (дохід) за відпрацьований час.
Отже, суми грошових компенсацій за
невикористані щорічні (основну та додаткову) відпустки, нараховані роботодавцем
працівнику в місяці звільнення, є базою
нарахування ЄСВ.
У разі виплати роботодавцем зазначених
сум компенсацій працівнику після його звільнення ЄСВ не нараховується та не сплачується, оскільки суми грошових компенсацій за
невикористані щорічні (основну та додаткову)
відпустки є платою за невідпрацьований час.

Що нового
Ухвалено Закон України «Про фінансову реструктуризацію»
Закон визначає умови та порядок проведення
процедури добровільної фінансової реструктуризації боржника із вжиттям заходів, передбачених цим Законом. Фінансова реструктуризація
здійснюється з метою сприяння відновленню
госпдіяльності боржників, які перебувають у

критичному фінансовому становищі, шляхом
реструктуризації їхніх грошових зобов’язань та/
або їхньої госпдіяльності; підтримки стабільності
фінансової системи; забезпечення доступу
боржників до фінансування для відновлення
їхньої госпдіяльності.

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Материальное обеспечение
за счет средств ФСС по ВУТ
в период отпуска

c. 83

«Чернобыльские» отпуска

c. 91

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

Матеріальне

забезпечення
за рахунок коштів
ФСС з ТВП за період
відпустки

Літо — час відпусток! Але трапляються такі неочікувані збіги
часу відпусток працівників з хворобою, пологами, що завдають
клопотів і працівникам, і роботодавцям. Розглянемо, яким
чином бухгалтеру вийти переможцем з проблемної ситуації
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раво на відпустки гарантовано Законом
про відпустки, яким також визначено
умови, тривалість і порядок надання їх
працівникам для відновлення працездатності,
зміцнення здоров’я, а також для виховання
дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку
особи. Крім основного Закону про відпустки
державні гарантії та відносини, пов’язані
з відпусткою, регулюються Конституцією
України, КЗпП, іншими законами та нормативно-правовими актами України.
Статтею 4 Закону про відпустки встановлено такі види відпусток:
• щорічні відпустки (основна й додаткові відпустки за роботу із шкідливими
та важкими умовами праці, за особливий
характер праці, інші додаткові відпустки,
передбачені законодавством);
• навчальні відпустки;
• творчі відпустки, в т. ч. для підготовки
та участі в змаганнях;
• соціальні відпустки: у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, у зв’язку
з усиновленням дитини, відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
• відпустки без збереження заробітної
плати.
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Працівник захворів під час
щорічної відпустки
Стаття 78 КЗпП передбачає, що дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку, не включаються
до щорічних відпусток. Таким чином, у разі
його хвороби під час відпустки її можна
продовжити на кількість календарних днів
хвороби або перенести на інший період (п. 1
частини другої ст. 11 Закону про відпустки).
Документом, що засвідчує тимчасову непрацездатність працівника, є належним чином
оформлений і заповнений листок непрацездатності. Листом Міністерства соціальної політики
України від 31.01.2012 р. № 30/13/133–12
надано роз’яснення, що рішення про продовження відпустки або перенесення її на інший
період має бути узгодженим роботодавцем і
працівником та оформленим заявою працівника і наказом керівника. Листок непрацездатності, що був відкритий у період відпустки,
підлягає оплаті на загальних підставах. У разі
продовження відпустки сума відпускних перерахунку не підлягає, навіть якщо продовження
буде в наступному місяці.
Стосовно порядку нарахування та сплати
ЄСВ та ПДФО в такому випадку слід керуватись нормами, про які йдеться далі.

ПРИКЛАД

Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності,
що настала під час відпустки
На підприємстві встановлено п’ятиденний робочий тиждень. Працівник пішов у відпустку з 25.07.2016 р. на 14 календарних днів, йому було виплачено заробітну плату
за 17 відпрацьованих днів у липні в сумі 13 909,06 грн, відпускні в сумі 8518,30 грн та
матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу — 18 000,00 грн.
Працівник мав приступити до роботи з 08.08.2016 р., але 05.08.2016 р. він надав листок
непрацездатності з 29.07.2016 р. тривалістю п’ять календарних днів та написав заяву про
продовження відпустки. Керівник підприємства погодив продовження відпустки на п’ять
днів з 08.08.2016 р.: стати до роботи з 15.08.2016 р.
Відобразимо всі розрахунки з працівником за липень-серпень у таблиці.
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ПРИКЛАД

Структура
Заробітна плата
Відпускні
Матеріальна

допомога1

Нарахування за липень
(початкові), грн

Нарахування за липень
(корегування), грн

17 днів — 13 909,06

17 днів — 13 909,06

7 днів — 4259,15

4 дні — 2433,80

18 000,00

18 000,00

Допомога по тимчасовій
непрацездатності

3 дні — 2215,23

Разом

36 168,21

36 558,09

Структура

Нарахування за серпень
(початкові), грн

Нарахування за серпень
(корегування), грн

Заробітна плата
Відпускні

12 днів — 9818,16
7 днів — 4259,15

Допомога по тимчасовій
непрацездатності
Разом

10 днів — 6084,50
2 дні — 1476,82

4259,15

17 379,48

1

Чинним законодавством не передбачено повернення або перерахунку пропорційно використаним
дням відпустки матеріальної допомоги на оздоровлення, що була виплачена одночасно з наданням основної безперервної частини відпустки, у разі перенесення відпустки на інший період.

Пункт 1.6.1 Інструкції зі статистики зарплати роз’яснює, що нарахування відображаються за календарний місяць (з першого
до останнього числа місяця). Наприклад,
суми нарахувань за час відпусток, на відміну
від порядку їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає
на дні відпустки у відповідному місяці.
Відповідно до пп. 169.4.1 ПКУ якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із
законодавством, у т. ч. за час відпустки або
перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми
доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках
їх оподаткування такі доходи (їх частина)
відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Пунктом 2 частини третьої розділу IV 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, передбачено, що застосування максимальної величини при нарахуванні єдиного внеску на суми допомоги
по тимчасовій непрацездатності, допомоги
по вагітності та пологах, оплати щорічної
відпустки, період яких більше одного місяця,
здійснюється окремо за кожний місяць.
Оскільки дохід працівника за липень
після перерахунку збільшився і перевищив
максимальну величину бази нарахування
ЄСВ (з 01.05.2016 р. — 36 250,00 грн), то
сума доплати становить:
• ЄСВ — 36 250,00 × 22 % — 36 168,21 ×
× 22 % = 17,99 грн;
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• ПДФО — 36 558,09 × 18 % — 36 168,21 ×
× 18 % = 70,18 грн.
У разі перенесення відпустки на інший
місяць заробітна плата в поточному місяці
виплачується з урахуванням раніше оплачених невикористаних днів відпустки, а для
розрахунку оплати перенесеної частини
відпустки суму відпускних слід обчислити,
виходячи з нового розрахункового періоду.
У будь-якому випадку в разі продовження
або перенесення відпустки на інший період
роботодавець не звільняється від обов’язку
дотримуватися вимог ст. 12 Закону про
відпустки, а саме: основна безперервна частина відпустки має становити не менше 14
календарних днів; невикористану частину
щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року,
але не пізніше 12 місяців після закінчення
робочого року, за який надається відпустка.

Працівник доглядав за хворою
дитиною в період щорічної
відпустки
Пунктом 3.11 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція
№ 455), визначено: якщо мати або інша
працююча особа, яка доглядає за хворою
дитиною, перебуває в цей час у щорічній
(основній чи додатковій) відпустці, то листок
непрацездатності видається з дня, коли мати
або інша працююча особа, яка здійснює догляд
за хворою дитиною, повинна стати до роботи.
Отже, якщо працівник у період щорічної
відпустки доглядав за хворою дитиною, то
ніяких наслідків для роботодавця не виникає: відпустка на дні хвороби дитини
не продовжується.
Звісно, працівник міг і не повідомити
педіатра про те, що перебуває у щорічній

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

відпустці в період догляду за хворою дитиною, і листок непрацездатності по догляду
йому все ж було б видано. У такому випадку
слід керуватись нормами п. 6 ст. 22 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV (далі — Закон № 1105): допомога
по тимчасовій непрацездатності по догляду
за хворою дитиною віком до 14 років та в разі
захворювання матері або іншої особи, яка
фактично здійснює догляд за дитиною віком
до трьох років або дитиною-інвалідом віком
до 18 років, не надається, якщо застрахована
особа перебувала в цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці.

Відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами під час щорічної
відпустки
Підставою для надання та оплати відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами є
листок непрацездатності, який і визначає
її тривалість. Незалежно від того, скільки
днів відпустки фактично було використано
до пологів, загальна тривалість відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами зберігається, а сума допомоги нараховується в повному обсязі. Відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами не подовжується на святкові
та неробочі дні, що припадають на період
такої відпустки.
Листок непрацездатності видається за місцем спостереження за вагітною жінкою з 30
тижнів вагітності відразу на 126 календарних
днів (70 календарних днів до передбачуваного терміну пологів і 56 — після) згідно з
п. 6.1 Інструкції № 455. У разі передчасних
або багатоплідних пологів, виникнення
ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді додатково видається листок
непрацездатності на 14 календарних днів,
крім жінок, яких віднесено до I–III категорій
постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС.
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Пунктом 6.3 Інструкції № 455 передбачено надання жінкам, які належать до I–III
категорій постраждалих внаслідок аварії
на ЧАЕС, листка непрацездатності у зв’язку з
вагітністю і пологами з 27 тижнів вагітності
тривалістю 180 календарних днів (90 днів
на період допологової відпустки і 90 — на період післяпологової відпустки).
Якщо вагітна не спостерігалась з приводу вагітності до дня пологів, то п. 6.4
Інструкції № 455 дозволяє видати листок
непрацездатності з дня пологів на період
тривалості післяпологової відпустки. У разі
передчасних пологів до 30 тижнів вагітності
листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається відразу на 140
календарних днів у разі народження живої
дитини, а в разі мертвонародження під час
таких пологів — на 70 календарних днів
(п. 6.5 Інструкції № 455).
Пунктом 6.11 Інструкції № 455 забезпечено видачу особам, які усиновили дитину або
взяли дитину під опіку, на підставі свідоцтва
про народження дитини та рішення суду про
її усиновлення або встановлення опіки листка
непрацездатності на період з дня усиновлення
або встановлення опіки до дня закінчення
післяпологової відпустки тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів у разі
одночасного усиновлення двох і більше дітей,
90 календарних днів — для жінок, віднесених до І–ІII категорій осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи), що
відраховуються з дня народження дитини,
зазначеного у свідоцтві про народження та
рішенні суду про її усиновлення.
У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
у період щорічної (основної чи додаткової)
відпустки допомога по вагітності та пологах
надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами
(частина третя ст. 25 Закону № 1105).
Як і в разі тимчасової непрацездатності
щорічна відпустка має бути перенесена на ін-

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ший період або продовжена в разі настання
строку відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами з усіма можливими наслідками.
Якщо жінка продовжуватиме працювати
і після відкриття їй листка непрацездатності,
тоді виникне запитання, яку дату вважати настанням страхового випадку для обчислення
розрахункового періоду: дату видачі листка
непрацездатності чи фактичне припинення
виходу на роботу.
Стаття 1 Закону № 1105 тлумачить термін
«страховий випадок» як подію, із настанням
якої в застрахованої особи виникає право
на матеріальне забезпечення. З дня, зазначеного в листку непрацездатності, виданого
у зв’язку з вагітністю та пологами, застрахована особа має право на відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами, і саме з цього дня
у неї виникає право на одержання допомоги
у зв’язку з вагітністю та пологами.
Отже, страховий випадок у застрахованої особи виникає з дня надання відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами за медичним висновком, зазначеного в листку непрацездатності, а не з дня, коли застрахована
особа вирішила припинити працювати і піти
у зазначену відпустку за власною заявою.
Оплаті підлягають фактично використані дні
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
КЗпП передбачено надання вагітним
жінкам таких пільг:
• заборона на залучення до робіт у нічний
час, до надурочних робіт і робіт у вихідні
дні та направлення у відрядження (ст. 176);
• зниження норм виробітку, норм обслуговування або переведення на іншу роботу,
яка є легшою і виключає вплив несприятливих
виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.
До вирішення питання про переведення
на легшу роботу вона підлягає звільненню
від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього
робочі дні за рахунок підприємства, установи,
організації (ст. 178);
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• зобов’язання роботодавця за заявою
жінки приєднати до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами щорічні основну й додаткову
відпустки незалежно від тривалості її роботи
на даному підприємстві, в установі, організації
в поточному робочому році (ст. 180).
Стаття 10 Закону про відпустки уточнює,
що перед відпусткою у зв’язку з вагітністю
та пологами або після неї за бажанням працівниці надаються щорічні відпустки повної
тривалості до настання шестимісячного
терміну безперервної роботи у перший рік
роботи на підприємстві.
Відповідно до п. 8 ст. 22 Закону № 1105
у разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку
на легшу, нижчеоплачувану роботу цій особі
надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за час такої роботи,
але не більш як за два місяці. Ця допомога
обчислюється за загальними правилами,
але надається в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу
не може перевищувати суми повного заробітку до часу переведення.
Крім того, частиною третьою ст. 25 Закону № 1105 передбачено, що в разі надання
застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами в період її тимчасової
непрацездатності листок непрацездатності
по тимчасовій непрацездатності закривається, і з дня настання цієї відпустки видається
інший листок непрацездатності. Кожний із
цих листків оплачується окремо.

Настання страхового випадку
під час навчальної, творчої
відпустки, відпустки без
збереження заробітної плати
У частині першій ст. 23 Закону № 1105
перелічені підстави для відмови в наданні
допомоги по тимчасовій непрацездатності.
До них віднесено і факт перебування застра-
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хованої особи у відпустці без збереження
заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням. У таких
випадках допомога надається з дня, коли
працівник повинен приступити до роботи.
Допомога по вагітності та пологах, навпаки, надається з дня виникнення права
на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (частина третя ст. 25 Закону № 1105).
Слід мати на увазі, що п. 3 ст. 25 Закону
про відпустки визначає відпустку, надану
матері або іншій особі, яка фактично здійснює догляд, в разі якщо дитина потребує
домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як
до досягнення дитиною шестирічного віку,
а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) — не більш
як до досягнення дитиною 16-річного віку,
а якщо дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» — до досягнення
дитиною 18-річного віку як відпустку без
збереження заробітної плати.

Настання страхового випадку
під час соціальної відпустки
Статтею 182(1) КЗпП жінці, яка працює і
має двох або більше дітей віком до 15 років,
або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А
I групи, одинокій матері, батьку дитини або
інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який
виховує їх без матері (у т. ч. у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі),
а також особі, яка взяла під опіку дитину
або інваліда з дитинства підгрупи А I групи,
надано право скористатись додатковою
щорічною оплачуваною відпусткою тривалістю 10 календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів. За наявності
декількох підстав для надання цієї відпустки
її загальна тривалість не може перевищувати
17 календарних днів.
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Найбільше запитань виникає під час
з’ясування, хто належить до категорії «одинока мати», та подальшого надання таким
працівницям відпусток.
Поняття «одинока мати» визначено в постанові Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 06.11.1992 р. № 9. Згідно з п. 9
цієї постанови одинокою матір’ю слід вважати жінку, яка не перебувала у шлюбі і
у свідоцтві про народження дитини якої
немає запису про батька дитини або запис
про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку,
яка виховує і утримує дитину сама. За цим
визначенням для визнання «іншої жінки»
одинокою потрібно такі дві ознаки: вона і
виховує дитину, і сама її утримує.
У листі Міністерства праці та соціальної політики України від 14.04.2008 р.
№ 235/0/15–08/13 надані роз’яснення,
що до категорії «одинока мати» належать:
• жінка, яка не перебуває у шлюбі й
у свідоцтві про народження дитини якої
нема запису про батька дитини або запис
про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері;
• вдова;
• жінка, яка виховує дитину без батька
(зокрема й розлучена жінка, яка виховує
дитину без батька, попри факт отримання
аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її
дитина новим чоловіком не усиновлена).
Визначення терміна «одинока мати»,
наведене в Законі про відпустки, застосовується лише для надання пільг і гарантій,
установлених трудовим законодавством
щодо відпусток.
Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда
з дитинства підгрупи А I групи, надаються
понад щорічні відпустки і переносяться
на інший період або продовжуються в порядку, визначеному ст. 80 КЗпП: у випадку
тимчасової непрацездатності працівника,
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засвідченої у встановленому порядку, або настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами. Зазначена норма дублюється
і ст. 11 Закону про відпустки.
Отже, у разі настання страхового випадку
під час соціальної відпустки роботодавцю
слід діяти аналогічно, як і під час хвороби
працівника (надання листка непрацездатності
по вагітності та пологах) під час щорічної
відпустки: надавати відповідне матеріальне
забезпечення, відпустку переносити або продовжувати за погодженням з працівником.

Настання страхового випадку
під час відпустки для догляду
за дитиною
Відповідно до ст. 18 Закону про відпустки
після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки (іншої
особи, яка фактично здійснювала догляд) їй
надається відпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, при цьому жінка може продовжувати працювати
на умовах неповного робочого часу або вдома. Відпустки для догляду за дитиною, крім
матері, можуть бути використані повністю
або частинами також батьком дитини, бабою,
дідом чи іншими родичами, які фактично
здійснюють догляд за дитиною.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не надається,
якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім прийомних дітей у прийомних
сім’ях та вихованців у дитячих будинках
сімейного типу).
Якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається
відпустка без збереження заробітної плати
тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною
шестирічного віку.
Відповідно до підпункту «б» п. 3.15 Інструкції № 455 листок непрацездатності
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не видається для догляду за хворою дитиною
в період відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку. У той же
час згідно з п. 3.11 Інструкції № 455 листок
непрацездатності видається з дня, коли мати
або інша працююча особа, яка здійснює
догляд за хворою дитиною, повинна стати
до роботи. Якщо в період хвороби дитини
для жінки не настає термін виходу на роботу, то листок непрацездатності по догляду
за хворою дитиною їй не може бути виданий. Таким чином, право на отримання
допомоги по догляду за хворою дитиною
настає тільки в разі припинення відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
Пункт 3.13 Інструкції № 455 дає змогу
видавати листок непрацездатності іншій
працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до трьох років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у таких випадках:
• пологи матері (опікуна, іншого члена
сім’ї, який перебуває у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
виховує дитину-інваліда віком до 18 років);
• хвороба матері (опікуна, іншого члена
сім’ї, який перебуває у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
виховує дитину-інваліда віком до 18 років);
• догляд за другою хворою дитиною;
• на період, коли особа, яка перебуває
в соціальній відпустці, за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд
за дитиною. У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з
центру первинної медико-санітарної допо-
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моги чи стаціонару, що засвідчує пологи,
захворювання матері (опікуна, іншого члена
сім’ї, який перебуває у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, виховує дитину-інваліда віком до 18
років) або необхідність догляду за іншою
хворою дитиною. Відповідальність за правомірність видачі такого листка непрацездатності несе педіатр.
Допомога по тимчасовій непрацездатності
в разі захворювання матері або іншої особи,
яка фактично здійснює догляд за дитиною
віком до трьох років або дитиною-інвалідом
віком до 18 років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною,
з першого дня за весь період захворювання
(частина п’ята ст. 23 Закону № 1105).
Якщо ж ніхто із працюючих членів сім’ї
не перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
то листок непрацездатності по догляду за дитиною віком до трьох років видають на загальних підставах.
Під час перебування жінки у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку за медичним
висновком листок непрацездатності у зв’язку
з вагітністю та пологами видається на загальних підставах (п. 6.12 Інструкції № 455).
За період відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами, що збігається з відпусткою
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, допомога по вагітності та
пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку.

Що нового
Впровадження Електронного кабінет платника
ДФСУ розмістила на сайті проект постанови КМУ «Про затвердження Положення про
Електронний кабінет платника». Проектом
визначається перелік послуг, що розміщуються

та/або надаються контролюючими органами
через Електронний кабінет платника, а також
порядок ідентифікації та доступу платника до
Електронного кабінету платника.
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Олена СВИНЦОВА,
головний спеціаліст відділу пільг та компенсаційних виплат
Департаменту соціального захисту громадян, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, Міністерства соціальної
політики України

«Чорнобильські»
відпустки

У статті наведено відповіді на найбільш поширені запитання
щодо порядку надання та оплати так званих «чорнобильських» відпусток — відпусток, що надаються особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відпустка працівникам,
які працюють (перебувають
у відрядженні) на територіях
радіоактивного забруднення
Розділ VII Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
від 28.02.1991 р. № 796-XII (далі — Закон
№ 796) встановлює особливості регулювання
праці громадян, які працюють на територіях
радіоактивного забруднення.
Зокрема, ст. 47 Закону № 796 визначено
тривалість щорічних відпусток працівників,
які працюють (перебувають у відрядженні)
на територіях радіоактивного забруднення.
Відповідно до ст. 2 Закону про відпустки право на відпустки мають громадяни
України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності,
виду діяльності та галузевої належності,
а також працюють за трудовим договором
у фізичної особи.

Право на відпустки забезпечується, зокрема,
гарантованим наданням відпустки визначеної
тривалості із збереженням на її період місця
роботи (посади), заробітної плати (допомоги)
у випадках, передбачених цим Законом.
Тобто для одержання щорічної основної
відпустки встановленої тривалості необхідна
лише одна юридична підстава — це робота
на основі трудового договору протягом відповідного часу роботи.
Відповідно до ст. 47 Закону № 796 працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного
забруднення, надається щорічна відпустка
тривалістю пропорційно відпрацьованому
на цих територіях часу:
• у зонах відчуження та безумовного
(обов’язкового) відселення — 44 календарних
дні. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 56 календарних днів;
• у зоні гарантованого добровільного
відселення — 37 календарних днів. Загальна
тривалість відпустки не повинна перевищувати 49 календарних днів;
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• у зоні посиленого радіоекологічного
контролю — 30 календарних днів. Загальна
тривалість відпустки не повинна перевищувати 42 календарних днів.
Зазначені відпустки надаються без урахування додаткової відпустки, передбаченої
законодавством України.
В усіх випадках тривалість щорічної відпустки не повинна бути меншою за передбачену законодавством України для будь-якої
категорії працівників. За працівниками, які
отримують відпустку більшої тривалості, ніж
передбачено Законом № 796, її тривалість
зберігається. Тобто працівникам, тривалість
щорічної відпустки яких відповідно до законів України становить 24 календарних
дні, відпустка подовжується до 30, 37 та 44
календарних днів шляхом додавання до основної відпустки 6, 13 та 20 календарних днів
(відповідно до ст. 47 Закону № 796).
Відповідно до ст. 6 Закону про відпустки
щорічна основна відпустка надається працівникам за відпрацьований робочий рік, який
відлічується з дня укладення трудового договору. Статтею 10 Закону про відпустки визначено, що щорічні основні відпустки надаються
працівнику з таким розрахунком, щоб вони
були використані, як правило, до закінчення
робочого року. Згідно зі ст. 24 Закону про
відпустки за бажанням працівника частина
щорічної відпустки замінюється грошовою
компенсацією. При цьому тривалість наданої
працівникові щорічної відпустки не повинна
бути меншою 24 календарних днів.
Якщо працівник з будь-яких причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку
за кілька попередніх років, він має право використати їх, а в разі звільнення, незалежно
від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних
відпусток. Законодавством не передбачено
терміну давності, після якого працівник
втрачає право на щорічні відпустки, воно
не містить заборони надавати щорічні відпустки в разі їх невикористання.
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Працівники підприємства можуть отримати компенсацію за невикористані дні
відпустки, яка надається відповідно до
ст. 47 Закону № 796.

Відпустки працівників, які працюють
на території, що до 01.01.2015 р.
була віднесена до зони посиленого
радіоекологічного контролю
Законом України «Про внесення змін
та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»
від 28.12.2014 р. № 76-VІІІ (далі — Закон
№ 76), який набрав чинності з 01.01.2015 р.,
було внесено зміни до Закону № 796, згідно з якими виключено визначення поняття «зони посиленого радіологічного контролю». Статтю 47 Закону № 796 залишено
без змін. Тобто працівникам, які працюють
(перебувають у відрядженні) на території, що
до 01.01.2015 р. була віднесена до зони посиленого радіоекологічного контролю, надається
щорічна відпустка пропорційно відпрацьованому до 01.01.2015 р. на цих територіях часу,
якщо до 01.01.2015 р. така відпустка не була
використана. З 01.01.2015 р. працівникам,
які працюють (перебувають у відрядженні)
на території, що до 01.01.2015 р. була віднесена
до зони посиленого радіоекологічного контролю, відпустка до 30 календарних днів продовжуватися не буде.

Додаткова відпустка громадянам,
віднесеним до категорій 1 та 2
Пунктом 22 частини першої ст. 20 та п. 1
частини першої ст. 21 Закону № 796 особам,
віднесеним до категорій 1 та 2, державою
гарантовано використання чергової відпустки
у зручний для них час та отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної
плати строком 14 робочих днів на рік.
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Статтею 5 Закону про відпустки визначено, що тривалість відпусток визначається цим
Законом, іншими законами та нормативноправовими актами України і незалежно від
режимів та графіків роботи розраховується
в календарних днях.
Отже, всі законодавчі акти, якими передбачено надання відпусток у робочих днях,
мають бути приведені у відповідність із
вимогами основного Закону про відпустки.
Відповідно до зазначеного, а також враховуючи те, що відпустки до введення в дію
Закону про відпустки надавались за графіком
шестиденного робочого тижня і вихідний
день у суботу включався в тривалість відпустки, додаткова відпустка, встановлена
п. 22 частини першої ст. 20 та п. 1 частини
першої ст. 21 Закону № 796, в розрахунку
на календарні дні становить 16 календарних днів.
Зазначена додаткова відпустка не віднесена Законом про відпустки до щорічних
додаткових відпусток, а визначена як пільга
та компенсація за шкоду, завдану здоров’ю
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Отже, відпустка, яка надається працівникам відповідно до п. 22 частини першої
ст. 20 та п. 1 частини першої ст. 21 Закону
№ 796 належить до інших видів відпусток,
встановлених законодавством (частина
друга ст. 4 Закону про відпустки).
Ця відпустка є гарантованою державою
пільгою, а тому роботодавець зобов’язаний
забезпечити право працівника на відпустку
впродовж календарного року.
На відміну від щорічних відпусток зазначена відпустка не пов’язана з робочим процесом і надається незалежно від часу роботи
на підприємстві, в установі, організації, тобто
для її отримання не потрібен мінімальний
період роботи, визначений Законом про відпустки — шість місяців. Ця відпустка не подовжується на період святкових днів та в разі
тимчасової непрацездатності, не ділиться
на частини, не переноситься на наступний
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рік, а також за неї не провадиться виплата
грошової компенсації.
Якщо працівник підприємства має намір
скористатися цією пільгою згідно з графіком у
кінці року на 16 календарних днів відпустки, та
певна кількість днів переходить на наступний
рік, то він реалізовує своє право на пільгу,
передбачену Законом, за поточний рік. Право
на наступну додаткову відпустку (пільгу) він
матиме впродовж наступного року.
У разі звільнення працівника він має
право навіть в останній день роботи взяти
додаткову відпустку як постраждалий внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тоді
останній день відпустки буде датою звільнення працівника.
Фінансування видатків на відшкодування
витрат на оплату додаткових відпусток, що надаються особам, віднесеним до категорій 1 та
2, провадиться за рахунок видатків державного
бюджету на соціальний захист та соціальне
забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відпустка одному з батьків
дитини-інваліда
Пунктом 3 частини третьої ст. 30 Закону
№ 796 передбачено використання чергової
відпустки у зручний час для одного з батьків
дитини-інваліда (інвалідність якої пов’язано
з Чорнобильською катастрофою) або особи,
яка їх замінює, а також отримання одним з
батьків або особою, яка їх замінює, додаткової відпустки зі збереженням заробітної
плати строком 16 календарних днів на рік.

Відпустка одному з батьків,
які мають неповнолітніх дітей
Пунктом 3 частини першої ст. 22 Закону
№ 796 передбачено щорічне отримання відпустки строком 16 календарних днів на рік
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без збереження заробітної плати одному з
батьків з числа громадян, віднесених до категорії 3 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, які мають неповнолітніх дітей і проживають на території
зон радіоактивного забруднення.
Для отримання додаткової відпустки одному з батьків, які мають неповнолітніх
дітей і проживають на території зон радіоактивного забруднення, або додаткової відпустки як матері (або батьку) дитини-інваліда,
інвалідність якої пов’язано з Чорнобильською
катастрофою, мати (або батько) крім заяви
про надання таких відпусток має надати роботодавцю довідку з місця роботи чоловіка
(дружини) про те, що він (вона) такими відпустками у відповідному році не скористався, оскільки зазначені відпустки відповідно
до Закону № 796 надаються одному із батьків.

Відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами жінкам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Пунктом 10 частини першої ст. 30 Закону
№ 796 передбачено надання жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
тривалістю 90 календарних днів до пологів і
90 календарних днів після пологів, яка обчислюється сумарно і надається жінкам повністю,
з оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від стажу та місця роботи.
Підставою для надання відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами жінкам, віднесеним
до відповідних категорій осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
є листок непрацездатності, виданий за місцем
медичного спостереження, на 180 календарних днів, починаючи з 27 тижня вагітності.
Законом № 76 (набрав чинності з
01.01.2015 р.) із Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактив-
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ного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи» від 27.02.1991 р. № 791а-XII
визначення зони посиленого радіоекологічного контролю вилучено.
У зв’язку з цим жінки, які належать до категорії 4 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, втрачають право
на користування пільгами, оскільки ст. 14
Закону № 796 визначено, що до категорії 4
осіб належать особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно
навчаються на території зони посиленого
радіоекологічного контролю, за умови, що
вони станом на 01.01.1993 р. прожили або
постійно відпрацювали чи постійно навчалися в цій зоні не менше чотирьох років.
Оскільки громадяни, які належать до 4
категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, користуються пільгами, якщо вони постійно проживають або
постійно працюють чи постійно навчаються
на території зони посиленого радіоекологічного контролю, листок непрацездатності
видається медичним закладом, який розташований на території зони посиленого
радіоекологічного контролю.
Враховуючи зміни, внесені до чинного
законодавства, з 01.01.2015 р. жінкам з числа
осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії
4, надається відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами 126 календарних днів — 70 календарних днів до пологів і 56 календарних
днів після пологів. У разі ускладнень або
захворювань, встановлених лікарями під
час вагітності, тривалість листків непрацездатності може бути продовжено.

Оплата відпусток, передбачених
Законом № 796
Постановою КМУ від 20.09.2005 р. № 936
затверджено Порядок використання коштів
державного бюджету для виконання програм,
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пов’язаних із соціальним захистом громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи (далі — Порядок № 936), який
визначає механізм використання, обліку,
звітності та контролю за використанням
коштів державного бюджету для виконання
програм, пов’язаних із соціальним захистом
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Згідно з п. 5 Порядку № 936 оплата додаткової відпустки (строком 16 календарних
днів відповідно до п. 22 частини першої
ст. 20, п. 1 частини першої ст. 21, п. 3 частини третьої ст. 30 Закону № 796) та різниці між тривалістю щорічних відпусток,
які надаються працівникові згідно зі ст.
47 Закону № 796 та тривалістю щорічної
основної відпустки відповідно до Закону
про відпустки або до інших законів України
громадянам, які працюють (перебувають
у відрядженні) на території зон радіоактивного забруднення проводиться за місцем
основної роботи (служби) підприємствами,
установами, організаціями та фізичними
особами — суб’єктами підприємницької
діяльності без утворення юридичної особи,
відповідно до розрахункових даних, поданих
до уповноваженого органу.
Пунктом 6 Порядку № 936 визначено, що
підприємства реєструються управліннями
соціального захисту населення, для чого
подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року відомості
про підприємство з визначенням кількості
постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів
і списки громадян із зазначенням прізвища,
ім’я та по батькові, категорії, серії та номера
посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера.
Графік відпусток громадян та розрахунок
витрат для додаткової відпустки на наступний
бюджетний рік подаються підприємствами
до управлінь соціального захисту населення
разом із зазначеними відомостями.
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У разі зміни зазначених відомостей та
списків громадян підприємство повідомляє
протягом 20 днів наступного місяця про такі
зміни відповідних розпорядників коштів.
До 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, підприємства подають
до управлінь соціального захисту населення
документи щодо розрахункових витрат,
пов’язаних з виплатою компенсацій та допомоги певних видів, та реєстр отримувачів
компенсаційних виплат і допомоги певних
видів, де зазначаються прізвище, ім’я та
по батькові, категорія, номер посвідчення,
ідентифікаційний номер, відомості про нараховані виплати, суму компенсацій та вид
допомоги.
Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність подання
розрахункових документів до управлінь
праці та соціального захисту населення та
правильність призначення й нарахування
компенсаційних виплат та допомоги певних видів.
Управління праці та соціального захисту
населення перевіряє, реєструє, обліковує
розрахунки та подає органам Державної
казначейської служби України платіжні
документи для здійснення відповідних видатків, що провадяться в установленому
законодавством порядку.
Особливо слід звернути увагу підприємств,
що враховуючи вимоги Порядку № 936,
підприємства здійснюють нарахування працівникам, пов’язані з виплатою компенсацій
та допомоги певних видів (у даному випадку оплата відпусток відповідно до Закону
№ 796), та подають до управління праці та
соціального захисту населення за місцем
реєстрації підприємства відповідні розрахункові документи.
Порядком № 936 не передбачено відшкодування витрат підприємств, пов’язаних зі
здійсненою оплатою додаткових відпусток
працівникам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян.
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4
 5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Кількість днів
Календарні дні — 31
Робочі дні — 22
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 1
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 9

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 175,0
39-годинному робочому тижні — 171,6
36-годинному робочому тижні — 158,4

Серпень 2016 р.
5 серпня, п’ятниця
Закінчується строк подання органам
статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за липень 2016 р.

9 серпня, вівторок
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб,
і сум утриманого з них податку за II квартал
2016 р. (форма № 1ДФ).

22 серпня, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
липень 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 (форма
№ Д4 (місячна)) за липень 2016 р.

29 серпня, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску гірничими підприємствами
з доходу за липень 2016 р.

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

При подготовке использованы материалы систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua
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Тарифная система оплаты труда:
как обеспечить функционирование С. 38
Индексация: повышение зарплаты
с учетом прогнозной инфляции С. 62
Переименование должностей:
оформляем правильно С. 28
«Чернобыльские» отпуска:
предоставление и оплата С. 91
Страховые случаи в период отпуска:
материальное обеспечение за счет ФСС

С. 83

Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

(44) 581-57-07

по будням с 10:00 до 15:00

