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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Літо для бухгалтерів, на мою
думку, минуло спокійно. Змін
у законодавстві, які б суттєво
вплинули на заповнення та подання звітності, оподаткування
доходів працівників тощо, не
було; інфляція сповільнилася,
тому запитань щодо індексації
доходів надходило менше, хоча
нещодавно ця тема була найбільш актуальною. Але вже з початком роботи Верховної Ради,
тобто у вересні, на нас чекає
чергова податкова реформа…
або чергові розмови про неї.
Час покаже. Більш реалістично
виглядають заяви про збільшення розміру мінімальної заробітної плати, щоб вкотре вивести з тіні доходи працівників.
Та всі ці зміни — в майбутньому, а вже найближчим
часом наберуть чинності новий закон про судоустрій та
закони з питань примусового виконання судових рішень
та діяльності виконавчої служби. Бухгалтерам по зарплаті
доводиться стикатися з цими інститутами держави: працівники поновлюються на роботі, сплачують аліменти чи
борги на користь своїх кредиторів тощо. Тому ми підготували для вас короткі коментарі до цих законів (с. 6), щоб
ви орієнтувалися у змінах.
Серед решти матеріалів номера — статті та відповіді
на запитання, з якими ви звертаєтеся до редакції за телефоном прямої лінії. Акцент робимо на документальному
закріпленні на підприємстві тарифної системи оплати праці
(с. 49), щоб у разі потреби ви могли своєчасно внести зміни
до колективних договорів.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Нові Список № 1 і Список № 2
Постанова від 24.06.2016 р.
№ 461

Уряд затвердив Списки виробництв, робіт, професій, посад і
показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зокрема:
— Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників
на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає
право на пенсію за віком на пільгових умовах;
— Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на
роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
На думку уряду, постанова сприятиме обґрунтованому визначенню права працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та
важкими умовами праці, на пенсію за віком на пільгових умовах,
що у свою чергу дасть змогу оптимізувати витрати на пільгове
пенсійне забезпечення відповідної категорії громадян. За різними
оцінками, перелік зазначених виробництв, робіт, професій, посад
і показників скорочено до 40 %. Роз’яснення ПФУ з приводу особливостей пенсійного забезпечення працівників, які працюють у
таких умовах, поки що не надходило. Постанова набула чинності
03.08.2016 р.
Повний текст постанови та списки — на нашому сайті zpl.com.ua.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Які адмінштрафи накладають податківці
Наказ від 02.07.2016 р. № 566

Затверджено Інструкцію з оформлення органами доходів і зборів
матеріалів про адміністративні правопорушення. Вона встановлює
порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах доходів і зборів, а також процедуру складання
протоколів про адміністративні правопорушення, розгляду справ про
адміністративні правопорушення органами доходів і зборів, ведення
діловодства у справах про адміністративні правопорушення, а також
забезпечення належного розгляду скарг на постанови у справах
про адміністративні правопорушення. Ця Інструкція не поширюється
на провадження у справах про порушення митних правил, порядок
якого визначено Митним кодексом України.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Зміни в обчисленні відпускних держслужбовцям
Лист від 29.06.2016 р.
№ 784/13/84-16

Роз’яснюється, що з 01.05.2016 р. відповідно до постанови КМУ
«Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від
06.04.2016 р. № 292 державним службовцям підвищено посадові оклади
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з одночасною зміною структури. А п. 2 Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995
р. № 100, встановлено, що в разі зміни структури заробітної плати
з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно
до актів законодавства період до зміни структури заробітної плати
виключається з розрахункового періоду. Тобто середня заробітна
плата для оплати часу відпусток держслужбовцям має визначатися
без урахування заробітної плати до 01.05.2016 р.
Більш детальні роз’яснення з цього питання було надано згодом
за участі Мінфіну, а також наведено типові приклади оплати відпускних (див. с. 68).

Індексація зарплати працівника-іноземця
Лист від 15.07.2016 р.
№ 332/10/136-16

Мінсоцполітики, розглянувши питання індексації заробітної плати
працівника-іноземця, доходить висновку, що умови проведення
індексації працівників іноземних представництв мають визначатися
в трудових контрактах.
Нагадаємо, що відповідно до п. 5 Порядку № 1078 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, передбачених Законом України «Про індексацію
грошових доходів населення» та положеннями цього Порядку.

Норма тривалості робочого часу на 2017 р.
Лист від 05.08.2016 р.
№ 11535/0/14-16/13

Мінсоцполітики оприлюднило норму тривалості робочого часу
на 2017 р., розраховану за календарем п’ятиденного робочого
тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю за однакової
тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та
неробочих днів (див. вкладку в цьому номері).
Нагадаємо, що законодавством не встановлено єдиної норми
тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві
(п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи,
коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах
і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається
самостійно з дотриманням вимог ст. 50, 53, 67 i 73 КЗпП.
Приклади самостійного розрахунку та документального закріплення норми тривалості робочого часу на рік по підприємству та зразки
документів наведено в журналі «Заработная плата» № 9/2015, с. 49.
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ПРИМУСОВЕ

виконання судових
рішень: з жовтня —
по-новому
Одне з питань, що найбільше турбувало всіх з часів незалежності країни — неналежне забезпечення державою швидкого
й повного виконання рішень судових та інших органів. Тому
новий закон з питань примусового виконання судових рішень,
що набирає чинності з 5 жовтня 2016 р., є позитивним кроком
з боку держави в цьому напрямку. Через те що бухгалтерам також доводиться мати справу з примусовим виконанням судових
рішень, у статті подаємо аналіз нового закону

У

хвалення Закону України «Про органи
та осіб, які здійснюють примусове
виконання судових рішень і рішень
інших органів» від 02.06.2016 р. № 1403-VIII
(далі — Закон № 1403), який набуде чинності
05.10.2016 р., є позитивним кроком держави,
спрямованим на захист прав та інтересів
стягувачів у виконавчому провадженні. З набранням ним чинності втратить чинність
Закон України «Про державну виконавчу
службу» від 24.03.1998 р. № 202/98-ВР.
Прийняття Закону № 1403 має на меті
реформування всієї системи державної виконавчої влади, запровадження прозорої
та ефективної організації органів та осіб,
які здійснюватимуть примусове виконання
рішень.

Змішана система виконання
судових рішень
Передбачається введення змішаної системи виконання судових рішень шляхом
запровадження інституту приватних виконавців та модернізація служби державних
виконавців.
Примусове виконання рішень за Законом
№ 1403 здійснюватимуть два органи:
• органи державної виконавчої служби;
• приватні виконавці.
І якщо поняття «державна виконавча
служба» нам всім знайоме, то поняття «приватні виконавці» є нововведенням у чинному
законодавстві. Безумовно, запровадження
інституту приватних виконавців має надати
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можливість розвантажити державних виконавців органів державної виконавчої служби.
Введення додаткового органу, який здійснюватиме примусове виконання судових
рішень у вигляді приватних виконавців,
руйнує неефективну монополію в цій сфері —
і це позитивний момент. Адже саме системні
недоліки у взаємодії державних виконавців
з іншими державними та недержавними
установами робили неефективною систему
примусового виконання рішень у країні.
Змішана система, яка передбачає існування одночасно і державних, і приватних
виконавців, не є українським нововведенням.
Вона досить успішно діє в багатьох країнах
світу, зокрема в наших найближчих сусідів —
Грузії, Республіці Казахстан, Польщі тощо.

Інститут приватних виконавців
Законом № 1403 запроваджується інститут приватних виконавців, яким надається
статус суб’єкта незалежної професійної діяльності, аналогічно арбітражним керуючим,
адвокатам, приватним нотаріусам тощо.
Згідно із Законом № 1403 приватний виконавець є суб’єктом незалежної професійної
діяльності. Цей нормативний акт визначає
вимоги до таких осіб та обмеження у вигляді
неможливості займатися іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової
та творчої діяльності) та підприємницькою
діяльністю.
Оподаткування незалежної професійної
діяльності приватних виконавців здійснюватиметься відповідно до вимог ст. 178 ПКУ.
Інформація про приватних виконавців
вноситься до Єдиного реєстру приватних
виконавців, який буде розміщено на офіційному веб-сайті Мін’юсту. Реєстр буде
безоплатним та відкритим. Приватний виконавець матиме право розпочати здійснення
своєї діяльності з дня внесення інформації
про нього до такого реєстру.
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Необхідно врахувати, що приватні виконавці мають право приймати до виконання
виконавчі документи за місцем їх виконання
на території відповідного виконавчого округу.
Такими виконавчими округами, відповідно
до Закону № 1403, є Автономна Республіка
Крим, області, міста Київ та Севастополь. При
цьому виконавчі дії приватні виконавці можуть здійснювати по всій території України.
Тобто приватний виконавець приймає
до виконання виконавчий документ на території виконавчого округу, а вже під час
виконання він може здійснювати виконавчі
дії по всій території України.
За свої рішення, дії чи бездіяльність та
завдану третім особам шкоду приватний
виконавець нестиме цивільно-правову, адміністративну, кримінальну або дисциплінарну
відповідальність. Передбачається, що цивільно-правова відповідальність приватного
виконавця ґрунтуватиметься на загальних
засадах цивільного законодавства про відшкодування шкоди. Закон № 1403 визначає,
що така відповідальність буде застрахована.
Фізичні або юридичні особи мають право
вільного вибору приватного виконавця з числа
тих, відомості про яких внесено до Єдиного
реєстру приватних виконавців України, з урахуванням місця виконання рішення.
Діяльність приватних виконавців контролюватиметься Міністерством юстиції України
шляхом планових та позапланових перевірок.

Повноваження державних
виконавців
Приватні виконавці наділені такими ж
повноваженнями, що й виконавці державної
виконавчої служби, проте вони не зможуть
виконувати окремі категорії рішень, зокрема:
• рішення, за якими боржником є держава, державні органи, Національний банк
України, органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи, державні та комунальні
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підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави в статутному
капіталі яких перевищує 25 %, та/або які
фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету;
• рішення, за якими стягувачами є держава, державні органи;
• рішення, які передбачають вчинення
дій щодо майна державної чи комунальної
власності;
• рішення про виселення та вселення
фізичних осіб;
• рішення про конфіскацію майна;
• рішення про відібрання і передання
дитини, встановлення побачень з нею або
усунення перешкод у побаченнях з дитиною
та деякі інші рішення.
На приватних виконавців, якщо вони перевищуватимуть свої повноваження, можна
буде поскаржитися. Їхню діяльність контролюватимуть суд, Міністерство юстиції та
Національна асоціація приватних виконавців
України. Такий потрійний контроль має захистити інтереси боржника у виконавчому
провадженні.
Приватні виконавці працюватимуть згідно
з визначеною законом процедурою, за якою
нині працюють державні виконавці. Тобто
жодних інших процедур не передбачено.
Так, рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби, а також
приватного виконавця щодо виконання
судового рішення можуть бути оскаржені
сторонами та іншими особами до суду, який
видав виконавчий документ, в порядку,
передбаченому законом.
Таким чином, Законом № 1403 впроваджується інститут судового контролю за виконанням рішень, що забезпечить повноцінну
реалізацію особою права на справедливий суд.
У зв’язку з ухваленням Закону № 1403
до ст. 342, 343, 347 Кримінального кодексу
України також внесено зміни. Зокрема, приватні виконавці прирівняні до державної
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виконавчої служби, а саме: за опір державному та приватному виконавцю під час примусового виконання рішень, за втручання
в діяльність працівника державної виконавчої
служби та приватного виконавця, за пошкодження або умисне знищення майна
приватного та державного виконавця призначено покарання у вигляді притягнення
до кримінальної відповідальності.

Винагорода приватному
виконавцю
Новий інститут заощадить і бюджетні
кошти, оскільки приватні виконавці не потребуватимуть бюджетного фінансування.
Їх винагорода становитиме від 1 до 10 %
суми стягнення (і лише в разі успішного
стягнення).
За вчинення виконавчих дій приватному
виконавцю виплачується винагорода, яка
складається з двох частин:
• основної — встановлюється КМУ та
стягується з боржника у виконавчому провадженні. У свою чергу основна винагорода
приватного виконавця залежно від виконавчих
дій, що підлягають вчиненню у виконавчому
провадженні, встановлюється у вигляді:
— фіксованої суми — у разі виконання
рішення немайнового характеру;
— відсотка суми, що підлягає стягненню,
або вартості майна, що підлягає передачі
за виконавчим документом;
• додаткової — встановлюється угодою
між приватним виконавцем та стягувачем і
не підлягає стягненню з боржника.

Алгоритм взаємодії стягувача
та виконавця
Алгоритм взаємодії стягувача та приватного виконавця, органів виконавчої служби
виглядає таким чином.
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Початок виконавчого
провадження
Для початку виконавчого провадження
стягувач подає відповідну заяву та документи
будь-якому приватному виконавцю, який
працює на певній території, чи державному
виконавцю. У разі необґрунтованої відмови
від відкриття виконавчого провадження
приватний виконавець несе майнову, дисциплінарну відповідальність та може бути
позбавлений права здійснення професійної
діяльності. У разі необґрунтованої відмови
від відкриття виконавчого провадження
державний виконавець несе дисциплінарну
відповідальність.

Витрати виконавчого
провадження
Приватний виконавець протягом трьох
днів з дня відкриття виконавчого провадження здійснює розрахунок основної винагороди, ознайомлює з ним сторони виконавчого
провадження, роз’яснює їм порядок сплати та
стягнення основної винагороди приватного
виконавця. Угодою між приватним виконавцем та стягувачем може бути передбачено
додаткове авансування витрат виконавчого
провадження та додаткова винагорода приватного виконавця. За погодженням із стягувачем додаткова винагорода приватного
виконавця може бути сплачена протягом
усього строку здійснення виконавчого провадження повністю або частково. Приватному
виконавцю забороняється укладати угоди
з метою зміни розміру основної винагороди
(ст. 31 Закону № 1403).
Під час виконавчого провадження, що
здійснюється приватним виконавцем, з боржника до державного бюджету не стягується
виконавчий збір.
Витрати виконавчого провадження і винагорода приватного виконавця стягуються
за рахунок боржника (за винятком випадків
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відмови стягувача від примусового виконання та самостійного виконання боржником
рішення у строк, вказаний у постанові про
відкриття виконавчого провадження).

Підвідомчість виконавчих
проваджень
До виключної компетенції державної
виконавчої служби належать провадження:
• де боржником виступає орган державної
влади, орган місцевого самоврядування або
юридична особа, більш як 50 % статутного
капіталу якої належить державі;
• з приводу примусового виселення/вселення фізичних осіб у житлове приміщення;
• щодо відібрання дитини;
• в яких об’єктом стягнення виступає
нерухоме майно державної або комунальної
власності.
Усі інші виконавчі провадження може
здійснювати також і приватний виконавець.

Відповідальність боржників
Нагадаємо, що відповідно до ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження»
від 02.06.2016 р. № 1404-VIII (див. с. 10),
який набуде чинності одночасно із Законом
№ 1403, вимоги виконавця щодо виконання
рішень є обов’язковими на всій території
України, і їх невиконання тягне за собою
відповідальність, передбачену законом.
У той же час звертаємо увагу, що до Інструкції з організації примусового виконання
рішень, затвердженої наказом Міністерства
юстиції України від 02.04.2012 р. № 512/5
(далі — Інструкція № 512/5), зміни у зв’язку
з ухваленням Закону № 1403 ще не внесено. Зокрема, п. 1.7–1.8 Інструкції № 512/5
передбачають, що обов’язковими для виконання є вимоги державних виконавців.
Сподіваємося, цей недолік буде усунуто
найближчим часом.
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Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

ВИКОНАВЧА

служба: оновлення
З 5 жовтня 2016 р. набуде чинності новий закон, що визначає
порядок виконавчого провадження — примусового виконання
судових рішень та рішень інших органів. Одночасно оновлюється
й закон про виконавчу службу, зокрема вводиться інститут приватних виконавців. У статті йдеться про те, які зміни чекають
нас у жовтні

П

равовий статус та організація діяльності осіб, уповноважених на примусове
виконання судових рішень і рішень
інших органів, з 05.10.2016 р. регулюватиметься Законом України «Про органи та
осіб, які здійснюють примусове виконання
судових рішень і рішень інших органів» від
02.06.2016 р. № 1403-VIII, який ми проаналізували у статті на с. 7–10 цього номера.
Однією з новацій цього Закону є запровадження інституту приватних виконавців.
Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII
(далі — Закон № 1404), що також набирає
чинності 05.10.2016 р., має на меті зробити
ефективним завершальну стадію судового
розгляду — примусове виконання рішень,
та підвищити ефективність діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове
виконання судових рішень і рішень інших
органів. З набранням ним чинності втратить
чинність Закон України «Про державну вико-

навчу службу» від 24.03.1998 р. № 202/98-ВР
(далі — старий закон).
Основні нововведення Закону № 1404 такі:
• розширено перелік рішень, що підлягають примусовому виконанню;
• формування відкритого Єдиного реєстру боржників;
• запровадження автоматизації процедур виконання рішень шляхом електронної
реєстрації документів, повне фіксування
процесуальних рішень та виконавчих дій
в автоматизованій системі;
• оптимізація строків проведення виконавчих дій;
• посилення відповідальності боржника
у виконавчому провадженні та роботодавця,
який здійснює утримання з доходу боржника
за виконавчими рішеннями;
• істотне підвищення розмірів штрафів,
що накладаються виконавцем;
• модернізація механізму адміністрування
авансового внеску та виконавчого збору;
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• запровадження можливості реалізації
арештованого майна шляхом його продажу
на електронних торгах;
• удосконалення системи відрахувань
із заробітної плати та інших доходів боржника,
процедур виконання рішення про вселення
стягувача, поновлення на роботі, порядку виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний
вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, про режим зберігання майна, на яке
накладено арешт, визначення вартості майна
боржника, оцінки майна боржника тощо.

Строки пред’явлення
до примусового виконання
Виконавчі документи за новим законом
можуть бути пред’явлені до примусового
виконання протягом трьох років, а згідно зі
старим цей строк становив один рік.
За іншими виконавчими документами
строки пред’явлення порівняно зі старим
законом не змінилися, а саме:
• посвідчення комісій із трудових спорів
та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, можуть
бути пред’явлені до примусового виконання
протягом трьох місяців;
• виконавчий документ про стягнення
періодичних платежів у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого
ушкодження здоров’я, втрати годувальника
тощо може бути пред’явлено до виконання
протягом усього періоду, на який присуджено
платежі.

Органи та особи,
які здійснюють примусове
виконання рішень
Згідно із Законом № 1404 примусове виконання рішень здійснюватимуть державні
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(державна виконавча служба) та приватні
виконавці. Але згаданим Законом обмежено
обсяг рішень, призначених до виконання
приватними виконавцями. Отже, не можуть
виконуватися приватними виконавцями
рішення, за якими:
• боржником є держава, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні
особи, які фінансуються виключно за кошти
державного або/та місцевого бюджетів, або
частка держави в статутному капіталі яких
перевищує 25 %;
• стягувачами є держава, державні органи;
• передбачається вчинення дій щодо
майна державної чи комунальної власності,
рішення про вселення і виселення фізичних осіб.
Якщо до переліку винятків, за яким лише
державний виконавець може робити стягнення, виконавчий документ стягувача не входить, право вибору щодо того, звертатися
для примусового виконання до державного
чи приватного виконавця, належить винятково стягувачу.

Авансовий внесок на примусове
виконання
Обов’язковою умовою для відкриття виконавчого провадження стає внесення стягувачем авансового внеску. Квитанція про
оплату цього внеску за виконанням рішень
майнового характеру є обов’язковою. Розмір внеску становить 2 % суми, що підлягає
стягненню, але не більше 10 мінімальних
розмірів заробітних плат.
Від сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями, що випливають
із трудових відносин, відшкодування шкоди,
обчислення, призначення та перерахунок
пенсійних та соціальних виплат, стягнення
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аліментів, відшкодування шкоди, завданої
внаслідок кримінального правопорушення.

Відрахування із зарплати
та інших доходів боржника
Закон № 1404 запроваджує добровільне
виконання рішень про стягнення періодичних платежів. Нагадаємо, що періодичними
платежами є стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва
чи іншого ушкодження здоров’я, втрати годувальника тощо, тобто рішення, виконання
яких потребує періодичних виплат.
За старим законом добровільне стягнення
було можливим за заявою самого боржника
до роботодавця, який виплачує йому дохід,
але не безпосередньо стягувача.
Система добровільного виконання передбачає, що виконавчий документ про стягнення
періодичних платежів може бути самостійно
надісланий стягувачем безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі —
підприємцю, фізичній особі, які виплачують
боржнику заробітну плату, пенсію, стипендію
та інші доходи (далі — роботодавець).
Тобто ця система не передбачає взаємодії
між державним (приватним) виконавцем
та роботодавцем, лише між роботодавцем
та стягувачем, на чию користь винесено рішення суду та видано виконавчий документ.
І ця процедура не є примусовим виконанням
у розумінні Закону № 1404.
Одночасно із виконавчим документом
стягувач подає заяву, в якій вказує реквізити
банківського рахунку, на який слід перерахувати кошти, та дані про себе із зазначенням реквізитів документа, що посвідчує
його особу.
Якщо ж є заборгованість за виконавчими
документами про стягнення періодичних
платежів або ж боржник заперечує розмір
боргу, стягувач пред’являє виконавчий документ для примусового виконання.

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Отже, система добровільного виконання
рішень про стягнення періодичних платежів
працює тоді, коли стягувач сам її ініціює
та звертається до роботодавця-боржника,
який виплачує останньому заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи, і сам
боржник не заперечує проти суми, розміру
та боргу, якщо такий є.

Процедура звернення стягнення
на зарплату та інші доходи
боржника
Стаття 68 Закону № 1404 передбачає, що
про звернення стягнення на заробітну плату,
пенсію, стипендію та інші доходи боржника
виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання роботодавцю.
Старий закон передбачав, що така постанова надсилається за місцем роботи,
новий же конкретизує — до органу, який
виплачує боржнику дохід.
Строки відрахування з доходів боржників
у новому Законі не змінилися — це строк,
встановлений для здійснення зазначених
виплат боржнику, а якщо такий строк не встановлено — до 10 числа місяця, наступного
за місяцем, за який здійснюється стягнення.
Але періодичність подачі звітів роботодавцем до державного виконавця змінилась.
За новим Законом роботодавці щокварталу
звітуватимуть за формою, встановленою
Міністерством юстиції України. Старий закон передбачав подання звітів кожні шість
місяців.
Однією з новел є надсилання документів
виконавчого провадження у формі електронних документів, у т. ч. роботодавцю.

Порядок стягнення аліментів
Як і раніше, порядок стягнення аліментів визначається законодавством. Законом
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№ 1404 встановлено прямий обов’язок виконавця щомісяця обчислювати розмір заборгованості зі сплати аліментів.
У разі стягнення аліментів як частки заробітку (доходу) боржника відрахування
здійснюються роботодавцем з фактичного
заробітку (доходу) на підставі постанови виконавця. І норма, що роботодавець нараховує
боржнику заборгованість зі сплати аліментів, якщо стягнути їх у зазначеному розмірі
виконавцем неможливо, також збереглася.
Після закінчення строку, передбаченого
законом для стягнення аліментів, за відсутності заборгованості зі сплати аліментів
роботодавець, який проводив відрахування,
повертає виконавцю постанову про стягнення
аліментів з відміткою про перерахування
в повному обсязі стягувачу присуджених
йому сум аліментів.
Якщо відраховані з боржника суми аліментів не були перераховані стягувачу, виконавець письмово повідомляє стягувачу
про розмір заборгованості, що утворилася, та
роз’яснює йому права на звернення з позовом
до роботодавця, якщо така заборгованість
утворилася з їхньої вини.
Тобто якщо роботодавець з якихось причин
не перераховував стягувачу належні суми, то
позов від стягувача надійне до роботодавця.
Виконавець на роботодавця в цій частині
не впливатиме, зазначаючи стягувачу, що
вина в неперерахуванні лежить на роботодавці, який і виплачує дохід боржнику.
За новим Законом № 1404 підставою
для державного виконавця для звернення
до органів досудового розслідування про
вчинення кримінального правопорушення,
що полягає в ухиленні від сплати аліментів,
за умови наявності заборгованості зі сплати
аліментів, вже є три місяці, а не шість, як
у старому законі.
Перелік видів доходів, які враховуються
під час визначення розміру аліментів, змін
не поки не зазнав і встановлюється як і раніше
постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146.
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Розмір відрахувань із зарплати
та інших доходів боржника
Роботодавець навіть за системою добровільного виконання рішень за заявою
стягувача має дотримуватись положень про
розміри відрахувань. За заявою стягувача
роботодавці та особи, що виплачують дохід
боржнику, зобов’язані здійснювати відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії
та інших доходів боржника в розмірі, визначеному виконавчим документом, з урахуванням положень ст. 70 Закону № 1404, в якій
конкретизовано та консолідовано, в яких
випадках і в яких розмірах здійснюються
відрахування.
Отже, за виконавчими документами до погашення в повному обсязі заборгованості
може бути утримано:
• відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або
смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди,
завданої кримінальним правопорушенням
або іншим суспільно небезпечним діянням, — 50 %;
• за іншими видами стягнень, якщо інше
не передбачено законом, — 20 %.
Окремо визначено розмір відрахувань
з пенсії. З цього виду виплат може бути
відраховано не більш як 50 % її розміру
на утримання членів сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна
підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я,
а також у зв’язку із смертю потерпілого,
на повернення переплачених сум заробітної
плати в передбачених законом випадках.
За іншими видами стягнень може бути відраховано не більш як 20 % пенсії.
Загальний розмір усіх відрахувань під час
кожної виплати заробітної плати та інших
доходів боржника не може перевищувати
50 % заробітної плати, що має бути випла-
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чена працівнику, у т. ч. у разі відрахування
за кількома виконавчими документами. Це
обмеження не поширюється на відрахування
із заробітної плати в разі відбування боржником покарання у вигляді виправних робіт
і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей.
У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 %.
Аналогічні норми містила й ст. 70 старого закону.

Автоматизована система
виконавчого провадження
Автоматизована система виконавчого
провадження — це новела у виконавчому
провадженні. Вона передбачає вільний та
безоплатний доступ до всього процесу виконавчого провадження: від реєстрації вхідної
кореспонденції та етапів її проходження
до надання повної інформації про стан виконавчого провадження.
Якщо звернутися до старого закону, згадане нововведення можна порівняти із доступом до Єдиного державного реєстру
виконавчих проваджень. Однак нова автоматизована система робить інформацію
доступнішою, повнішою та прозорішою.

Єдиний реєстр боржників
Кардинальною зміною в системі виконавчого провадження є Єдиний реєстр боржників. Він передбачає єдину базу даних про
боржників і дає змогу в режимі реального
часу отримати інформацію про боржника,
виконання ним майнового зобов’язання, що
має на меті запобігти відчуженню боржником
майна. Усі відомості в Єдиному реєстрі борж-
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ників є відкритими та доступними для всіх.
З одного боку, можна зауважити, що це
є певним порушенням прав людини та розповсюдженням персональних даних, але
з іншого, без Єдиного реєстру боржників,
за сучасного стану виконання рішень, новий
закон не буде ефективним, як і в цілому
примусове виконання рішень.
Існування Єдиного реєстру боржників
передусім матиме наслідки для боржника,
який перебуває в цьому реєстрі. Так, якщо
особа, внесена до такого реєстру, звертається
до нотаріуса чи будь-якого органу, що проводить державну реєстрацію нерухомого та
рухомого майна, за відчуженням свого майна,
у разі відсутності в нотаріуса, органів інформації про накладення арешту виконавцем
на кошти або майно боржника, зобов’язані
відмовити такій особі у вчиненні правочину
та в той же день повідомити державного чи
приватного виконавця про наміри такого
боржника щодо відчуження майна.
Хотілося б сподіватися, що Єдиний реєстр
боржників запобігатиме зловживанням
з боку несумлінних боржників.

Посилення відповідальності
Роботодавець, який не виконує або неналежним чином виконує вимоги державного
виконавця, не подає звітів своєчасно або
взагалі не подає звітів щодо відрахування
із заробітної плати боржника тощо, нестиме
відповідальність згідно з чинним законодавством. Так, до ст. 188(13) Кодексу України про
адміністративні правопорушення внесено
зміни, якими збільшено розмір штрафу.
Тепер він становитиме від 50 до 100 нмдг,
або від 850 до 1700 грн (до змін — від 20
до 70 нмдг, або від 340 до 1190 грн).
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СУДОВА

система:
перезавантаження
У жовтні набере чинності новий закон, який має на меті «перезавантаження» судової системи в Україні. У статті коротко про
те, які зміни нас очікують

Т

ак вже склалося в нашій країні, що важко
відрізнити політичний PR від справді
конструктивних вчинків політиків, реформи — від того, що називається видимістю
їх впровадження… От і судова реформа не виняток. Важко зараз однозначно сказати, чи
призведе вона до реальних змін у правосудді,
чи стане прикриттям для продовження того,
що в нас називають суддівським свавіллям.
Про це можна буде сказати лише з часом.
Проте однозначно можна сказати: те, що
відбувається в цій сфері, все ж свідчить про
певні рухи влади. І спрямовані вони на надання правосуддю більшої об’єктивності,
прозорості, контрольованості та фаховості.
Принаймні має повністю оновитися персональний склад касаційних судів та істотно
підвищитися їх дохід.
Але про все по черзі.
Підвищення ролі адвокатури
На законодавчому рівні закріплюється
право на професійну правничу допомо-

гу. У певному сенсі таке право існувало й
раніше, однак новим є те, що суб’єктом
надання професійної правничої допомоги
є адвокатура. При цьому захист від кримінального обвинувачення та представництво
в суді здійснюється виключно адвокатом.
Об’єктивності заради слід зазначити, що
законом можуть бути встановлені винятки
з цього правила, але поки що закону з такими
винятками немає. Тож адвокатам доведеться
попрацювати: без них у суді можна буде хіба
що самому захищати себе.
Мова в судах
Судова реформа передбачає провадження
судочинства та діловодства в судах України
державною, тобто українською, мовою.
Хоча суди мають гарантувати право громадян на використання ними в судовому
процесі рідної мови або мови, якою вони
володіють. Проте в будь-якому разі процесуальні документи складатимуться українською.
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Крок до прецедентного права
Прецедентним правом є таке, одним
із джерел якого окрім законів є судові рішення
певних судів. З набранням чинності Законом
України «Про судоустрій і статус суддів» від
02.06.2016 р. № 1402-VIII (далі — Закон
№ 1402) висновки щодо застосування норм
права, викладені в постановах Верховного
Суду, повинні враховуватися іншими судами
в разі застосування таких норм права. На відміну від прецедентного права український
суд має право відступити від правової позиції, викладеної Верховним Судом, однак
зобов’язаний одночасно навести мотиви
такого відступу. Іншими словами суддя, який
відступає від позиції Верховного Суду, має
обґрунтувати помилковий характер такої
позиції. Уявіть собі, яку сміливість і бажання
повинен мати такий суддя. Можливо зросте
роль науково-правової експертизи, адже
помилку ВСУ саме з наукової точки зору і
можна обґрунтувати.

Присяжні засідателі
Від декларації про їх існування судова реформа переходить до правового наповнення
інституту присяжних засідателів. Інститут
народних засідателів ліквідовується.
Цікавим є те, що:
• список присяжних засідателів затверджуватиметься територіальним управлінням
Державної судової адміністрації за списками,
складеними відповідними місцевими радами.
Для того, щоб потрапити до цього списку,
необхідна згода потенційного засідателя і
його відповідність певним критеріям;
• потрапляють у цей список, тобто стають
присяжними, на три роки;
• такі особи виконують функції присяжних
протягом не більше одного місяця щороку;
• однією з вимог до присяжного є володіння українською;

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

• на період виконання обов’язків присяжного за особою зберігається робоче місце;
• роботодавець не вправі заборонити
виконання функцій присяжного;
• присяжні засідателі вчинятимуть правосуддя також і в господарських судах;
• обиратиме присяжних на кожну судову
справу автоматизована система.

Судів стане менше
У системі судоустрою ліквідують існуючі
вищі спеціалізовані суди: Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий адміністративний
суд та Вищий господарський суд. Третьою
і останньою найвищою судовою ланкою
буде Верховний Суд. Він же стане єдиною
касаційною інстанцією.
Однак з’являться нові судові інстанції,
аналогів яких ще не було в Україні: Вищий
суд з питань інтелектуальної власності;
Вищий антикорупційний суд. Вони хоч і
називатимуться вищими, проте здійснюватимуть правосуддя як суд першої інстанції
у справах, що віднесені до їх компетенції.
Переглядатиме та перевірятиме обґрунтованість і законність їх рішень Верховний Суд.
Суддею Вищого суду з питань інтелектуальної власності може стати не лише суддя,
а й патентний повірений чи адвокат, який має
досвід професійної діяльності адвоката щодо
здійснення представництва в суді у справах
щодо захисту прав інтелектуальної власності
щонайменше п’ять років.
На мою думку, виокремлення таких судів
в окрему систему, а не просто як спеціалізацію в рамках загальних судів, свідчить про
те, що захист інтелектуальної власності (а її
обіг в Україні, за підрахунками фахівців,
сягає 3 млрд доларів щороку) та боротьба
з корупцією мають набути певного значення та відповідних «обертів». Більших, аніж
на сьогодні.
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Нова структура Верховного Суду
Верховний Суд перестане бути однорідним: його поділять вже не на палати, як це
було раніше і є сьогодні, а на окремі суди.
З палат залишиться лише Велика Палата
Верховного Суду. А от іншими підрозділами Верховного Суду стануть Касаційний
адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний
суд і Касаційний цивільний суд. Відповідно
до спеціалізації суддів. Очевидно, що касаційні суди здійснюватимуть ті повноваження,
що покладені нині на Вищі спеціалізовані
суди, а Велика Палата здійснюватиме винятково повноваження щодо усіх судових
спеціалізацій. Проте слід дочекатися внесення змін до процесуальних кодексів, щоб
з упевненістю про це говорити.
Стати суддею Верховного Суду зможе
не лише суддя апеляційного чи місцевого
суду, а й особа, що має науковий ступінь
у сфері права та стаж наукової роботи у сфері
права щонайменше 10 років, а також досвід професійної діяльності адвоката щодо
здійснення представництва в суді та/або
захисту від кримінального обвинувачення
щонайменше 10 років.

Підняття престижу «бути суддею»
Статус судді має бути піднятий не лише
(хоча й не без того) щодо матеріального забезпечення, а й з точки зору надання певних
соціальних гарантій.
Так, суддя визнається особою недоторканною. Без згоди Вищої ради правосуддя суддю
не може бути затримано або утримувано
під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку суду. Суддю не можна
притягнути до відповідальності за ухвалене
ним судове рішення.
Про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення судді може бути повідомле-
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но лише Генеральним прокурором або його
заступником. Суддю може бути тимчасово
відсторонено від здійснення правосуддя
на строк не більше двох місяців у зв’язку
з притягненням до кримінальної відповідальності лише на підставі вмотивованого
клопотання Генерального прокурора або
його заступника. Проведення стосовно судді
оперативно-розшукових заходів чи слідчих
дій, що можуть проводитися лише з дозволу суду, здійснюється на підставі судового
рішення, ухваленого за клопотанням лише
Генерального прокурора або його заступника, керівника регіональної прокуратури
або його заступника.

Підвищення вимог до суддів
Заборонено обіймати посаду судді одночасно із зайняттям посади в будь-якому
іншому органі державної влади, органі
місцевого самоврядування та з представницьким мандатом. Суддя не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою,
адвокатською діяльністю, обіймати будь-які
інші оплачувані посади, виконувати іншу
оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи творчої), а також входити до складу
керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті
одержання прибутку.
Судді, які є власниками акцій або володіють іншими корпоративними правами
чи мають інші майнові права або інший
майновий інтерес у діяльності будь-якої
юридичної особи, що має на меті отримання
прибутку, зобов’язані передати такі акції
(корпоративні права) або інші відповідні
права в управління незалежній третій особі
(без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями,
корпоративними або іншими правами, або
щодо реалізації прав, які з них виникають)
на час перебування на посаді судді. Проте
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відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи
від майна, власником якого він є, суддя
вправі отримувати.
Закон не лише встановлює певні обмеження, пов’язані з перебуванням на посаді
судді, а й передбачає механізми контролю
за життям судді — моніторинг способу життя
судді відповідно до закону. Результати такого
моніторингу можуть використовуватися для
оцінки дотримання суддею правил суддівської етики. Тож суддя із власною яхтою чи
палацом повинен буде попіклуватися про
те, щоб витримати такий моніторинг його
способу життя.
Декларація щодо майнового стану та доходів судді (а цілком логічно й витрат) подаватиметься кожним суддею щонайменше один
раз на п’ять років, а також частіше за відповідним запитом Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України або Вищої ради правосуддя.
Крім того, суддя буде зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення
на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію
родинних зав’язків, у якій мають бути вказані
в тому числі прізвища, імена, по батькові
осіб, з якими у судді є родинні зв’язки, місця
їх роботи (проходження служби), займані
ними посади, якщо такі особи є або протягом останніх п’яти років були членами
та працівниками різних органів державної
влади та інших органів, а саме: Тимчасової
спеціальної комісії з перевірки суддів судів
загальної юрисдикції, суддями, працівниками
апарату суду, прокурорами, працівниками
правоохоронних органів (органів правопорядку), адвокатами, нотаріусами тощо. Це,
мабуть, з метою, щоб хабар судді за неправомірне рішення не можна було дати шляхом
оплати адвокатських чи нотаріальних послуг
його дружини, чоловіка, сина чи доньки…
Крім того, суддя зобов’язаний щорічно
до 1 лютого подавати шляхом заповнення
на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію
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доброчесності, яка складається з переліку
тверджень, правдивість яких суддя повинен
задекларувати шляхом їх підтвердження або
непідтвердження. У такій декларації суддя
має задекларувати, у т. ч. своє твердження
про відповідність рівня життя судді наявному
в нього та членів його сім’ї майну і одержаним ними доходам, невчинення корупційних
правопорушень, невтручання у правосуддя,
яке здійснюється іншими суддями, тощо.
Окрім порушення засад судочинства
(гласності, відкритості, рівності…) підставою
для притягнення судді до дисциплінарної
відповідальності відтепер буде незазначення
ним у судовому рішенні мотивів прийняття
або відхилення аргументів сторін щодо суті
спору. Отже, те, чим раніше зловживали
судді, а саме ігнорування аргументів сторони
у спорі, тепер стане для них небезпечним.
Крім того, підставою для притягнення
судді до відповідальності буде здійснення
суддею або членами його сім’ї витрат, що
перевищують доходи такого судді та доходи
членів його сім’ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим
доходам; непідтвердження суддею законності джерела походження майна. Елітні
фітнес-клуби та ресторани для судді стануть
зоною підвищеного ризику.
Окрім попередження, догани, тимчасового
відсторонення від здійснення правосуддя
за вчинення дисциплінарного проступку
суддю може бути переведено до суду нижчого
рівня або навіть звільнено з посади.

Матеріальне забезпечення суддів
Це одне з найболючіших і найцікавіших
питань, яке розділило суспільство на тих, хто
«за», і тих, хто «проти». Особисто моя думка
полягає в тому, що оплата праці судді має
бути конкурентною, тобто юрист на посаді
судді, під суворим контролем усіх органів
влади, журналістів і суспільства, повинен мати
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можливість чесно заробляти на гідний рівень
життя. При цьому я вважаю гідним рівнем
життя не мінімальну і не середню зарплату
українців, а зарплату, яка дає можливість чесно
придбати житло, авто, відвідати кіно чи театр,
поїхати на відпочинок за кордон, повечеряти
в ресторані, купити одяг не в секонд-хенді.
Оплата праці судді складатиметься з так
званого базового розміру посадового окладу,
регіональних коефіцієнтів і доплат за вислугу
років, за перебування на адміністративній
посаді в суді, за науковий ступінь, за доступ
до державної таємниці.
Базовий розмір посадового окладу суддів
становить:
• 30 мінімальних заробітних плат (на сьогодні це 43 500 грн) — судді місцевого суду;
• 50 мінімальних заробітних плат (на сьогодні це 72 500 грн) — судді апеляційного
суду, вищого спеціалізованого суду;
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• 75 мінімальних заробітних плат
(108 750 грн) — судді Верховного Суду.
Доплата за вислугу років складатиме від
15 % до 80 % посадового окладу. А регіональний коефіцієнт (наскільки великим є місто,
в якому працює суддя) — від 1,1 до 1,25.
Кандидат наук матиме доплату в розмірі
15 %, а доктор наук — 20 %.
Крім того, суддям надається щорічна
оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих
днів з виплатою, крім суддівської винагороди,
допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу та службове житло за місцем
знаходження суду.
І не менш цікавим фактом є те, що протягом шести місяців з дня набрання чинності
Законом № 1402 має бути створений новий
Верховний Суд та призначені його судді.
Тобто йдеться про повне «перезавантаження»
принаймні ВСУ.

Для довідки
За новим законом систему судоустрою
складають місцеві суди, апеляційні суди та
Верховний Суд, який є найвищим судом у
системі судоустрою.
Судами першої інстанції є окружні господарські суди; окружні адміністративні суди;
окружні загальні суди, а також Вищий суд з
питань інтелектуальної власності та Вищий
антикорупційний суд.

Судами другої інстанції є апеляційні господарські суди; апеляційні адміністративні суди
та апеляційні суди з розгляду кримінальних та
цивільних справ.
Судом третьої інстанції є Верховний Суд,
у складі якого діють Велика Палата Верховного Суду; Касаційний адміністративний суд;
Касаційний господарський суд; Касаційний
кримінальний суд; Касаційний цивільний суд.

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»

Зарахування до відпускного
стажу відпустки без збереження
зарплати

Зарахування до відпускного
стажу часу відпустки за місцем
проходження військової служби

Чи зараховуються до стажу роботи,
що дає право на щорічну основну
відпустку, періоди відпусток без збереження заробітної плати?

Чи зараховується до стажу роботи,
що дає право на щорічну основну
відпустку, час проходження працівником військової служби за призовом під
час мобілізації, якщо за цей час йому було
надано оплачувану відпустку за місцем
проходження військової служби?

Так, зараховуються.
До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується
час, коли працівник фактично не працював,
але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна
плата, в порядку, визначеному ст. 25 та 26
Закону про відпустки (п. 2 частини першої
ст. 9 Закону про відпустки).
Тобто період відпустки без збереження
заробітної плати зараховується до стажу
роботи, що дає право на щорічну основну
відпустку.

Так, зараховується.
Статтею 119 КЗпП встановлено, що
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
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до дня фактичної демобілізації, зберігаються
місце роботи, посада і середній заробіток
на підприємстві, в установі, організації,
фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі
незалежно від підпорядкування та форми
власності та у фізичних осіб — підприємців,
в яких вони працювали на час призову.
За працівниками, які були призвані під
час мобілізації, на особливий період та які
підлягають звільненню з військової служби
у зв’язку з оголошенням демобілізації, але
продовжують військову службу у зв’язку
з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи,
посада і середній заробіток на підприємстві,
в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних
осіб — підприємців, в яких вони працювали
на час призову.
Час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи
(посада) та заробітна плата повністю або
частково, зараховується до стажу роботи, що
дає право на щорічну основну відпустку (п. 2
частини першої ст. 9 Закону про відпустки).
Таким чином, працівник після демобілізації має право на щорічну основну відпустку
на підприємстві, на якому він працював
на час призову.

Зміна безстрокового трудового
договору на строковий
Як правильно перевести працівника
із безстроковго трудового договору
на строковий?
Строковий трудовий договір укладається у випадках, якщо трудові
відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням
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характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших
випадках, передбачених законодавчими
актами (ст. 23 КЗпП).
Оскільки працівник працює за безстроковим трудовим договором, то йдеться про
зміну істотних умов праці. У зв’язку зі змінами
в організації виробництва і праці допускається
зміна істотних умов праці в разі продовження
роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією
чи посадою. Про зміну істотних умов праці,
а саме: систем та розмірів оплати праці; пільг;
режиму роботи; встановлення або скасування
неповного робочого часу; суміщення професій; зміну розрядів тощо, працівник має
бути повідомлений не пізніше ніж за два
місяці. Якщо ж колишні істотні умови праці
не може бути збережено, а працівник не згодний на продовження роботи в нових умовах,
трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36
КЗпП (ст. 32 КЗпП).
Не вважається переведенням на іншу
роботу і не потребує згоди працівника його
переміщення на тому самому підприємстві
на інше робоче місце, в інший структурний
підрозділ у тій самій місцевості, доручення
роботи на іншому механізмі або агрегаті
в межах спеціальності, кваліфікації чи посади,
обумовленої трудовим договором. Роботодавець не має права переміщати працівника
на роботу, протипоказану йому за станом
здоров’я (частина друга ст. 32 КЗпП).

Прийняття та звільнення
в одному місяці та право на ПСП
Працівник був звільнений та працевлаштований одним і тим же
роботодавцем упродовж одного
місяця. Як перерахувати суми нарахованих
доходів і застосувати ПСП?
Працівник має право на зменшення
суми загального місячного оподатковуваного доходу, одержаного від одного
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роботодавця у вигляді заробітної плати, якщо
її розмір не перевищує місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної
особи на 1 січня звітного податкового року,
помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2016 р. — 1930,00 грн).
Працівник подає роботодавцю заяву про
самостійне обрання місця застосування
ПСП, і вона (ПСП) починає застосовуватися
до нарахованих доходів у вигляді заробітної
плати з дня отримання роботодавцем заяви
платника податку про застосування ПСП та
документів, що підтверджують таке право
(пп. 169.2.2 ПКУ).
ПСП застосовується до нарахованого
працівнику місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його
нарахування/виплати (пп. 169.2.1 ПКУ).
Відповідно до пп. 169.3.4 ПКУ ПСП надається з урахуванням останнього місячного
податкового періоду, в якому працівник був
звільнений з місця роботи.
Роботодавець зобов’язаний провести,
в т. ч. за місцем застосування ПСП, перерахунок суми доходів, нарахованих працівнику
у вигляді заробітної плати, а також суми ПСП,
зокрема під час проведення остаточного розрахунку з працівником під час звільнення.
Якщо внаслідок перерахунку виникає недоплата утриманого податку, сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок
суми будь-якого оподатковуваного доходу
(після його оподаткування) за відповідний
місяць, а в разі недостатності суми такого
доходу — за рахунок оподатковуваних доходів
наступних місяців до повного погашення
суми такої недоплати (пп. 169.4.4 ПКУ).
Отже, з метою визначення правильності
оподаткування роботодавцю необхідно провести перерахунок сум нарахованих доходів,
утриманого податку за місяць, в якому працівник був звільнений та працевлаштований.
Під час такого перерахунку враховується один
граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП (у 2016 р. — 1930,00 грн).
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Переїзд на роботу в іншу
місцевість та компенсація
Чи надається компенсація або грошова допомога під час переїзду
на роботу в іншу місцевість?
Статтею 120 КЗпП встановлено гарантії та компенсації для працівників
під час переїзду на роботу в іншу
місцевість. А постановою КМУ «Про гарантії
та компенсації при переїзді на роботу в іншу
місцевість» від 02.03.1998 р. № 255 установлено перелік, порядок надання, виплати та
розміри таких гарантій та компенсацій.
Працівникам, які переїжджають на роботу
в іншу місцевість, виплачується одноразова
допомога: працівникові — в розмірі його
місячного посадового окладу (тарифної
ставки) за новим місцем роботи, кожному
члену сім’ї працівника, який переїжджає, —
25 % його одноразової допомоги.
Строки виплати одноразової допомоги
працівникові під час переїзду не визначені.
Така допомога виплачується виходячи
з розміру посадового окладу (тарифної ставки), який був установлений працівникові
на момент переїзду.

Навчання у вечірній школі
та додаткова відпустка
Працівниця навчається у вечірній
школі. Чи має вона право на додаткову відпустку?
Для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх
вечірніх (змінних) школах, класах,
групах з очною, заочною формами навчання
при загальноосвітніх школах, на період навчального року встановлюється скорочений
робочий тиждень на один робочий день або
на відповідну йому кількість робочих годин
(за скороченого робочого дня впродовж
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тижня). Ці особи звільняються від роботи
впродовж навчального року не більш як
на 36 робочих днів за шестиденного робочого тижня або на відповідну їм кількість
робочих годин. За п’ятиденного робочого
тижня кількість вільних від роботи днів
змінюється залежно від тривалості робочої
зміни за збереження кількості вільних від
роботи годин (ст. 209 КЗпП).
Працівникам за час звільнення від роботи
виплачується 50 % середньої заробітної плати
за основним місцем роботи, але не менше
від мінімального розміру заробітної плати.
Роботодавець може надавати без шкоди
для виробничої діяльності працівникам,
які навчаються в середніх загальноосвітніх
(змінних) школах, класах, групах з очною,
заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на їх бажання в період
навчального року без збереження заробітної плати один-два вільних від роботи дні
на тиждень (ст. 210 КЗпП).
Таким працівникам щорічні відпустки
за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані
до початку навчання у названих закладах
(частина друга ст. 212 КЗпП).
Також ст. 211 КЗпП передбачено, що працівникам, які здобувають загальну середню
освіту в загальних середніх загальноосвітніх
вечірніх (змінних) школах, класах, групах
з очною, заочною формами навчання при
загальноосвітніх школах, надається додаткова
оплачувана відпустка на період складання:
• випускних іспитів в основній школі —
тривалістю 10 календарних днів;
• випускних іспитів у старшій школі —
тривалістю 23 календарних дні;
• перевідних іспитів в основній та старшій
школах — від чотирьох до шести календарних днів.
На час додаткових відпусток у зв’язку
з навчанням за працівниками за основним
місцем роботи зберігається середня заробітна
плата, що передбачена ст. 217 КЗпП.
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Винагорода за підсумками роботи
за рік за наявності догани
Чи можна виплачувати винагороду
за підсумками роботи за рік працівнику за період дисциплінарного
стягнення у вигляді догани, якщо на момент ухвалення рішення про виплату винагороди з працівника було достроково
знято дисциплінарне стягнення (догану)?
Підприємства госпрозрахункової
сфери самостійно в колективному
договорі встановлюють умови та розміри оплати праці (ст. 15 Закону про оплату
праці та ст. 97 КЗпП).
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про
колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р.
№ 3356-ХІІ зміст колективного договору
визначається сторонами в межах їхньої
компетенції, що стосується нормування й
оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати (окладів,
тарифних ставок та інших видів трудових
виплат — доплат, надбавок, премій тощо).
Таким чином, умови встановлення та розміри премій (винагород) підприємства визначають безпосередньо в колективному договорі
або в окремому положенні про оплату праці.
В одному з розділів колективного договору або ж в окремому положенні про
преміювання мають визначатися виробничі
упущення (інші порушення), за які працівникам зменшується розмір премії (винагороди) або за які вони не виплачуються. Так,
зокрема, може бути передбачено, що премія
(винагорода) не виплачується впродовж дії
дисциплінарного стягнення. Крім того ст. 151
КЗпП визначено, що заходи заохочення до
працівника не застосовуються протягом
строку дії дисциплінарного стягнення.
Таким чином, винагорода за підсумками
роботи за рік має нараховуватися виключно
з урахуванням чинного на підприємстві положення про її виплату.
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Одноразові та систематичні
виплати й винагороди
Як відрізнити одноразову виплату
від систематичної, якщо такі виплати надаються одному працівнику
згідно з різними наказами, але на підставі
однієї норми закону?
У законодавстві немає чіткого визначення та чіткої різниці між систематичними та одноразовими виплатами. Тому лише зважаючи на періодичність певних виплат їх можна віднести
до виплат систематичних та разових. Хоча
Порядок обчислення середньої заробітної
плати, затверджений постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100),
і передбачає особливості (не)врахування
окремих виплат під час обчислення середньої
заробітної плати. Зокрема, перелік виплат,
які не враховуються під час обчислення
середньої заробітної плати, наведено в п. 4
Порядку № 100.
Як правило, виробничі премії (місячні,
квартальні тощо) не мають одноразового
характеру. Премії ж до святкових, ювілейних
дат, за результатами роботи за рік — одноразові. З одноразових виплат Порядком № 100
передбачено врахування лише одноразової
винагороди за підсумками роботи за рік та
за вислугу років.
Що ж стосується розрахунку середньої
заробітної плати для оплати часу тимчасової
непрацездатності або допомоги по вагітності
та пологах, то враховуються всі виплати,
на які було нараховано ЄСВ, поділ їх на одноразові та систематичні відсутній.

Первинний інструктаж
на роботі
Хто й коли має проінструктувати
працівника та визначити його робоче місце?
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Відповідно до ст. 29 КЗпП до початку
роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний:
• роз’яснити працівникові його права та
обов’язки, а також поінформувати під підпис
про умови праці, наявність на робочому місці,
де він працюватиме, небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, які ще не усунуто, та
можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його
права на пільги й компенсації за роботу в таких
умовах відповідно до чинного законодавства
й колективного договору;
• ознайомити працівника з правилами
внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
• визначити працівникові робоче місце,
забезпечити його потрібними для роботи
засобами;
• проінструктувати працівника з техніки
безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці
та протипожежної охорони.

Ознака доходу у ф. № 1ДФ у разі
операцій з нерухомістю
Підприємство придбало у фізичної
особи нерухомість, частину якої
фізособа отримала у спадок, а частину їй було подаровано. Як відобразити
виплату у ф. № 1ДФ?
Операції з продажу нерухомості можуть (не)оподатковуватися ПДФО
на умовах, визначених п. 170.2 ПКУ.
І може статися так, що не весь дохід є об’єктом
оподаткування ПДФО. А у ф. № 1ДФ мають
відображатися всі доходи, які виплачуються
на користь фізичної особи, — і ті, що оподатковуються ПДФО, і ті, що не оподатковуються
ПДФО. Тому у ф. № 1ДФ дохід, виплачений
на користь фізичної особи, з якого ПДФО
утримано частково, слід відобразити одним
рядком з ознакою доходу «104» (продаж
(обмін) нерухомого майна згідно зі ст. 172
ПКУ) і вказати суму утриманого податку.
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Ознака доходу у ф. № 1ДФ
вартості молока «за
шкідливість»
Як відобразити у податковому розрахунку ф. № 1ДФ вартість молока,
яке надається працівникам за шкідливі умови роботи?
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
вартість молока, яке надається працівникам за шкідливі умови роботи,
слід відображати з ознакою доходу «136» —
вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування та іншого майна,
якими роботодавець забезпечує платника
податку відповідно до Закону України «Про
охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII,
спеціального (форменого) одягу та взуття,
що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який
перебуває з ним у трудових відносинах
(пп. 165.1.9 ПКУ).
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Відповідальність за несвоєчасну
виплату відпускних
У якому нормативному акті зазначається, що несвоєчасна виплата
відпускних карається накладенням
штрафу?
Відповідальність за несвоєчасну виплату відпускних працівнику визначена
ст. 265 КЗпП та ст. 41 КУпАП. Зокрема:
• порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших
виплат, передбачених законодавством про
працю, більш як за один місяць, виплата
їх не в повному обсязі карається штрафом
у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент
виявлення порушення;
• порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами
другим-п’ятим частини другої ст. 265 КЗпП —
у розмірі мінімальної заробітної плати.

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

Відображення у ф. № 1ДФ доходу,
виплаченого підприємцю
працівником
Працівник за власні кошти придбав
у приватного підприємця товар
для підприємства, а потім останнє
компенсувало йому витрати. Чи потрібно
в такому випадку відображати виплачений
підприємцю дохід у ф. № 1ДФ?
Так, виплачений дохід потрібно відображати в податковому розрахунку
за ф. № 1ДФ. Якщо працівник купує
товар для цілей ведення господарської ді-

яльності підприємства (з подальшим його
оприбуткуванням та використанням), то
вважається, що він робить це не від свого імені, а від імені підприємства. І навіть
не важливо, купує він такий товар за підзвітні
чи за власні кошти, які йому в подальшому
підприємство відшкодує, — він усе одно діє
в інтересах підприємства і виступає його
представником. Дії працівника в такому
випадку можна віднести до дій повіреного
за договором доручення (ст. 1000 ЦКУ),
коли він вчиняє певні юридичні дії від імені
та за рахунок підприємства (довірителя).
Виплачений через працівника приватному
підприємцю дохід вважається виплаченим від
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підприємства, і воно як податковий агент має
відобразити його у податковому розрахунку
за ф. № 1ДФ за той звітний період, в якому працівник розрахувався з підприємцем
(а не тоді, коли підприємство розрахувалося
з ним, хоча це може бути і один звітний податковий період). Ознака доходу — «157».

Нарахування компенсації
за невикористану відпустку
працівниці, яка перебуває
в «декретній» відпустці
Жінка, яка з 15.02.2015 р. перебуває
у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку,
вирішила звільнитися з 31.08.2016 р. На цю
дату їй належить 18 календарних днів
невикористаної щорічної відпустки. Як
їй нараховувати компенсацію, зважаючи
на те, що за останні півтора року їй було
здійснено лише одну виплату в лютому
2015 р. — премію в сумі 4000,00 грн (розмір посадового окладу) за підсумками
роботи в 2014 р.?
Нарахування компенсації за невикористані дні відпустки провадиться
так само, як і нарахування відпускних.
Тобто обчислюється середньоденний заробіток, який множиться на кількість невикористаних днів відпустки. Середньоденний
заробіток розраховується за правилами
Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100).
Згідно з абзацом першим п. 2 Порядку
№ 100 обчислення середньої зарплати для
виплати компенсації за невикористані дні
відпустки провадиться, виходячи з виплат
за останні 12 календарних місяців роботи,
що передують місяцю виплати компенсації.
У випадку, наведеному в запитанні, в такий
період у працівниці не було виплат у зв’язку
з тим, що вона перебувала у відпустці для
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догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (тобто не мала заробітку не зі
своєї вини), тому їй середню зарплату слід
розраховувати, виходячи з посадового окладу
(абзац третій п. 4 Порядку № 100).
Для цього потрібно посадовий оклад
помножити на 12 місяців та отриманий
результат поділити на кількість календарних
днів року за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством.
Потім обчислений середній заробіток слід
помножити на кількість невикористаних
днів відпустки.
Для наочності виконаємо розрахунок
компенсації виходячи з даних, вказаних
у запитанні.
Розрахунковий період — з 01.08.2015 р.
по 31.07.2016 р.
Розрахунковий дохід — 4000,00 грн ×
× 12 міс. = 48 000,00 грн.
Кількість календарних днів року без урахування святкових та неробочих днів —
366 к. дн. – 10 св. дн. = 356 к. дн.
Середньоденна зарплата працівниці —
48 000,00 грн ÷ 356 к. дн. = 134,83 грн.
Сума компенсації — 134,83 грн × 18 к. дн. =
= 2426,94 грн.

Включення суми туристичного
збору до складу витрат
на відрядження
Працівник підприємства з м. Харкова під час відрядження до м. Мукачеве сплатив туристичний збір.
Чи можна включити суму цього збору
до складу витрат на відрядження?
Згідно з пп. 268.2.1 ПКУ платниками
туристичного збору є громадяни
України та особи без громадянства,
які прибувають у ті міста чи селища, де
встановлена сплата цього збору.
Із назви збору випливає, що обов’язок
з його сплати поширюється на осіб, які при-
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бувають у зазначені місця з туристичною
метою, тобто як туристи. Що підтверджує
й пп. 268.2.2 ПКУ, яким визначено перелік
осіб, які не повинні сплачувати туристичного збору. Серед них є й особи, які прибули
у відрядження.
Отже, відряджений працівник не повинен
був сплачувати цього збору. Тому якщо представники адміністрації готелю чи хтось інший
вимагали його сплатити, слід було просто
підтвердити своє перебування у відрядженні
відповідними документами, наприклад, копією
наказу про відрядження, посвідченням про
відрядження (хоча необхідність його оформлення вже не передбачена законодавством),
службовим завданням, екземплярами договорів, іншою виробничою документацією.
Швидше за все працівник не підтвердив
факту відрядження, через що йому довелося
сплатити туристичний збір. Оскільки на законодавчому рівні це не передбачено, витрати
на сплату цього збору не можна віднести навіть до складу інших витрат на відрядження.
Звісно, підприємство може відшкодувати
працівнику суму туристичного збору, але
тільки за рахунок прибутку. Компенсація
витрат буде для працівника доходом у вигляді додаткового блага, відповідно з неї
слід утримати ПДФО та ВЗ.

Нарахування «декретних»
працівниці, якщо вона продовжує
працювати
Працівниця надала бухгалтерії підприємства листок непрацездатності
у зв’язку з вагітністю та пологами,
але продовжує працювати. Як нараховувати їй допомогу по вагітності та пологах
у такому разі?
Насамперед зауважимо, що перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами — це право
жінки, а не її обов’язок. І хоча жінці на такий
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період надається листок непрацездатності,
його видача пов’язана не із захворюванням, а з її особливим станом. Вагітна жінка
не зобов’язана з першого дня, зазначеного
в листку непрацездатності, йти у відпустку:
якщо вона хоче працювати далі, ніщо не забороняє їй піти у відпустку пізніше.
Якщо працівниця не скористалася правом
на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами
і продовжує працювати, роботодавець за такі
робочі дні повинен нараховувати та виплачувати їй заробітну плату, незважаючи на те,
що вона надала листок непрацездатності.
Чинним законодавством не передбачено одночасної виплати заробітної плати
й допомоги по вагітності та пологах. Тому
роботодавець має виплатити працівниці допомогу по вагітності та пологах лише за дні її
фактичного перебування у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами. Розрахунковий період визначається з огляду на дату настання
страхового випадку — відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами, а не на її початок.
Тобто якщо дата початку відпустки, вказана
в листку непрацездатності, листопад, а жінка
йде у відпустку в грудні, то розрахунковий
період відлічується з жовтня.
Новий листок непрацездатності брати
не потрібно, оскільки він виданий жінці
на тому строку вагітності, який передбачено
законодавством. У заяві-розрахунку до ФСС
з ТВП підприємство має вказати фактичну
кількість календарних днів непрацездатності
працівниці.

Оформлення «декретної»
відпустки чоловіком
У яких випадках можна оформити «декретну» відпустку на чоловіка?
Оскільки чоловікові не зможуть оформити відпустку у зв’язку з вагітністю
та пологами, то під «декретною» від-
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пусткою слід розуміти відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку. Але відзначимо, що законодавством для
чоловіків з маленькими дітьми так само, як і
для жінок, передбачено два види відпусток.
Згідно з частиною другою ст. 17 Закону
про відпустки особам, які усиновили новонароджену дитину (новонароджених дітей)
безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних
днів — у разі усиновлення двох та більше
дітей). У разі усиновлення дитини (дітей)
обома батьками вказана відпустка надається
одному з батьків на їх розсуд.
Як бачимо, ця відпустка без назви за тривалістю аналогічна другій частині відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами — тій,
що надається після пологів. І на неї може
мати право як жінка, так і чоловік, зокрема
у випадках, якщо він самостійно усиновить
новонароджену дитину (дітей) або усиновить
їх разом із дружиною, але вони вирішать, що
відпустку оформить саме чоловік.
Також відповідно до частини сьомої ст. 179
КЗпП чоловікові, який фактично наглядає
за дитиною, надається відпустка для догляду
за нею до досягнення дитиною трирічного
або шестирічного (за медичним висновком)
віку. Крім того, на чоловіків поширюються
норми частини четвертої цієї ж статті, за якою
підприємство за рахунок власних коштів
може надавати для догляду за дитиною
старше трьох років частково оплачувану або
відпустку без збереження заробітної плати.
Оформлення декретної відпустки на чоловіка відбувається аналогічно оформленню
такої відпустки на жінку. Якщо жінка перериває свою відпустку для догляду за дитиною
з метою оформлення цієї відпустки чоловіком,
він разом з усіма документами, необхідними
для оформлення такої відпустки за місцем
своєї роботи, має надати ще копію наказу
про переривання цієї відпустки жінкою та
її вихід на роботу.
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Варто зазначити, що на чоловіків, які перебувають у декретній відпустці, поширюються
ті ж самі гарантії, передбачені трудовим
законодавством, що й на жінок, зокрема:
заборона у відмовленні під час прийняття
на роботу, робота на умовах неповного робочого часу, заборона зменшення зарплати
та звільнення з роботи тощо.

Виплата допомоги
на оздоровлення особі, яка працює
неповний робочий час
Колдоговором передбачена виплата працівникам під час надання
відпустки матеріальної допомоги
на оздоровлення в розмірі окладу. В якому
розмірі виплачувати таку допомогу працівнику, який працює неповний робочий час?
Неповний робочий може встановлюватися за угодою між працівником та керівником підприємства як
під час прийняття на роботу, так і згодом.
Також це може відбуватися як з ініціативи
працівника, так і з ініціативи роботодавця,
але в будь-якому випадку робота на умовах
неповного робочого часу не тягне за собою
жодних обмежень обсягу трудових прав
(частина третя ст. 56 КЗпП).
Працівники, які працюють на умовах
неповного робочого часу, так само мають
право на відпустку повної тривалості, виплати за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, а також додаткові
соціальні пільги та гарантії, встановлені
колективним договором.
Зважаючи на те, що у прикладі, наведеному в запитанні, колективним договором
передбачена виплата працівникам під час
надання відпустки матеріальної допомоги
на оздоровлення в розмірі окладу, то незалежно від того, що працівник працює неповний робочий час, йому слід виплатити
її також у розмірі його посадового окладу,
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оскільки встановлено конкретний розмір
такої допомоги.
Якби положення колективного договору
було сформульовано інакше, наприклад, розмір матеріальної допомоги на оздоровлення
був прив’язаний до середнього заробітку
(припустимо, в якомусь відсотковому відношенні), тоді робота на умовах неповного робочого часу суттєво позначилася б
на розмірі матеріальної допомоги. Оскільки
оплата праці за неповного робочого часу
провадиться пропорційно відпрацьованому
часу (або залежно від виробітку), відповідно
середній заробіток працівника є меншим
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порівняно з його окладом, і в разі прив’язки
розміру допомоги до середнього заробітку
працівнику належала б менша сума матеріальної допомоги.
Нагадаємо, що питання матеріального
стимулювання працівників госпрозрахункових підприємств регулюється нормами
колективного (трудового) договору, в якому має бути чітко вказано, на яких умовах
здійснюється та чи інша виплата (премія,
допомога, бонус тощо), у т. ч. за умов, коли
працівник працює неповний робочий час,
прогулює роботу, перебуває у відрядженні
тощо.

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

Направлення працівника
на навчання до США
Науковий співробітник повідомив,
що виграв грант на навчання у США.
Чи зберігати за ним місце роботи й
середню зарплату та протягом якого часу?
Пунктом 2 розділу ІІІ Інструкції про
службові відрядження в межах України
та за кордон, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р.
№ 59 (поширюється на підприємства, установи та організації, що повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів), встановлено, що працівникам, які направляються на навчання
та стажування за кордон, відшкодовуються
витрати в порядку, передбаченому чинним
законодавством про умови матеріального
забезпечення осіб, направлених за кордон
на навчання. Такими нормативними актами є:
• Положення про умови матеріального
забезпечення осіб, направлених за кордон

на навчання та стажування, затверджене
постановою КМУ від 04.03.1996 р. № 287;
• Положення про навчання студентів та
аспірантів, стажування наукових і науковопедагогічних працівників у провідних вищих
навчальних закладах та наукових установах
за кордоном, затверджене постановою КМУ
від 13.04.2011 р. № 411.
Загалом ці документи передбачають збереження за працівниками місця роботи та
середнього заробітку, але конкретні його
розміри та умови збереження залежать від
умов навчання (за рахунок сторони, що
приймає, чи сторони, що направляє; за програмою уряду України чи США тощо).

Відпустка для догляду
за дитиною без медичного
висновку
Працівниця перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, але
через сімейні обставини просить нада-
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ти їй відпустку для догляду за дитиною
до досягнення нею шестирічного віку
без медичного висновку. Чи можна надати
таку відпустку?
Так, можна. Статтею 18 Закону про
відпустки встановлено, що після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй
надається відпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку.
Підприємство за рахунок власних коштів
може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження
заробітної плати для догляду за дитиною
більшої тривалості.
У п. 3 частини першої ст. 25 Закону про
відпустки уточнюється, що відпустка без збереження заробітної плати за бажанням
працівника надається в обов’язковому порядку матері або іншим особам, зазначеним
у частині третій ст. 18 та частині першій ст. 19
цього Закону, 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
нею 18-річного віку.
Тобто відпустка для догляду за дитиною
більшої тривалості може надаватися з двох
підстав:
• в обов’язковому порядку на підставі
медичного висновку — за ст. 25 Закону про
відпустки;
• на умовах, визначених колективним
(трудовим) договором, або за домовленістю
сторін — згідно зі ст. 18 Закону про відпустки.
Оскільки працівниця не може надати
медичного висновку, то відпустка для догляду за дитиною більшої тривалості може
надаватися їй за ст. 18 Закону про відпуст-
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ки — на умовах, визначених колективним
(трудовим) договором, або за домовленістю
сторін. Саме на цю статтю і слід робити
посилання в наказі про надання відпустки.
Нагадаємо, що час відпустки для догляду
за дитиною більшої тривалості (після виповнення їй трьох років) не включається
до стажу, що дає право на щорічну відпустку
(ст. 9 Закону про відпустки).

Коригування доплати під час
розрахунку відпускних
Працівник працює на складі. У вільний від роботи час ночами сторожує, за що отримує доплату. Під
час коригування зарплати за п. 10 Порядку № 100 у ході обчислення середньої
зарплати для оплати часу відпустки слід
коригувати і суму доплати?
У п. 10 Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100), зазначено, що
у випадках підвищення тарифних ставок і
посадових окладів на підприємстві, в установі,
організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими
в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом
якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи
премії та інші виплати, що враховуються
під час обчислення середньої заробітної
плати, за проміжок часу до підвищення
коригуються на коефіцієнт їх підвищення.
Логічно вважати, що «премії та інші виплати, що враховуються під час обчислення
середньої заробітної плати», слід коригувати
в разі, якщо їх розмір «прив’язано» до окладу працівника. Тобто якщо зі збільшенням
окладу зростає розмір премії чи доплати, то
їх слід коригувати, а якщо ні — коригувати
їх не потрібно.
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Проте Міністерство праці та соціальної
політики і Міністерство фінансів України
у листі від 10.02.2000 р. № 01–3/277–018–2
та від 21.02.2000 р. № 16–102–10/11–1301
відповідно роз’яснювали, що коригувати
слід виплати, що включаються в розрахунок
середньої заробітної плати, у т. ч. премії,
доплати, надбавки, перелік яких наведено
в п. 3 розділу III Порядку № 100. Серед них
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доплати та надбавки за суміщення професій
і посад, розширення зон обслуговування
тощо.
Підприємству варто взяти це роз’яснення
до уваги. Проте не слід забувати, що на госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та
інших виплат провадиться з урахуванням
їх фінансових можливостей.

На ваші запитання відповідає Оксана МАРЧЕНКО,
консультант журналу «Заработная плата»

Оплата відпустки працівникам,
яким встановлено неповний
робочий час
Як оплачувати відпускні працівникам, якщо на підприємстві встановлено неповний робочий час?
Під час обчислення середнього заробітку для оплати часу відпустки слід застосовувати положення
Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ
від 08.02.1995 р. № 100. Керуючись зазначеним Порядком, Законом про відпустки
та роз’ясненням Міністерства соціальної
політики щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток
у випадку, коли працівники працюють на
умовах неповного робочого тижня, наданим

в листі від 25.05.2009 р. № 294/13/84-09,
доходимо висновку, що якщо працівник
з незалежних від нього причин працював у
режимі неповного робочого тижня (наказом
по підприємству, установі, організації працівники відділу, цеху тощо були переведені
на роботу на умовах неповного робочого
тижня у зв’язку з неможливістю забезпечити
їх роботою впродовж нормальної тривалості
робочого тижня), середньоденна заробітна
плата для оплати часу щорічної відпустки
провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки
12 місяців на відповідну кількість календарних днів року, зменшену на кількість
святкових і неробочих днів, встановлених
законодавством (ст. 73 КЗпП), а також
на кількість робочих днів, протягом яких
працівник не працював, у разі скороченого
робочого тижня (простою).

ВЕБИНАР
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ОПЛАТА ТРУДА

Материальное
обеспечение
за счет ФСС по ВУТ
в период отпусков

За ініціативою журналу «Заработная плата» вже більше року відбуваються безкоштовні вебінари, присвячені різним темам. Під час серпневого вебінару, який проводила науковий
редактор журналу «Заработная плата» Галина КАЗНАЧЕЙ, були розглянуті питання надання
матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП у період відпусток. Публікуємо відповіді на найпоширеніші запитання, які прозвучали під час вебінару

У мережі Інтернет почала з’являтися
інформація, що з допомоги по вагітності та пологах, яку отримують
на підприємстві працівниці від ФСС з ТВП,
слід утримувати ПДФО та ВЗ починаючи
з 2016 р. Так це чи ні?
З допомоги по вагітності та пологах
ПДФО та ВЗ не утримуються.
Відповідно до пп. 165.1.1 ПКУ до складу
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається
сума державної та соціальної матеріальної
допомоги, державної допомоги у вигляді
адресних виплат та надання соціальних і
реабілітаційних послуг відповідно до закону,
житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій, включаючи грошові компенсації
інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації
індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах.

Чи компенсується ДФС сума нарахованого ЄСВ на допомогу по вагітності та пологах?
Ні, не компенсується. Чинним законодавством компенсації ЄСВ, нарахованого на допомогу по вагітності та
пологах, не передбачено. Платниками ЄСВ
є, зокрема, роботодавці (страхувальники) —
підприємства, установи, організації, фізичні
особи, які використовують найману працю,
військові частини та органи, які виплачують
грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку
з вагітністю та пологами, допомогу або
компенсацію відповідно до законодавства,
зокрема особам, які отримують допомогу
по тимчасовій непрацездатності, перебувають
у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами
і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю
та пологами (ст. 4 Закону про ЄСВ).
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ЄСВ для платників, зазначених у ст. 4
Закону про ЄСВ, встановлюється в розмірі
22 % до визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ бази
нарахування ЄСВ. Згідно з абзацом другим
п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ
базою нарахування ЄСВ:
• для підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб, військових частин, які використовують найману працю та виплачують
допомогу по тимчасовій непрацездатності,
є сума оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця;
• для органів, які виплачують допомогу
по тимчасовій непрацездатності та допомогу
у зв’язку з вагітністю та пологами, є сума
допомоги по тимчасовій непрацездатності
(більше п’яти днів) та сума допомоги у зв’язку
з вагітністю та пологами.
Таким чином, роботодавці — підприємства, установи, організації, ФО, військові
частини та органи, які виплачують суму
допомоги перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок
коштів роботодавця; органи, які виплачують
суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (більше п’яти днів) та суму допомоги
у зв’язку з вагітністю та пологами, нараховують ЄСВ на суму допомоги по тимчасовій
непрацездатності та суму допомоги у зв’язку
з вагітністю та пологами у розмірі 22 %.
Працівник перебував у відпустці
з 31.07.2016 р. Попередив, що захворів, а потім надав листок непрацездатності, де зазначено, що він має
стати до роботи 08.08.2016 р., і виявив
бажання перенести відпустку на вересень.
Як слід оплачувати дні з 01.08.2016 р.
до 07.08.2016 р. Хто оплачує перші п’ять
днів тимчасової непрацездатності?
Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються підприємством.
Допомога по тимчасовій непрацездат-
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ності внаслідок захворювання або травми,
не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням,
виплачується Фондом застрахованим особам,
починаючи з шостого дня непрацездатності
за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності
в порядку та розмірах, встановлених законодавством (частина друга ст. 22 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХIV; далі — Закон № 1105).
Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком
на виробництві, здійснюється за рахунок
коштів роботодавця в порядку, встановленому КМУ. Порядок оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця затверджено
постановою КМУ від 26.06.2015 р. № 440
(далі — Порядок № 440).
Порядком № 440 визначено:
• оплата днів тимчасової непрацездатності здійснюється за основним місцем роботи
застрахованої особи та за місцем роботи
за сумісництвом у формі матеріального
забезпечення, що повністю або частково
компенсує втрату заробітної плати (доходу);
• підставою для оплати днів тимчасової
непрацездатності є виданий в установленому
порядку листок непрацездатності, а в разі
роботи за сумісництвом — копія листка
непрацездатності, засвідчена підписом керівника, скріпленим печаткою за основним
місцем роботи;
• дні тимчасової непрацездатності
не оплачуються з підстав, передбачених
ст. 23 Закону № 1105;
• дні тимчасової непрацездатності оплачуються залежно від страхового стажу в розмірах, визначених частиною першою ст. 24
Закону № 1105.
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Застраховані особи, страховий стаж яких
за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку становить, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, менше шести місяців, мають право на оплату
днів тимчасової непрацездатності в розмірі,
який визначається виходячи з нарахованої
заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не перевищує в розрахунку
на місяць розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.
Сума оплати днів тимчасової непрацездатності в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування ЄСВ, з якої
сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування.
Як відобразити в таблиці 6 звітності
з ЄСВ суму допомоги по вагітності
та пологах? Однією сумою в одному
місяці чи з розбивкою по місяцях?
Допомогу по вагітності та пологах
у таблиці 6 звітності з ЄСВ відображаємо з розбивкою по місяцях.
У 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, зазначається, що нарахування ЄСВ за осіб, які перебувають
у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами
і отримують допомогу по вагітності та пологах, здійснюється за кожний місяць окремо
таким чином:
• визначається середньоденний розмір
допомоги по вагітності та пологах шляхом
ділення нарахованої суми такої допомоги
на кількість днів, за які вона нарахована;
• визначається сума допомоги по вагітності та пологах, що припадає на кожний
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місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість
календарних днів кожного місяця, за які
вона нарахована;
• визначається сума ЄСВ для роботодавця
шляхом множення розрахованої суми допомоги по вагітності та пологах за кожний
місяць окремо на розмір єдиного внеску,
встановлений Законом про ЄСВ для зазначеної категорії платників (22 %, 8,41 %,
5,3 %, 5,5 %).
Сплата ЄСВ за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і
отримують допомогу по вагітності та пологах, здійснюється з усієї суми нарахованої
допомоги в місяці, у якому були здійснені
нарахування.
Чи можна поділити соціальну відпустку на частини?
Соціальна додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, передбачена ст. 19 Закону про відпустки,
поділу на частини не підлягає. Таку позицію
висловили фахівці Мінсоцполітики в листі
від 05.07.2013 р. № 290/13/116–13.
Однак якщо працівник має право на соціальну відпустку за двома підставами,
він може використати зазначену відпустку
спочатку за однією підставою (тривалістю
10 календарних днів), а через деякий час —
за іншою підставою (сім календарних днів).
Чи можна перенести щорічну відпустку, якщо під час перебування
в ній працівник захворів?
Так, можна.
Статтею 78 КЗпП передбачено, 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
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календарних днів хвороби або перенести
на інший період (п. 1 частини другої ст. 11
Закону про відпустки).
У разі продовження відпустки сума відпускних перерахунку не підлягає, навіть
якщо продовження буде в наступному місяці.
Якщо відпустку перенесено 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.
Чи переноситься щорічна відпустка,
якщо працівник доглядав за хворою
дитиною?
Ні, у такому випадку відпустка не переноситься і не продовжується.
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 (п. 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).
Чи переноситься щорічна відпустка
в разі надання в цей період відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами?
У разі надання застрахованій особі
відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами в 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).

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Як і в разі тимчасової непрацездатності
щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена в разі настання
строку відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами з усіма можливими наслідками.
Як оплачується тимчасова непрацездатність, якщо вона настала під
час навчальної відпустки?
У частині першій ст. 23 Закону № 1105
зазначено підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності. До них належить перебування
працівника у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням. У таких
випадках допомога надається з дня, коли
працівник має приступити до роботи.
Як діяти роботодавцю, якщо працівниця надала листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та
пологами і при цьому перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку?
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.
Як діяти роботодавцю, якщо працівниця надала листок непрацездатності для догляду за дитиною, і
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при цьому вона перебуває у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку?
Листок непрацездатності не видається для догляду за хворою дитиною
в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
(пп. «б» п. 3.15 Інструкції № 455). 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, 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.
Назва підприємства велика і тому в
листках непрацездатності лікарі її
скорочують. Чи є це порушенням,
через яке можуть відмовити в оплаті листка
непрацездатності? Чи повертати листок
непрацездатності, щоб вносити в нього
виправлення?
В Інструкції про порядок заповнення
листка непрацездатності, затвердженій наказом МОЗ, Мінсоцполітики,
ФСС з ТВП, ФСС від НВВ від 03.11.2004 р.
№ 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція
№ 532), зазначено, що в листку непрацездатності вказуються, зокрема, прізвище, ім’я
та по батькові (повністю) непрацездатного
та місце його роботи (назва підприємства,
установи, організації).
Як бачимо, Інструкція № 532 не містить
прямої вимоги про те, що назву підприємства
не можна скорочувати. Тому це може бути
першим аргументом перед перевіряючими.
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Але цей аргумент може бути переконливим
лише тоді, коли скорочення передбачено
установчими документами — статутом.
Статтею 9 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань» від
15.05.2003 р. № 755-IV (далі — Закон № 755)
встановлено, що в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб містяться, зокрема,
відомості про найменування юридичної особи, у т. ч. скорочене (за наявності). Але у ст. 9
Закону № 755 йдеться не про «назву», а про
«найменування» підприємства, а ці поняття
не тотожні. Так, у розділі І Вимог до написання
найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування,
що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р.
№ 368/5, вказано, що найменування юридичної особи повинно містити інформацію
про її організаційно-правову форму та назву.
Організаційно-правова форма визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання. Назва
юридичної особи може складатися з власної
назви юридичної особи, а також містити
інформацію щодо мети діяльності та інших
відомостей, установлених законодавством.
Тобто «назва» підприємства — це складова його найменування. У найменуванні
«Приватне акціонерне товариство “Коксохімічний завод”» слова «Приватне акціонерне
товариство» — це організаційно-правова
форма, а «Коксохімічний завод» — назва.
Найменування може бути й таким: «ПрАТ
“КХЗ”». Найчастіше скорочують організаційно-правову форму в найменуванні.
Таким чином, якщо юридична особа внесла в Єдиний державний реєстр відомості
про своє скорочене найменування, в т. ч.
назву, її вживання в документах слід вважати
правомірним, особливо скорочення організаційно-правової форми. Проте радимо не
конфліктувати з ревізорами.
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Сегодня в рубрике:

Визирование
и/или согласование
документов

c. 38

Выполнение работ,
не обусловленных
трудовым договором

c. 44

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
науковий редактор журналу «Кадровик України»

ВІЗУВАННЯ

та/або погодження
документів
Питання погодження та візування документів тісно пов’язане
із документообігом на підприємстві. Цей рух службових документів з моменту їх створення/одержання до завершення виконання/відправлення має бути чітко передбачений правилами
організації діловодства на підприємстві. Зокрема, й у розрізі
погодження та візування документів. Про спільні та відмінні
риси цих понять — у статті
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Організація діловодства
Управлінська діяльність підприємства
незалежно від форми власності регламентується актами законодавства та створеними
на підприємстві локальними (внутрішніми)
нормативними актами. Документообіг підприємства складається із вхідних, вихідних та
внутрішніх документів і має бути правильно
організований. З цією метою роботодавець
самостійно розробляє інструкцію з діловодства, яка є обов’язковим нормативним
актом, що регламентує зміст та організацію
виконання процесів з діловодства. Організація діловодства на підприємствах покладається на самостійні структурні підрозділи
з діловодства, загальні відділи, канцелярії
тощо або особу, відповідальну за діловодство
на підприємстві, тобто секретаря чи діловода.
Для належного оформлення інструкції
слід керуватися Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах
і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р.
№ 1000/5 (далі — Правила № 1000/5). Ці
Правила встановлюють єдині вимоги щодо
створення управлінських документів і роботи
зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних
органах, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях
незалежно від форм власності.
В інструкції з діловодства має бути прописане право на створення, підписання, погодження та затвердження документів, тобто
порядок документообігу на підприємстві.
Окрім цього зазначимо, що такі процедури
визначаються також регламентами роботи
з документами, положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями
працівників.
Оскільки до видання вищезазначених
правил інших примірних документів для ство-

ТРУДОВОЕ ПРАВО

рення внутрішньої інструкції з діловодства
не було, підприємства керувалися Типовою
інструкцією з діловодства у центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих
органах виконавчої влади, затвердженою
постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1242
(далі — Інструкція № 1242). На сьогодні вона
також залишається чинною, але тільки для
використання центральними та місцевими
органами виконавчої влади.
На відміну від Інструкції № 1242 Правила
№ 1000/5 застосовуються усіма без винятку
юридичними особами, тому в роботі ними
керуються державні органи, органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи та
організації незалежно від форм власності.
Насамперед слід зауважити, що зміст
розділів щодо погодження та візування документів є майже ідентичним як в Інструкції
№ 1242, так і в Правилах № 1000/5. Винятком є лише певна деталізація процесів
погодження та назви розділів.

«Погодження» та «візування»
документів
Для роз’яснення понять «погодження» та
«візування» документів та відмінностей між
ними звернемося до глави 5 розділу ІІ Правил
№ 1000/5, в якій визначено порядок погодження управлінських документів.
Погодження може бути внутрішнім та
зовнішнім. Власне погодження проекту документа здійснюється в разі виникнення
потреби у проведенні оцінки доцільності
створення документа, його обґрунтованості
та відповідності законодавству.

Внутрішнє погодження
Внутрішнім слід вважати погодження,
яке здійснюється всередині підприємства
(зі структурними підрозділами, посадовими
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особами, які відповідно до своєї компетенції
займаються питаннями, порушеними в проекті документа) — це так зване візування.
Внутрішнє погодження виконують шляхом
проставляння візи, яка оформляється відповідно до Національного стандарту України
«Державна уніфікована система документації.
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання
документів. ДСТУ 4163–2003», затвердженого
наказом Держспоживстандарту України від
07.04.2003 р. № 55 (далі — ДСТУ 4163–2003).
Віза — це реквізит службового документа у вигляді напису, зробленого посадовою
особою, яка висловлює згоду або незгоду
із його змістом. Згідно з п. 5.25 розділу 5
ДСТУ 4163–2003 віза складається: з назви посади, особистого підпису, ініціалів і прізвища
особи, яка візує документ, дати візування.
У разі потреби може бути зазначена посада
особи, яка візує документ. Наприклад:
Начальник юридичного відділу
Скляр І. В. Скляр
29.08.2016
Візи проставляються на примірниках
документів, що залишаються на підприємстві. Проекти розпорядчих документів
візуються на першому примірнику. У деяких
випадках допускається поаркушне візування
документів. Види документів, що потребують поаркушного візування, зазначаються
в інструкції з діловодства установи. Саме ця
норма і була розширена у Правилах № 1000/5
порівняно з Інструкцією № 1242.
Зауваження та пропозиції до проекту документа викладаються на окремому аркуші,
про що на проекті робиться відповідна відмітка. Про наявність зауважень обов’язково
повідомляють особі, яка підписує документ.
Якщо у процесі візування до проекту документа внесено суттєві зміни, він підлягає
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доопрацюванню, передрукуванню і повторному візуванню.
Перелік посадових осіб, які мають завізувати документ на підприємстві, визначає
працівник, який його створює, залежно від
змісту такого документа. Визначення кола
посадових осіб, які повинні завізувати проект
вихідного документа (за наявності такого),
також залежить від його змісту.
Послідовність проставляння віз посадовими особами підприємства передбачено п. 7
глави 5 розділу ІІ Правил № 1000/5, а саме
внутрішнє погодження проекту документа
залежно від його змісту проводиться спочатку
працівником, який підготував документ, керівником структурного підрозділу, в якому його
створено, функціональними, територіальними
підрозділами (за необхідності), посадовими
особами, які зазначені в проекті документа
як виконавці, фінансовим підрозділом або
головним бухгалтером (бухгалтером) (якщо
проект документа стосується фінансових
питань), керівником юридичної служби/
юристом (у разі погодження проектів нормативно-правових актів, організаційних та
розпорядчих документів установи), заступником керівника установи, який відповідає
за питання, що містяться в проекті документа.
За зміст документа, який візується кількома особами, останні відповідають згідно
з компетенцією.

Зовнішнє погодження
Зовнішнім погодженням вважається
погодження, яке здійснюється посадовими
особами сторонніх юридичних осіб.
Зовнішнє погодження у разі потреби,
визначеної законодавством, здійснюється
в такій послідовності:
• з підприємствами, організаціями, установами однакового рівня та іншими;
• з громадськими організаціями;
• з органами, які здійснюють державний
контроль у певній сфері;
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• з установами вищого рівня.
Таке погодження проектів документів
може бути оформлено аркушем погодження,
грифом погодження, довідкою про погодження, листом погодження або представленням
протоколу обговорення проекту документа
на засіданні колегіального органу.
Гриф погодження оформляється відповідно до п. 5.24 розділу 5 ДСТУ 4163–2003. Він
складається зі слова ПОГОДЖЕНО (без лапок), назви посади особи, яка погоджує
документ (разом з назвою підприємства),
особистого підпису, ініціалу(-ів) і прізвища,
дати погодження. Наприклад:
ПОГОДЖЕНО
Генеральний директор
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Мрія»
Тимощук В. О. Тимощук
30.08.2016
Якщо документ погоджують листом, протоколом, актом тощо, то гриф погодження
оформлюють так:
ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання
Центральної експертно-перевірної
комісії Укрдержархіву
02.09.2016 № 2
Якщо зміст документа стосується більше ніж трьох підприємств, зовнішнє погодження може оформлюватися шляхом
складання «Аркуша погодження», про
що робиться відповідна відмітка в документі на місці грифа погодження, наприклад: «Аркуш погодження додається». Аркуш погодження оформляється за такою
формою:
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АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Назва проекту документа
Назва посади Підпис Ініціал(и), прізвище
Дата
Підпис посадової особи скріплюється
печаткою установи (за наявності).
Кожне з підприємств, куди надіслано
проект документа на погодження, може
надавати окремий аркуш погодження або
аркуш погодження передається зацікавленим підприємствам у послідовності, визначеній підприємством — автором проекту
документа. Аркуш або аркуші погодження
зберігаються разом з документом, який було
погоджено.

Організація електронного
документообігу
Варто звернути увагу на особливості організації електронного документообігу. Вони
також визначаються інструкцією з діловодства, але розробленою з урахуванням вимог
Порядку роботи з електронними документами
(наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку роботи з електронними
документами у діловодстві та їх підготовки
до передавання на архівне зберігання» від
11.11.2014 р. № 1886/5; далі — Порядок
№ 1886/5), а також характеристик технічних і програмних засобів, що функціонують
на підприємстві. Про це наголошено у пп. 5,
6, 7 глави 1 розділу ІІІ Правил № 1000/5, де
надано рекомендації щодо регламентації
документообігу на підприємстві в разі запровадження в ній системи автоматизації
діловодства або системи електронного документообігу.
Порядок № 1886/5 встановлює загальні
вимоги щодо впровадження електронного
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документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, організації роботи
з електронними документами в діловодстві
в державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм
власності та щодо їх підготовки до передавання на архівне зберігання.
Отже, підприємства, в яких впроваджено
системи електронного документообігу, застосовують електронний цифровий підпис типу
«Електронний цифровий підпис з повним
набором даних перевірки», вимоги до якого
визначаються наказом Міністерства юстиції
України та Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України «Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються
у надійних засобах електронного цифрового
підпису» від 20.08.2012 р. № 1236/5/453.
Використання електронного цифрового підпису можливе лише за умови використання
надійних засобів такого підпису.
Електронний документ має бути оформлений за загальними правилами документування
і мати реквізити, встановлені для аналогічного
документа з паперовим носієм інформації.
Оформлення реквізитів організаційно-розпорядчих електронних документів
здійснюється електронними засобами документування інформації з урахуванням
вимог ДСТУ 4163–2003.
Що стосується погодження документів
у системі електронного документообігу, то
електронний цифровий підпис-віза створюється за технологією, що відрізняється від
створення відповідних реквізитів для документів з паперовим носієм інформації, але
саме реквізит «Гриф погодження документа»
оформлюється аналогічно цим реквізитам
документа з паперовим носієм інформації,
адже у разі його наявності є невід’ємною
складовою електронного документа.
Під час складання згаданих реквізитів
електронний цифровий підпис накладається
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на всі дані, що містяться в електронному
документі, які засвідчувалися раніше накладанням електронного цифрового підпису
його автора під час створення електронного
документа.
Електронний цифровий підпис-віза — це
електронний цифровий підпис, що використовується для візування певних дій (внесення
зауважень та пропозицій, редагування та
погодження його тексту) під час створення
проекту документа.
Як і в документах з паперовим носієм,
головний виконавець, відповідальний за складання електронного документа, організовує
роботу співвиконавців, зокрема визначає
строки подання ними пропозицій, порядок
погодження та підготовки проекту електронного документа, керуючись затвердженими
установою схемами проходження електронних документів. Якщо проходження електронного документа потребує корегування,
головний виконавець узгоджує це зі службою
діловодства установи.

Які документи потребують
погодження
Погодження потребують вхідні, вихідні
та внутрішні документи підприємства.
Вхідними документами підприємства
є документи, одержані від інших підприємств та будь-яких інших юридичних осіб.
На погодження згадані документи можуть
надходити для узгодження актуальних питань, що стосуються роботи саме цього підприємства. Таке погодження є зовнішнім.
Після погодження документ слід повернути
на підприємство, від якого він власне і надійшов на погодження.
Вихідними документами підприємства є
документи, які після створення на підприємстві надсилаються іншим юридичним та
фізичним особам або видаються на руки.
Якщо підприємство надішле документ на по-
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годження іншій юридичній особі (навіть після
внесення за потреби до проекту документа
уточнень чи доповнень за результатами
візування), таке погодження також буде
зовнішнім.
Якщо вихідний документ створений за ініціативою підприємства або у відповідь на документ, що надійшов на підприємство для
виконання від інших юридичних та фізичних
осіб та потребує погодження (візування)
працівниками підприємства до його підписання керівництвом, таке погодження
вважатиметься внутрішнім.
Стосовно підготовки проектів кадрових
наказів та їх підписання слід зазначити
таке. Незважаючи на те, що типові форми
первинної облікової документації зі статистики праці, зокрема з обліку персоналу, що
затверджені наказом Державного комітету
статистики України від 05.12.2008 р. № 489
(ф. № П‑1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», ф. № П‑3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки» та ф. № П‑4
«Наказ (розпорядження) про припинення
трудового договору (контракту)»), не містять
інформації щодо візування, такі накази все ж
таки варто погоджувати зі службами, яких
стосується проект документа.
Проекти кадрових наказів візують посадові особи підприємства, зокрема юридична служба (юрисконсульт). Оскільки
в таких наказах порушуються юридичні
питання, зокрема ті, що стосуються прав
та обов’язків підприємства, виконання до-
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говірних зобов’язань, наводяться посилання
на законодавчі та інші нормативно-правові
акти, накази з кадрових питань потрібно
погоджувати саме з цією службою.
У кадрових наказах передбачається подання інформації фінансового характеру,
зокрема вони можуть стосуватися питань
оплати праці, тому кадровий наказ також
має бути завізований фінансовою службою
(головним бухгалтером) підприємства.
Оскільки кадровими наказами є накази
не лише про прийняття на роботу, надання
відпустки та припинення трудового договору,
такий документ, за умови оформлення не за
типовою формою, а на спеціальному бланку
(бланку наказу), має максимально містити
реквізити, зазначені в п. 4.1 розділу 4 ДСТУ
4163–2003. Серед них передбачені також і
візи документа.
Отже, зважаючи на вищевикладене,
на підприємстві слід запровадити процедуру візування, особливо кадрових наказів.
Законодавство щодня зазнає змін, тому
юридична та фінансова служби мають перевіряти актуальність викладених у кадрових
наказах законодавчих норм.
Для фінансової служби перегляд кадрових
документів до їх підписання дасть змогу планувати свою подальшу роботу. Наприклад,
у разі звільнення, переведення працівника
тощо бухгалтерія володітиме необхідною
інформацією. А юридична служба шляхом
візування кадрових наказів може убезпечити
підприємство від судової тяганини.

Для довідки
Факсиміле в діловодстві
Відповідно до пп. 12 п. 8 розділу VІІ Правил
організації діловодства та архівного зберігання
документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях, затверджених наказом

Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р.
№ 1000/5, факсимільне відтворення підпису посадової особи на організаційно-розпорядчих, фінансових, бухгалтерських документах за допомогою механічного або іншого копіювання не допускається.
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ВИКОНАННЯ

робіт, не обумовлених
трудовим договором
Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Проте в ході
виробничого процесу виникають обставини, які дають змогу
відступати від цього правила. Такі випадки чітко врегульовано
законодавством про працю. Про це — далі у статті

З

гідно зі ст. 21 КЗпП трудовий договір —
це угода між працівником і власником
підприємства, установи, організації або
уповноваженим ним органом чи фізичною
особою (далі — роботодавець), за якою
працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням
внутрішньому трудовому розпорядкові,
а роботодавець зобов’язується виплачувати
працівникові заробітну плату і забезпечувати
умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю,
колективним договором і угодою сторін.
Гарантії під час укладання, зміни та припинення трудового договору, його строки
визначаються ст. 23 та 24 КЗпП.
Трудовим законодавством України передбачена гарантія дотримання умов трудового
договору, які були визначені під час його
укладення між працівником та роботодавцем. Змінювати умови трудового договору
сторони можуть за взаємною згодою, крім
випадків, передбачених законодавством.
Укладений трудовий договір носить для пра-

цівника індивідуальний характер. У зв’язку
з цим без роботодавця працівники не мають
права підмінювати і заміщати один одного,
самостійно встановлювати вихідні дні тощо.
Працівник має виконувати роботу, доручену йому за трудовим договором, особисто
і не має права передоручати її виконання
іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Відповідно до ст. 31 КЗпП роботодавець
не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим
договором. Проте в ході виробничого процесу
виникають обставини, які дозволяють відступати від цього правила, але й такі випадки
чітко врегульовано законодавством про працю.

Переведення та переміщення
Законодавством України передбачено
можливість переведення працівника на іншу
роботу, не обумовлену трудовим договором, якщо у процесі виробничої діяльності
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підприємств (відокремлених підрозділів),
установ, організацій (далі — підприємство)
стаються події, які зумовлюють переведення
та переміщення працівника.
Стаття 33 КЗпП передбачає переведення
працівника лише за наявності його згоди
на іншу роботу, не обумовлену трудовим
договором. Згідно зі ст. 114 КЗпП у разі переведення працівника на іншу постійну нижче
оплачувану роботу за ним зберігається його
попередній середній заробіток протягом
двох тижнів з дня переведення.
Випадки переведення працівника без його
згоди на інше місце роботи за рішенням роботодавця викладені в частині другій ст. 33 КЗпП.
Відповідно до зазначеної норми таке переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, якщо робота
не протипоказана працівникові за станом
здоров’я, можливе строком до одного місяця
лише для відвернення або ліквідації стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих
аварій, а також інших обставин, які ставлять
або можуть поставити під загрозу життя чи
нормальні життєві умови людей, з оплатою
праці за виконану роботу, але не нижчою,
ніж середній заробіток за попередньою роботою. Слід відмітити, що законодавством
передбачено тривалість переведення — один
місяць, але не обмежено кількості таких
переведень та їх загальної тривалості протягом календарного року.
Згідно зі ст. 34 КЗпП у разі простою допускається переведення працівника за його
згодою з урахуванням спеціальності та кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час
простою або на інше підприємство, але в тій
самій місцевості строком до одного місяця.
Законодавством не визначено питання оплати праці в разі такого переведення, а отже,
вони мають вирішуватися у колективних і
трудових договорах.
Статтею 32 КЗпП передбачено, що переведення на іншу роботу на тому ж підприєм-
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стві, а також переведення на роботу на інше
підприємство або в іншу місцевість, хоча б
разом з підприємством, допускається тільки
за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених ст. 33 КЗпП, та в інших
випадках, установлених законодавством.
Не вважається переведенням на іншу
роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві
на інше робоче місце, в інший структурний
підрозділ у тій же місцевості, доручення
роботи на іншому механізмі або агрегаті
в межах спеціальності, кваліфікації чи посади,
обумовленої трудовим договором. Власник
або уповноважений ним орган не має права
переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.
У зазначених випадках за працівником
зберігається та ж посада, спеціальність і кваліфікація, обумовлені трудовим договором
на момент прийняття рішення про переведення, а також зберігаються ті ж умови оплати
праці, режиму роботи та пільги, які були
на момент переміщення. Оплата праці в разі
такого переміщення провадиться відповідно
до виконуваної роботи. Якщо в результаті
переміщення у працівника зменшується
заробіток з незалежних від нього причин,
проводиться доплата до попереднього середнього заробітку протягом двох місяців
з дня переміщення згідно зі ст. 114 КЗпП.
У зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов
праці в разі продовження роботи за тією ж
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.
Про зміну істотних умов праці (системи та
розміру оплати праці, пільг та компенсацій,
режимів праці та відпочинку, встановлення
або скасування неповного робочого часу та
інших умов, обумовлених сторонами під час
укладання трудового договору чи встановлених законодавством) працівника повідомляють за два місяці під підпис. Протягом
двох місяців від усіх працівників доцільно отримати письмову заяву про згоду
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продовжувати роботу після зміни істотних
умов праці або про відмову від цього. Зміна
істотних умов праці без згоди працівника
допускається лише в разі зміни в організації
виробництва і праці. Перед попередженням
працівника про зміну істотних умов праці
має бути виданий наказ про внесення змін
в організацію виробництва і праці. Якщо працівник не погоджується продовжувати роботу
в нових умовах, а попередні умови не можна
зберегти, то трудовий договір з працівником
припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Виконання роботи меншою
чисельністю працівників
Досить часто на підприємствах виникає
необхідність виконання обсягу роботи меншою чисельністю працівників у разі, якщо
деякі працівники хворіють, перебувають
у відпустках, як чергових, так і додаткових,
звільнилися або за окремими професіями
недотримано нормативу розрахункової
чисельності на обсяг роботи.
Згідно зі ст. 105 КЗпП працівникам, які
виконують на тому ж підприємстві поряд
зі своєю основною роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки
тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться
доплата за суміщення професій (посад) або
виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Розміри зазначених доплат
встановлюються на умовах, передбачених
у колективних договорах.
Законодавством визначено такі способи виконання працівниками додаткових обов’язків,
не передбачених трудовим договором:
• суміщення професій (посад);
• розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт;
• виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
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• тимчасове замісництво.
Порядок оформлення зазначених вище
способів виконання працівниками додаткових обов’язків, а також умови їх оплати, крім
КЗпП, регламентуються постановою Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення
професій (посад)» від 04.12.1981 р. № 1145
(далі — Постанова № 1145) і роз’ясненням
Держкомпраці і ВЦРПС «Про порядок оплати
тимчасового заступництва» від 29.12.1965 р.
№ 30/39, постановою КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р.
№ 245, генеральною (галузевою) угодою,
колективними договорами підприємств. При
цьому варто зауважити, що нормативні акти
колишнього СРСР застосовуються за умови,
якщо аналогічні питання не врегульовано
законодавством України та в частині, що
не суперечить йому. Оскільки в той час вони
стосувалися підприємств державної та комунальної форм власності, то й у даний час
їх дія також поширюється на підприємства
державної та комунальної форм власності;
приватні підприємства мають більше свободи
в цих питаннях.

Суміщення професій (посад)
Суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд з основною роботою,
обумовленою трудовим договором, додаткової
роботи за іншою професією (посадою) в межах
робочого часу за основною роботою.
Отже, додаткову роботу під час суміщення
професій (посад) працівник виконує за одним
трудовим договором на одному підприємстві
одночасно з основною роботою в межах
встановленої тривалості робочого часу.
Основною умовою встановлення доплати
за суміщення професій (посад) є наявність
відповідних вакантних посад у штатному
розписі підприємства.
Доручення працівнику виконання додаткових обов’язків у порядку суміщення
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професій (посад) та розмір доплати за цю роботу визначаються в наказі (розпорядженні)
керівника або уповноваженого ним органу.
Виконання зазначеного виду робіт потребує
обов’язкової згоди працівника.
За виконання додаткових функціональних
обов’язків, якщо працівник разом зі своєю
основною роботою виконує роботу за іншою
професією (посадою), згідно зі ст. 105 КЗпП
проводиться доплата за суміщення професій
(посад). Розмір і умови введення доплати
працівникам підприємство встановлює самостійно в колективному договорі з дотриманням вимог генеральної (галузевої) угоди.
Так, наприклад, у додатку № 2 до Галузевої
угоди між Міністерством інфраструктури
України і Радою профспілки залізничників і транспортних будівельників України
на 2012–2016 рр. розмір доплати максимальним розміром не обмежується і визначається
наявністю економії за тарифними ставками
і окладами посад працівників, що суміщуються. Доплати встановлюються у відсотках
до годинних тарифних ставок (посадових
окладів) за основною роботою. Виконувати
обов’язки за суміщуваною професією (посадою) можуть один або кілька працівників.
За працівниками, основна робота яких
пов’язана зі шкідливими, небезпечними та
важкими умовами праці та які суміщають
професії (посади), зберігаються передбачені
законодавством пільги (додаткова відпустка,
скорочена тривалість робочого часу, безоплатне надання спецодягу, спецвзуття, інших
засобів індивідуального захисту, молока тощо)
незалежно від того, чи встановлено такі пільги
щодо професії (посади), яку вони суміщують.
Встановлення або скасування доплати
за суміщення професій (посад) можливе
в порядку, встановленому частиною третьою
ст. 32 КЗпп. Нею передбачено, що у зв’язку зі
змінами в організації виробництва та праці
можлива зміна істотних умов праці в разі
продовження роботи за тією ж спеціальністю,
кваліфікацією чи на тій самій посаді. Про
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такі зміни, зокрема про встановлення або
скасування доплати за суміщення професій,
працівнику необхідно повідомити не пізніше
ніж за два місяці.

Розширення зони обслуговування
Розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт) визначається як виконання поряд зі своєю основною
роботою, обумовленою трудовим договором,
додаткового обсягу робіт за однією й тією ж
професією або посадою.
Покладання додаткових обов’язків у разі
розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт) оформлюється
шляхом видання наказу (розпорядження) та
встановлюється доплата.
Згідно з додатком до Генеральної угоди
розмір доплат за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних
робіт не обмежується максимальним розміром і визначається наявністю економії
за тарифними ставками й окладами, які
могли б виплачуватися за умови дотримання
нормативної чисельності працівників. Така
доплата може встановлюватися як одному,
так і кільком працівникам.
Законодавством не допускається компенсація додаткової роботи доплатою в разі виконання обов’язків відсутнього працівника,
якщо така робота виконується за межами
робочої зміни працівника, тобто в неробочий час. У цьому випадку обліковується весь
фактично відпрацьований час і оплачується
з урахуванням ст. 106 КЗпП.
Що стосується виконання разом з основною роботою, обумовленою трудовим договором, обов’язків тимчасово відсутнього
працівника, то необхідно виділити такі три
характерні особливості:
• працівник виконує покладені на нього
додаткові функції без звільнення від основної роботи, яка передбачена трудовим договором;
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• виконання додаткових обов’язків відбувається протягом робочого дня (зміни),
з урахуванням нормальної тривалості робочого часу, встановленої КЗпП;
• виконання додаткових обов’язків допускає підміну працівника, тимчасово відсутнього через хворобу, відпустку, відрядження та
з інших причин, коли відповідно до чинного
законодавства за ним зберігається місце
роботи (посада).
Для встановлення зазначеної доплати
має бути виданий наказ (розпорядження)
керівника.

Виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника
Звертаємо увагу на те, що трапляються
непоодинокі випадки, коли в разі відсутності
працівника його обов’язки покладаються
на іншого працівника без відповідної доплати. У посадових інструкціях працівників
визначається, що в разі відсутності фахівця
його обов’язки виконує інший. Такий запис
до посадової інструкції вказує на те, що
за своєю кваліфікацією, професійною підготовкою та зайнятістю під час виконання своїх
обов’язків він здатен виконувати додаткові
обов’язки в разі відсутності з різних причин
працівника за іншою посадою. Трудовим
законодавством не допускається виконання
обов’язків відсутнього працівника без оплати.
Пункт 15 Постанови № 1145 містить перелік категорій працівників, на яких дія цієї
Постанови не поширюється і які, відповідно,
не мають права на доплату за виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника.
До них, зокрема, належать:
• керівники підприємств, установ і організацій, їх заступники та помічники;
• головні спеціалісти;
• керівники структурних підрозділів,
відділів, цехів, служб та їх заступники.
Водночас чинне законодавство надає підприємствам право самостійно вирішувати
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питання оплати праці своїх працівників.
Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством
гарантії та соціальні послуги, а саме: в межах
фінансових можливостей передбачати доплату за виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника і для керівних працівників підприємства.
Відповідно до Генеральної угоди за виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника встановлюється доплата в розмірі до 100 % тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника.
Мінімальний розмір доплат, який може
бути встановлений одному працівнику,
визначається в колективному договорі
підприємства. Конкретний розмір встановленої доплати визначається в наказі
про покладання на працівника додаткових
функцій з виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника.

Тимчасове замісництво
Виконання службових обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника
із звільненням від виконання своїх посадових
обов’язків проводиться за наказом керівника про покладання обов’язків у порядку
тимчасового замісництва. При цьому слід
пам’ятати про обмеження, встановлене ст. 33
КЗпП, згідно з яким тимчасове переведення
працівника на іншу роботу, не обумовлену
трудовим договором, допускається тільки
за його згодою.
Працівнику-заміснику додатково виплачується різниця між його фактичним окладом
і посадовим окладом працівника, якого він
заміщає. Преміюється тимчасовий заступник
на умовах і в розмірах, установлених за посадою працівника, якого заміщають, або
на інших умовах, визначених колективним
(трудовим) договором (лист Міністерства
соціальної політики України від 21.07.2011 р.
№ 590/13/84–11).

Сегодня в рубрике:

Тарифная система оплаты
труда: как закрепить
в колдоговоре
c. 49
Возможности
внутреннего
совместительства

c. 58

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

ТАРИФНАЯ

система оплаты
труда: как
закрепить
в колдоговоре
Тарифная система оплаты труда на предприятии принимается в
коллективном договоре как свод соответствующих локальных
норм. Как с учетом нормативных требований должна быть
организована тарифная система на предприятии — читайте
в статье

50

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

Коллективный договор
на предприятии
Практическая суть коллективного договора заключается в том, что работодатель
в лице руководителя предприятия и трудовой коллектив (от имени которого, как
правило, выступает профсоюзный комитет)
договариваются о том, что трудовой коллектив обеспечивает выполнение производственных обязательств предприятия,
а работодатель выполняет оптимальные
социально-экономические требования работников. В законодательной базе имеется
ряд неоднозначных посылов к заключению
коллективного договора.
Так, законодательной нормой обязательности заключения коллективного договора
на предприятии является часть седьмая
ст. 65 Хозяйственного кодекса Украины.
Установлено, что на всех предприятиях,
использующих наемный труд, между работодателем и трудовым коллективом или
уполномоченным им органом должен заключаться коллективный договор, которым
регулируются производственные, трудовые
и социальные отношения трудового коллектива с администрацией предприятия.
Статья 1 Закона Украины «О коллективных
договорах и соглашениях» от 01.07.1993 г.
№ 3356-XII (далее — Закон № 3356) определяет, что коллективный договор заключается
на основе действующего законодательства,
принятых сторонами обязательств в целях
регулирования производственных, трудовых
и социально-экономических отношений
и согласования интересов трудящихся и работодателей. Согласно ст. 11 КЗоТ коллективный договор заключается на предприятиях,
в учреждениях, организациях независимо
от форм собственности и хозяйствования,
использующих наемный труд и обладающих
правами юридического лица.
Коллективный договор может быть
не заключен на предприятии только в од-
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ном случае, предусмотренном ст. 9 Закона
№ 3356: если переговоры по заключению
коллективного договора не были инициированы ни одной из сторон в течение
трехмесячного срока на вновь созданном
предприятии после его регистрации, если
законодательством предусмотрена регистрация предприятия, или после решения
об учреждении предприятия, если не предусмотрена его регистрация.

Тарифная система оплаты труда
в коллективном договоре
Согласно ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 г. № 108 (далее — Закон об оплате труда) и ст. 97 КЗоТ тарифные
сетки, тарифные ставки в системе оплаты
труда устанавливаются предприятиями
самостоятельно в коллективном договоре
с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным,
отраслевыми (межотраслевыми) и территориальными соглашениями.
На предприятии в процессе подготовки
тарифной системы оплаты труда к функционированию утверждаются:
• структура и штатная численность, то
есть определяется, кому платить заработную плату;
• тарификация и должностные (рабочие) инструкции, то есть устанавливается,
за что платить.
А сколько платить — это ключевые положения коллективного договора в части
оплаты труда — положения о тарифной
системе оплаты труда.
Положения о тарифной системе включаются в раздел коллективного договора как
составляющая обязательств работодателя.
Как и другие нормы договора, эти положения можно разделить на три вида:
информационные, нормативные и обязательственные.
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Информационные положения коллективного договора содержат императивные нормы
законодательства (т. е. нормы, не предусматривающие вариантов их применения),
а также нормы соглашений более высокого
уровня — генерального, отраслевого (межотраслевого) и территориального соглашений. Это положения регламентирующего
характера.
Информационные положения могут регулировать такие вопросы тарифной системы:
• тарификацию работ и присвоение
квалификационных разрядов рабочим (законодательная норма);
• оплату труда при выполнении работ
различной квалификации (законодательная
норма);
• присвоение квалификационных категорий профессионалам, специалистам
и техническим служащим (законодательная
норма);
• установление месячных окладов вместо
тарифных ставок отдельным высококвалифицированным рабочим (норма отраслевого
соглашения).
Нормативные положения являются обязательными как для сторон, заключивших
коллективный договор, так и для сторон
трудовых договоров, заключаемых в сфере
действия принятого коллективного договора.
К нормативным относятся положения,
уточняющие применение норм законодательства, предусматривающих возможность
такого уточнения:
• размер месячной тарифной ставки
рабочего, выполняющего простую, не требующую квалификации работу, минимальная
месячная и часовая тарифная ставка рабочего І разряда, коэффициенты соотношений
в оплате труда (величины этих показателей
в законодательных актах и в отраслевых
(межотраслевых) и территориальных соглашениях определяются как минимальные
и право предприятия устанавливать их
в более высоких размерах);

• выплата межразрядной разницы (ст. 104
КЗоТ указывает на регулирование этого вопроса в коллективном договоре).
К нормативным положениям коллективного договора по тарифной системе относятся
также вопросы, недостаточно урегулированные трудовым законодательством. Например,
начисление за неполный месяц тарифной
части заработной платы при поденном и суммированном учете рабочего времени.
Обязательственные положения действуют, как правило, в течение срока коллективного договора. Это, например, обязательство
о пересмотре в течение срока действия коллективного договора минимальных тарифных
ставок рабочих и связанных с ними размеров
оплаты труда работников предприятия.
Информационные положения определяют
состав норм действующего законодательства,
применяемых на конкретном предприятии.
Наличие нормативных и обязательственных
положений свидетельствует о неформальности коллективного договора.
В приложении 1 на примере предприятия отрасли хлебопродуктов приводится
фрагмент коллективного договора в части
обязательств работодателя по тарифной
системе оплаты труда.
Условное предприятие примера входит
в сферу действия сторон, подписавших Отраслевое соглашение между Публичным
акционерным обществом «Государственная
продовольственно-зерновая корпорация
Украины», Государственной акционерной
компанией «Хлеб Украины», объединением
предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром» и Профсоюзом работников агропромышленного комплекса
Украины на 2014–2016 годы (далее — Отраслевое соглашение).
Текст коллективного договора, подлежащего уведомительной регистрации в районной государственной администрации,
в соответствии с законодательством о языках
составлен на украинском языке.
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Коллективный договор
не заключен
Если коллективный договор на предприятии не заключен, работодатель обязан
согласовать вопросы оплаты труда (в т. ч. и
тарифной системы) с профсоюзным органом,
представляющим интересы большинства
работников, а в случае его отсутствия —
с другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом
(ст. 15 Закона об оплате труда и ст. 97 КЗоТ).
Ответственность за уклонение от участия
в переговорах по заключению коллективного
договора определяет ст. 17 Закона № 3356.
Установлено, что на лиц, представляющих
работодателей либо профсоюзы или иные
уполномоченные трудовым коллективом
органы и уклоняющихся от участия в переговорах по заключению, изменению либо
дополнению коллективного договора (соглашения), или умышленно нарушивших
срок, определенный частью третьей ст. 10
настоящего Закона, или не обеспечивших
работу соответствующей комиссии в определенные сторонами сроки, налагается штраф
до 10 нмдг (до 170 грн). Они несут также
дисциплинарную ответственность вплоть
до освобождения от должности. В уклонении от участия в переговорах есть признаки
административного правонарушения, установленные статьей 41(1) Кодекса Украины
об административных правонарушениях,
которой предусмотрено взыскание в виде
штрафа от 3 до 10 нмдг, или от 51 до 170 грн.
При этом, как отмечается в письме Министерства труда и социальной политики
Украины от 28.09.2005 г. № 09–444, в действующем законодательстве нет нормы,
предусматривающей ответственность за отсутствие коллективного договора. То есть
эта ответственность не возникает, если
переговоры по заключению коллективного
договора не были инициированы ни одной
из сторон.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

А теперь предположим, что предприятие
не входит в сферу действия сторон, подписавших Отраслевое соглашение. Это значит,
что работодатель и профсоюзный комитет
не обязаны в соответствии с общими положениями этого соглашения заключать
коллективный договор… и на предприятии
коллективный договор не заключается.
В этом случае нормативные положения
об оплате труда определяются приказом
по предприятию, согласованным с профсоюзным комитетом, а при его отсутствии,
к примеру, по уставу предприятия, — с советом трудового коллектива.
При разработке приказа о нормативных
положениях об оплате труда, в т. ч. и по тарифной системе, как ориентир может быть
использовано оптимальное содержание
обязательств работодателя по оплате труда
в коллективном договоре. Объемы такого
приказа с приложениями и соответствующего
раздела коллективного договора с такими же
приложениями приблизительно равны.
Необходимые нормативные положения
об оплате труда могут быть утверждены
по предприятию и как Положение об оплате
труда.
В приложении 2 приведен пример приказа об установлении на предприятии
нормативных положений об оплате труда
(в т. ч. по тарифной системе) при незаключении коллективного договора. В примере
приказа представлено два варианта согласования приказа — с профкомом и советом
трудового коллектива.
При невхождении предприятия в сферу
действия Отраслевого соглашения в тарифной
системе могут быть использованы соотношения в оплате труда, принятые соглашением.
И в приказе видно (п. 1), что предприятие
использует это право. Положение о тарифной
системе оплаты труда (приложение № 1 к приказу) может содержать такие же нормы, как
и соответствующий подпункт коллективного
договора (приложение № 1 к статье).
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Заметим, что нормативные показатели
тарифной системы оплаты труда, представленные в трех приложениях к коллективному
договору, в приказе представлены как три
приложения к Положению о тарифной системе оплаты труда.
Также заметим, что повышение базовых
для тарифной системы размеров минимальных тарифных ставок рабочим и связанное
с этим повышение тарифных ставок и окладов работникам предприятия, реализуемое
в изменениях к коллективному договору,

при отсутствии коллективного договора
будут реализовываться приказами по предприятию. И это должно быть предусмотрено
в Положении о тарифной системе оплаты
труда.
В разработке предложены краткие принципиальные схемы организации на предприятии тарифной системы оплаты труда для
двух возможных случаев — и в коллективном
договоре, и в приказе. В примерах предусмотрены необходимые на предприятии
регламентирующие нормы по этому вопросу.

Приложение 1
Фрагмент коллективного договора в части обязательств работодателя
по тарифной системе оплаты труда
Колективний договір
ПАТ «Запорізький елеватор»
<…>
Розділ ІІ
Зобов’язання сторони роботодавця
<…>
5. З оплати праці та технічного нормування.
<…>
5.6. Тарифна система.
5.6.1. Встановити згідно з Галузевою угодою з 01.01.2016 р.:
— тарифну ставку робітника, який виконує просту роботу, що не потребує кваліфікації, в місячному розмірі 1378 грн, у погодинному розмірі — 8,29 грн;
— мінімальну місячну тарифну ставку робітника І розряду в розмірі 1447 грн.
5.6.2. Відповідно до встановленої згідно з підпунктом 5.6.1 цієї Угоди мінімальної місячної
тарифної ставки робітника І розряду встановити з 01.01.2016 р. тарифні ставки (оклади)
працівникам підприємства з дотриманням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень тарифних ставок (окладів) Галузевої угоди між Публічним акціонерним товариством
«Державна продовольчо-зернова корпорація України», Державною акціонерною компанією
«Хліб України», об’єднаннями підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром»
та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2014–2016 рр.:
— для робітників, які тарифікуються за розрядами тарифної сітки (робітників-розрядників) — додаток № 6 до Колективного договору;
— для робітників наскрізних професій (робітників-нерозрядників) — додаток № 7
до Колективного договору;
— для керівників, службовців, професіоналів, фахівців, технічних службовців —
додаток № 8 до Колективного договору; при цьому посадові оклади встановлювати
за схемою посадових окладів.
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Співвідношення між мінімальним розміром заробітної плати по підприємству і
розміром посадового окладу керівника підприємства під час укладення контракту
встановити не вище 1:10.
5.6.3. Підвищення місячної тарифної ставки робітника, який виконує просту роботу,
що не потребує кваліфікації, і мінімальної місячної тарифної ставки робітника І розряду
впродовж 2016 р. та поєднане з цим підвищення тарифних ставок і окладів працівникам
підприємства встановлювати відповідними змінами до Колективного договору.
5.6.4. Здійснювати тарифікацію робіт та присвоєння кваліфікаційних розрядів
(категорій) працівникам згідно з чинним законодавством. Встановлювати кваліфікаційні розряди робітникам за результатами кваліфікаційних іспитів, кваліфікаційні
категорії професіоналам, спеціалістам та технічним службовцям за рішенням комісії
з проведення кваліфікаційної атестації.
5.6.5. Окремим висококваліфікованим робітникам, які зайняті на особливо важливих, відповідальних роботах, встановлювати місячні оклади замість тарифних ставок
в розмірі до 2,9 мінімальної тарифної ставки робітника І розряду.
5.6.6. Посадові оклади майстрів (старших майстрів), яким в установленому порядку присвоюється звання «Майстер II класу» і «Майстер I класу», підвищувати
відповідно на 10 і 20 %.
5.6.7. Оплачувати роботу робітників-почасовиків та службовців під час виконання
робіт різної кваліфікації за роботою вищої кваліфікації.
5.6.8. За індивідуальної відрядної оплати праці робітникам-відрядникам, які виконують роботи, що тарифікуються нижче присвоєних їм розрядів, провадити виплату
міжрозрядної різниці — доплату до відрядного заробітку в розмірі різниці між тарифною ставкою їх розряду і тарифною ставкою, за якою розцінюється виконувана ними
робота. Ці доплати провадити за фактично відпрацьований час за умови, що робітник
виконує норму виробітку, а різниця між його розрядом і розрядом виконуваної роботи
становить один розряд і більше. Міжрозрядну різницю виплачувати робітнику і тоді,
коли заробіток робітника перевищує суму, нараховану за фактично відпрацьований
час, виходячи із встановленої йому тарифної ставки.
5.6.9. Нарахування тарифної частини заробітної плати, виходячи з місячного
окладу, за неповний робочий місяць провадити через множення годинної тарифної
ставки на кількість фактично відпрацьованих годин у звітному місяці.
5.6.10. Для працівників, які одержують місячні оклади, за поденного обліку робочого
часу годинну тарифну ставку вираховувати діленням місячного окладу на календарну
місячну норму робочого часу.
5.6.11. Працівникам, які одержують місячні оклади, за підсумованого обліку робочого часу годинну тарифну ставку вираховувати:
— за місяць для оплати роботи, у тому числі у святкові (неробочі) і вихідні дні та
нічний час діленням місячного окладу на норму тривалості робочого часу за затвердженим графіком роботи відповідного місяця;
— за обліковий період для оплати надурочних годин та часу простою, допущеного
в разі недоробітку годин до норми з вини роботодавця, діленням місячного окладу
на середньомісячну календарну норму робочого часу за обліковий період.
5.6.12. За підсумованого обліку робочого часу в разі змін упродовж облікового
періоду розмірів місячних окладів і годинних тарифних ставок годинні тарифні ставки
за обліковий період розраховувати як середньозважені величини. <…>

Погодинна

Погодинна

Місячна
тарифна
ставка, грн

Годинна
тарифна
ставка, грн

Базова тарифна сітка
Елеватор (основне
виробництво): апаратники
з оброблення зерна і т. д.
Міжгалузевий коефіцієнт
співвідношень:
Погодинно — 1,00

Головний економіст

Інші тарифні сітки і т. д.

4

3

2

1

Розряди
ІV

1577
(1447 ×
× 1,09)

1736
(1447 ×
× 1,2)

6

1,2

1953
(1447 ×
× 1,35)

7

1,35

8

1,55

V

2243
(1447 ×
× 1,55)

Міжрозрядні коефіцієнти

ІІ

2605
(1447 ×
× 1,80)

9

1,80

VІ

Голуб

Т. П. Голуб

8,67
9,45
10,40
11,70
13,44
15,61
(1447 ÷
(1577 ÷
(1736 ÷
(1953 ÷
(2243 ÷
(2605 ÷
÷ 166,92) ÷ 166,92) ÷ 166,92) ÷ 166,92) ÷ 166,92) ÷ 166,92)

1447

5

1,09

1,00

Оплата
праці

Тарифна
ставка

ІІ

І

Найменування тарифних
сіток (видів виробництва)
i професій робітників,
міжгалузеві коефіцієнти
співвідношень

Міжгалузеві коефіцієнти співвідношень тарифних ставок робітників І розряду та базової тарифної
ставки, мiжрозряднi коефіцієнти та розміри місячних i годинних тарифних ставок з 01.01.2016 р.
по робiтниках-розрядниках,
виходячи з мінімальної тарифної ставки робітника І розряду 1447 грн на місяць
за середньомісячної норми годин у 2016 р. — 166,92

Додаток № 6
до Колективного договору на 2016 р.
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Додаток № 7
до Колективного договору на 2016 р.
Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів)
i мінімальної тарифної ставки робітників І розряду по робітниках
наскрізних професій (робітниках-нерозрядниках),
мiсячнi тарифні ставки з 01.01.2016 р.,
виходячи з мінімальної тарифної ставки робітника
І розряду 1447 грн на місяць
Найменування професій
робітників

Коефіцієнт cпiввiдношень
до мiсячної тарифної ставки
робітника І розряду

Мiсячна тарифна
ставка, грн

1

2

3

Сторож

1,25

1809 (1447 × 1,25)

Вагар

1,1

1592 (1447 × 1,1)

і т. д.

Головний економіст

Голуб

Т. П. Голуб

Додаток № 8
до Колективного договору на 2016 р.
Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів
i посадового окладу техніка по керівниках, професіоналах, фахівцях,
технічних службовцях та розміри мінімальних
i максимальних окладів з 01.01.2016 р.
(максимальний до мінімального з коефіцієнтом 1,3),
виходячи з мінімальної тарифної ставки робітника І розряду 1447 грн на місяць
та мінімального місячного окладу техніка 1809 грн
№
з/п

Найменування
посад

Коефіцієнт співвідношень до місячної тарифної ставки техніка

2

1

Місячний посадовий оклад, грн
Мінімальний

Максимальний

3

4

5

1

Головний
бухгалтер

2,7

4884 (1809 × 2,7)

6349 (4884 × 1,3)

2

Касир

1,1

1990 (1809 ×1,1)

2587 (1990 × 1,3)

…

…

…

…

…

12

Технік
без категорії

1

1809

2352 (1809 × 1,3)

і т. д.

Головний економіст

Голуб

Т. П. Голуб
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Приложение 2
Пример приказа об установлении на предприятии нормативных положений
об оплате труда, в т. ч. по тарифной системе, при незаключении
коллективного договора
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
12.01.2016

г. Запорожье

№ 7-ОД

О нормативных положениях об оплате труда в 2016 г.
Предприятие не входит в сферу действия сторон, подписавших Отраслевое соглашение. На предприятии не заключен коллективный договор.
С учетом изложенного, для организации оплаты труда в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия
(вариант: по согласованию с советом трудового коллектива)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с использованием соотношений в оплате труда Отраслевого соглашения Положение о тарифной системе оплаты труда — приложение № 1 к приказу1.
2. Для работников предприятия установить повременно-премиальную и сдельнопремиальную системы оплаты труда.
2.1. Утвердить перечень норм времени и расценок на работы и профессии,
по которым применяется сдельно-премиальная система оплаты труда — приложение
№ 2 к приказу1.
3. Утвердить Положения о доплатах и надбавках к окладам и тарифным ставкам — приложения № 31 и № 41 к приказу.
4. Утвердить Положение премировании — приложение № 5 к приказу1.
5. Выплачивать заработную плату два раза в месяц 5 и 20 числа.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на главного экономиста Т. П. Голуб.
Основания: протокол заседания профсоюзного комитета предприятия от 04.01.2016
№ 1 (вариант: протокол заседания совета трудового коллектива от 04.01.2016 № 1).
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Визы:
С приказом ознакомлены: работники предприятия на общем собрании трудового
коллектива 14.01.2016.
К делу № 05-11
Секретарь руководителя
14.01.2016
1 Приложения

не приводятся.

Довгань

Г. П. Довгань
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

ВОЗМОЖНОСТИ

внутреннего
совместительства

Выполнение работником другой работы на том же предприятии в свободное от основной работы время не является чемто чрезвычайным, поскольку в таком случае мы имеем дело
с обычным совместительством. Однако если дело доходит до
работы в выходные дни, если приходиться работать «когда позовут» и т .п., то, естественно, при оформлении трудовых отношений
могут возникать некоторые затруднения. Один из таких случаев
рассмотрен в статье

Ситуация
Мастер на предприятии негосударственной формы собственности в свободное от основной работы время выполняет другую
работу — работает охранником офиса. При
этом на предприятии работают другие охранники:
• в будние дни (понедельник-пятница)
с 20:00 до 8:00 (12 часов);
• в субботу и воскресенье с 8:00 до 8:00
(24 часа);
Мастер выполняет работу охранника:
• в будние дни с 17:00 до 20:00 (по 3 часа);
• при необходимости в отдельные дни
по субботам и воскресеньям с 8:00 до 20:00
(по 12 часов).
Как оформить по внутреннему совместительству выполнение мастером обя-

занностей охранника? Нужно ли при этом
издавать приказ типовой формы № П‑1
(приказ о приеме на работу)? Как упорядочить работу совместителя в определенные
дни недели, в т. ч. при необходимости в субботу и воскресенье? Возможна ли доплата
мастеру за работу охранником в вечерние
часы (с 18:00 до 20:00), если такая доплата
предусмотрена коллективным договором?

Нормативные положения
Право на совместительство
Согласно ст. 21 КЗоТ работники вправе
заключать трудовые договоры на одном или
одновременно на нескольких предприятиях,
если иное не предусмотрено законодатель-
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ством о труде, коллективным договором
и соглашением сторон. То есть работники
могут, кроме основного договора, заключать
трудовые договоры по совместительству.
Работа по совместительству на предприятии по основному месту работы работника
считается внутренним совместительством,
а на другом предприятии — внешним.
В рассматриваемом случае внутренний
совместитель работает на предприятии
негосударственной формы собственности.
На такие предприятия не распространяются
ограничения по совместительству, предусмотренные для работников государственных предприятий (не более четырех часов
в день и другие ограничения). Также, судя
по ситуации, ограничений на работу по совместительству в коллективном договоре
и соглашении сторон не предусмотрено.
В таком случае нормативные положения
по совместительству определяются ст. 21
КЗоТ и другими статьями этого Кодекса.

локальной нормой приказа о совместительстве, которая принимается, по сути,
соглашением сторон. Поэтому исключительный порядок применения такой работы, предусмотренный ст. 71 и 73 КЗоТ, при
совместительстве не приемлем.
Оплата труда по совместительству предусмотрена ст. 102 КЗоТ: работники, работающие по совместительству, получают
заработную плату за фактически выполненную работу. Отсюда следует, что работа
совместителя в праздничные и нерабочие
дни, совпадающие с выходными, оплачивается в двойном размере согласно нормам
ст. 107 КЗоТ. Отсюда следует и возможность
доплаты мастеру за работу охранником
в вечерние часы.

Совместительство
и сверхурочная работа
Работа, выполняемая на основании трудового договора в порядке совместительства,
не считается сверхурочной. Это следует
из ст. 62 КЗоТ, которой определено, что
сверхурочными считаются работы сверх
установленной продолжительности рабочего
дня (ст. 52, 53, 61 КЗоТ). Продолжительность
рабочего дня по совместительству определяется не упомянутыми статьями КЗоТ,
а приказом о совместительстве на основании
заявления работника.

Совместительство
и работа в выходные
Работа совместителя в выходные дни
(а также в совпадающие с этими выходными
праздничные и нерабочие дни) регулируется

Документальное оформление
В приложениях 1 и 2 приведены образцы
документов по оформлению внутреннего
совместительства.
Форма заявления работника о совместительстве (приложение 1) представлена с соответствующим ходатайством начальника
структурного подразделения, в котором
осуществляется совместительство. Такое
ходатайство может быть изложено отдельно
в докладной записке.
Приказ о приеме на работу согласно типовой форме № П‑1 не издается. На основании
заявления работника издается приказ по
предприятию о внутреннем совместительстве (приложение 2).
В представленном примере на предприятии негосударственной формы собственности ограничения по совместительству
отсутствуют: они не прописаны ни в коллективном договоре, ни в соглашении сторон.
Поэтому в приказе о совместительстве в субботу и воскресенье предусмотрен 12-часовой
рабочий день совместителя.
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Приложение 1
Пример заявления работника о работе
по внутреннему совместительству
Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
мастера Сергеева В. И.
Заявление
Прошу с 1 сентября 2016 г. поручить мне на предприятии в свободное от основной
работы время совместительство обязанностей охранника офиса. Совместительство
может осуществляться в будние дни (понедельник-пятница) с 17:00 до 20:00 (по три
часа) и при необходимости, заявленной начальником охраны, в отдельные дни
по субботам и воскресеньям с 08:00 до 20:00 (по 12 часов).
22.08.2016

Сергеев

В. И. Сергеев

Предлагаю удовлетворить просьбу мастера Сергеева В. И. о поручении ему
выполнения обязанностей охранника в порядке внутреннего совместительства.
Сергеев В. И. знает работу охранника. Указанный в его заявлении объем работы
дает возможность работать основному контингенту охранников с нормальной продолжительностью рабочего времени.
Начальник охраны пожарной,
сторожевой
22.08.2016

Христич

В. И. Христич
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Приложение 2
Пример приказа по предприятию о поручении работы
в порядке внутреннего совместительства
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
23.08.2016

г. Запорожье

№ 65-П

О внутреннем совместительстве
Сергеева В. И.
ПОРУЧИТЬ:
СЕРГЕЕВУ Валентину Ивановичу, мастеру, с 01.09.2016 г. выполнение по совместительству обязанностей охранника офиса ежедневно в будние дни с 17:00
до 20:00 и при необходимости в субботу и воскресенье с 08:00 до 20:00 с оплатой
труда за фактически отработанное время, исходя из месячного должностного оклада
охранника согласно штатному расписанию.
Основание: заявление Сергеева В. И. от 22.08.2016 г. с ходатайством начальника
охраны о совместительстве.
Председатель правления

Козак

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

Д. И. Козак
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 62

Вопрос — ответ

c. 65

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 вересні 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

ОПЛАТА ТРУДА
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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 колективних 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 серпні-вересні 2016 р. наведена
в таблиці 1.
ІСЦ (за даними Держстату), на основі
яких розраховуються індекси для проведення
індексації, наведені в таблиці 2.
Таблиця 1. Величина приросту
індексу споживчих цін для
проведення індексації в серпнівересні 2016 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))
у 2015 р.
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
у 2016 р.
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень

Місяці
серпень

вересень

46,0
38,6
25,1
9,7
7,4
7,0
8,2
9,0
6,6
7,9
5,8
5,1

46,0
38,6
25,1
9,7
7,4
7,0
8,2
9,0
6,6
7,9
5,8
5,1

4,1
4,5
3,5
-

4,1
4,5
3,5
-
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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

99,9

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 серпні 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-липень 2016 р. становив 99,8 % (1,001 0,998 0,999 100), тобто
не перевищив порогу індексації (103 %), тому у вересні 2016 р. індексація продовжує нараховуватись на величину приросту ІСЦ — 46 %.
Припустимо, що заробітна плата за серпень 2016 р. становить 3700 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(з 01.05.2016 р. — 1450,00 грн).
Якщо заробітна плата не підвищувалась з січня 2015 р., величина приросту індексу
споживчих цін, на яку має індексуватися заробітна плата в серпні 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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ЗАПИТАННЯ — відповідь
На запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА, заступник директора
департаменту стратегічного планування та аналізу — начальник відділу
Міністерства соціальної політики України

Індексація зарплати за неповного
робочого часу
Працівник працює неповний робочий час — поєднання неповного
робочого дня та неповного робочого тижня. Як індексувати його зарплату:
пропорційно дням чи годинам роботи?
Абзацом сьомим п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів
населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі —
Порядок № 1078), встановлено, що якщо
особа працює неповний робочий час, сума
індексації визначається із розрахунку повного
робочого часу, а виплачується пропорційно
відпрацьованому часу. У такому випадку слід
суму індексації за повний місяць розділити
на кількість робочих днів у місяці та помножити результат на кількість відпрацьованих
працівником днів.

Індексація зарплати
працівника-студента
Працівник працює неповний робочий час (поєднання неповного робочого дня та неповного робочого
тижня) і одночасно навчається на денній
формі навчання та отримує стипендію.
Як індексувати його зарплату?
Абзацом дев’ятим п. 4 Порядку № 1078
встановлено, що якщо особа працює
та отримує інший грошовий дохід,
насамперед індексується оплата праці. Якщо
така особа працює і одночасно навчається

за денною формою навчання або з відривом
від виробництва у клінічній ординатурі,
аспірантурі та докторантурі, передусім індексується стипендія.
З огляду на це встановлено, що стипендіатам із числа учнів професійно-технічних,
студентів вищих навчальних закладів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів,
які навчаються за денною формою навчання
або з відривом від виробництва і одночасно
працюють, на їх вимогу професійно-технічні
та вищі навчальні заклади видають довідку
про розмір і строк призначення стипендії.
На підставі цієї довідки заробітна плата таких
стипендіатів індексується за місцем роботи
в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням
одержаної проіндексованої стипендії (п. 8 Порядку № 1078). Якщо особа працює неповний
робочий час, сума індексації визначається
із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому
часу (п. 4 Порядку № 1078).

Виплата фіксованої індексації
за неповного робочого часу
Працівник працює неповний робочий час і має отримати фіксовану
суму індексації. Її виплачувати пропорційно відпрацьованому часу?
Абзацом сьомим п. 4 Порядку № 1078
встановлено, що якщо особа працює
неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного
робочого часу, а виплачується пропорційно
відпрацьованому часу.
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Зміна базового місяця в разі
підвищення категорії
У викладача зріс оклад за рахунок
підвищення категорії, педагогічного звання та педагогічного навантаження. Чи змінюється базовий місяць?
Відповідно до п. 5 Порядку № 1078
у разі підвищення тарифної ставки
(окладу) в місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які
не мають разового характеру.
Значення індексу споживчих цін у місяці
підвищення тарифних ставок (окладів) приймається за 1 або 100 %. Індекс споживчих
цін для проведення подальшої індексації обчислюється з місяця, наступного за місяцем
підвищення тарифних ставок (окладів).
Сума індексації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується,
якщо розмір підвищення заробітної плати
перевищує суму індексації, що склалась
у місяці підвищення доходу працівника.

Якщо розмір підвищення заробітної плати
не перевищує суми індексації, що склалась
у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації в цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації
та розміром підвищення заробітної плати.
У разі зростання заробітної плати за рахунок
інших її складових без підвищення тарифних
ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.
Враховуючи зазначене, у разі якщо за посадою, яку обіймає працівник, тарифну
ставку (оклад) не підвищено, а відбувається
лише зростання тарифної ставки (окладу)
індивідуально за рахунок підвищення категорії, педагогічного звання та педагогічного
навантаження, то в такому випадку обчислення індексу для проведення індексації
має продовжувати здійснюватися з місяця,
наступного за місяцем підвищення тарифної
ставки (окладу), за посадою, яку обіймає
працівник (у бюджетній сфері обчислення
індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з січня 2016 р.).

На запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Відшкодування недоплаченої
надбавки за вислугу років
Лаборанту вищого навчального
закладу I–II рівня акредитації, який
у цьому ж закладі має години педагогічного навантаження, час роботи
викладачем не було зараховано до стажу
педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років. За яких умов цей час
роботи зараховується до педагогічного
стажу та як відшкодувати працівникові
недоплачену суму надбавки за вислугу
років?

Порядок обчислення педагогічного
стажу та виплати надбавки за вислугу
років педагогічним працівникам урегульовано постановою КМУ «Про реалізацію
окремих положень частини першої статті 57
Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну
середню освіту», частини другої статті 18 і
частини першої статті 22 Закону України
«Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 р.
№ 78 (далі — Порядок № 78).
Згідно з п. 1 Порядку № 78 педагогічним
працівникам залежно від стажу педагогічної
роботи виплачують надбавки за вислугу років
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щомісяця у відсотках до посадового окладу
(ставки заробітної плати) у таких розмірах:
• понад три роки — 10 %;
• понад 10 років — 20 %;
• понад 20 років — 30 %.
Основним документом для визначення
стажу педагогічної роботи є трудова книжка
та інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи (п. 6
Порядку № 78).
Відповідно до Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників
освіти, затвердженої наказом Міністерства
освіти України від 15.04.1993 р. № 102 (далі —
Інструкція № 102), викладацька робота педагогічних працівників здійснюється згідно
з установленим навантаженням, яке затверджується у тарифікаційних списках на початок
навчального року (не пізніше 5 вересня). Згідно
з п. 91 Інструкції № 102 працівники закладів
освіти можуть вести викладацьку роботу або
заняття з гуртківцями у своєму ж навчальному
закладі обсягом не більше 480 годин на рік. Ця
робота провадиться в робочий час з дозволу
керівника навчального закладу. За години занять їм здійснюється оплата понад основний
посадовий оклад у порядку, передбаченому
для викладачів, тобто за тарифікацією.
Згідно з п. 4 Порядку № 78 працівникам
установ, які крім основної роботи займались
у навчальному закладі викладацькою роботою
обсягом не менше 0,25 ставки (що становить
180 годин на навчальний рік), зазначений
період зараховується до педагогічного стажу
для виплати надбавки за вислугу років.
Отже, лаборанту, який у цьому ж навчальному закладі здійснює викладацьку роботу
обсягом 180 годин на навчальний рік, період
її виконання зараховується до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки
за вислугу років.
Згідно з п. 7 Порядку № 78 зміна розміру
надбавки за вислугу років провадиться:
• з місяця, що настає за місяцем, коли
виникло право на зміну розміру надбавки
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за вислугу років, якщо документи, необхідні
для своєчасного і правильного обчислення
стажу, знаходяться в навчальному закладі
чи установі освіти;
• з дня подання працівником документів,
необхідних для своєчасного і правильного
обчислення стажу (п. 7 Порядку № 78).
Згідно з п. 6 Інструкції № 102 відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати,
посадових окладів, обчислення заробітної
плати покладається на керівників та головних
бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів
освіти, керівників вищих органів управління.
Педагогічні працівники у зв’язку зі збільшенням стажу педагогічної роботи, що дає
право на зміну розміру надбавки за вислугу
років, не повинні подавати заяву про зміну
розміру надбавки за вислугу років.
Щоб запобігти помилкам під час обчислення стажу педагогічної роботи, керівник
навчального закладу вправі, наприклад,
створити комісію, яка обліковуватиме стаж
роботи педагогічних працівників. Дані про
стаж роботи можна заносити до журналу
довільної форми. У ньому навпроти прізвища кожного педагогічного працівника
зазначатимуть такі відомості:
• період трудової діяльності;
• розмір надбавки за вислугу років;
• дата, станом на яку обчислено стаж.
За підсумками засідань комісії доречно
складати протоколи. У такому разі керівник
навчального закладу матиме документовані
дані про встановлені розміри надбавок за вислугу років для вирішення можливих спірних
ситуацій, а також надасть можливість своєчасно підготувати наказ про зміну розміру
надбавки за вислугу років і своєчасно внести
зміни до її розміру. Оскільки документи,
необхідні для визначення стажу педагогічної
роботи, знаходилися в закладі, працівнику
відшкодовується сума різниці в нарахованій
заробітній платі за весь час неправильної
оплати. Інакше слід вирішувати спір у суді.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Роз’яснення
від 15 серпня 2016 р.
Щодо Порядку обчислення середньої заробітної плати державних службовців
<...>
Постановою КМУ «Деякі питання оплати
праці державних службовців у 2016 році» від
06.04.2016 р. № 292 (далі — Постанова № 292)
передбачено підвищення посадових окладів
працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів з
одночасною зміною структури заробітної плати
цих працівників.
Пунктом 2 Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок
№ 100), визначено, що «у разі зміни структури
заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної
влади та органів місцевого самоврядування
відповідно до актів законодавства період до
зміни структури заробітної плати виключається
з розрахункового періоду».
Враховуючи, що з 1 травня 2016 р. відповідно до Постанови № 292 підвищено посадові оклади з одночасною зміною структури,
то розрахунковим періодом для проведення
нарахувань виходячи з середньої заробітної
плати, передбачених п. 1 Порядку № 100, буде
період, починаючи з травня 2016 р.
Відповідно до п. 2 Порядку № 100 «у разі,
коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів
місцевого самоврядування відбулася у період,
протягом якого за працівником зберігається
середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не

зберігається, обчислення середньої заробітної
плати провадиться з урахуванням виплат,
передбачених працівникові згідно з умовами
оплати праці, що встановлені після підвищення
посадових окладів».
ПРИКЛАД 1
Як необхідно провести обчислення середньої
заробітної плати для оплати 20 днів щорічної
відпустки головному спеціалісту міністерства,
якщо вона надається в травні 2016 р.?
Умовами оплати праці, визначеними згідно
з Постановою № 292, за посадою головного
спеціаліста міністерства передбачено оклад
4308,00 грн, надбавки за ранг — 300,00 грн
та за вислугу років — 15 % (5 років державної
служби — 646,00 грн).
Враховуючи норми п. 2 Порядку № 100, що
при зміні структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів період до
зміни структури заробітної плати виключається
з розрахункового періоду, обчислення середньої
заробітної плати для оплати 20 днів щорічної
відпустки має провадитись виходячи з виплат,
які передбачені за посадою працівника згідно
з новими умовами оплати праці.
Розрахункова заробітна плата працівника
становитиме:
4308,00 грн + 300,00 грн + 646,00 грн =
5254,00 грн.
Далі за нормами п. 7 Порядку № 100 визначається середня заробітна плата, виходячи з
якої буде нарахована оплата за дні щорічної
відпустки:
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— середньоденна заробітна плата:
5254,00 грн  12 місяців ÷ 356 к. дн.
(366 к. дн. – 10 святкових і неробочих
днів) = 177,10 грн;
— нарахована сума середньої заробітної
плати за 20 днів щорічної відпустки:
177,1 грн  20 к. дн. = 3542,00 грн.
ПРИКЛАД 2
Як необхідно обчислити середню заробітну
плату для виплати грошової допомоги під час
надання щорічної відпустки головному спеціалісту міністерства, якщо вона нараховується
в травні 2016 р.? Умовами оплати праці, визначеними згідно з Постановою № 292, за
посадою головного спеціаліста міністерства
передбачено оклад 4308,00 грн, надбавки за
ранг — 300,00 грн та за вислугу років — 15 %
(5 років державної служби — 646,00 грн).
Враховуючи норми п. 2 Порядку № 100,
в якому зазначено, якщо зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної
влади та органів місцевого самоврядування
відбулася в період, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата,
а також коли заробітна плата у розрахунковому
періоді не зберігається, обчислення середньої
заробітної плати провадиться з урахуванням
виплат, передбачених працівникові згідно з
умовами оплати праці, що встановлені після
підвищення посадових окладів.
Отже, сума нарахованої грошової допомоги
становитиме:
4308,00 грн + 300,00 грн + 646,00 грн =
= 5254,00 грн.
ПРИКЛАД 3
Головному спеціалісту міністерства з 20
липня п. р. надаватиметься щорічна відпустка
тривалістю 30 календарних днів.
Розрахунковим періодом для обчислення
середньої заробітної плати згідно з нормами
п. 2 Порядку № 100 буде травень-червень 2016 р.
Головним спеціалістом була відпрацьована
норма праці за травень і червень і нарахована
заробітна плата у розмірі 10508,00 грн.
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Враховуючи норми п. 2 та 7 Порядку № 100,
обчислення середньої заробітної плати має
проводитись так:
— середньоденна заробітна плата:
10508,00 грн ÷ (31 к. день – 3 святкових
і неробочих дні + 30 к. днів – 2 святкових і
неробочих дні) = 187,64 грн;
— нарахована сума середньої заробітної
плати за час щорічної відпустки:
187,64 грн  30 к. днів = 5629,20 грн.
ПРИКЛАД 4
Як правильно обчислити середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки
(30 к. днів), яка надаватиметься працівникові
з 20 липня 2016 р.? Протягом травня 2016 р.
працівник був тимчасово непрацездатний і отримав допомогу по тимчасовій непрацездатності у
сумі 4840,00 грн. У червні працівник відпрацював
норму праці, і нарахована заробітна плата за
червень становить 5254,00 грн.
Враховуючи норми п. 2 Порядку № 100, розрахунковим періодом для обчислення середньої
заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки буде травень-червень 2016 р.
Протягом розрахункового періоду працівникові
були здійснені виплати за державним соціальним
страхуванням. Пунктом 3 Порядку № 100 визначено, що під час обчислення середньої заробітної
плати для оплати часу відпусток враховуються:
основна заробітна плата (оклади), доплати та
надбавки, премії, які не носять разового характеру, а також виплати за час, протягом якого за
працівником зберігався середній заробіток (за
час попередньої щорічної відпустки, службового
відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Враховуючи вищевикладене та норми
п. 2 та 7 Порядку № 100, обчислення середньої
заробітної плати має проводитись так:
— середньоденна заробітна плата:
(4840,00 грн + 5254,00 грн) ÷ (31 к. день –
– 3 святкових і неробочих дні + 30 к. днів –
– 2 святкових і неробочих дні) = 180,25 грн;
— нарахована сума середньої заробітної
плати за час щорічної відпустки:
180,25 грн  30 к. днів = 5407,50 грн.
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Сегодня в рубрике:

Больничные: начисление
ЕСВ и отражение
в ф. № Д4

c. 70

Отзыв из отпуска: как оплатить
работу
c. 76
Питание работников в рабочие
дни: организация и
налогообложение
c. 79

Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду України

ЛІКАРНЯНІ:

нарахування ЄСВ
і відображення
у ф. № Д4
У статті розглянуто питання відображення у звітності з ЄСВ
сум допомоги по тимчасовій непрацездатності

УЧЕТ И НАЛОГИ

№9 (122) сентябрь 2016

Д

опомога по тимчасовій непрацездатності (далі — лікарняні) нараховується
на підставі листка непрацездатності
та рішення комісії із соцстрахування (уповноваженого). Перші п’ять днів тимчасової
непрацездатності оплачує роботодавець
(крім випадків, коли лікарняні нараховують
за рахунок ФСС з ТВП з першого дня тимчасової непрацездатності), а починаючи
з шостого — ФСС з ТВП.
До об’єкта оподаткування ЄСВ суми лікарняних включаються на підставі абзацу
другого п. 1 частини першої ст. 7 Закону про
ЄСВ, яким визначено, що роботодавцями
ЄСВ нараховується на суму грошового забезпечення кожної застрахованої особи, оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів
роботодавця, та допомоги по тимчасовій
непрацездатності, допомоги по вагітності
та пологах; допомоги або компенсації відповідно до законодавства.

Нарахування ЄСВ на суму
лікарняних
Основні правила нарахування ЄСВ на суму
лікарняних такі. ЄСВ на лікарняні нараховують у складі загального місячного доходу
в межах максимальної бази нарахування
ЄСВ, розподіляючи їх для порівняння між
місяцями, на які припадають дні тимчасової
непрацездатності.
У 2016 р., на відміну від попередніх періодів,
черговість відображення виплат у таблиці 6
звітності з ЄСВ ролі не відіграє. Справа в тому,
що тепер ставка ЄСВ єдина для оподаткування всіх видів виплат, а тому неважливо,
в якому порядку вони включаються до складу
загального місячного доходу для порівняння
з максимальною базою нарахування ЄСВ.
Якщо в місяці тимчасової непрацездатності сума нарахованого працівнику доходу
менша мінімальної заробітної плати, так

звану «дотяжку» ЄСВ до рівня мінімальної
зарплати не слід робити. Лише в місяці нарахування лікарняних порівняємо остаточну
суму доходу за місяць і мінімальну базу нарахування ЄСВ.

Відображення лікарняних
у звітності з ЄСВ
Таблиця 6
Основні правила відображення лікарняних
у таблиці 6 звітності з ЄСВ такі.
Лікарняні в таблицях 1 і 6 звітності з ЄСВ
відображають у місяці, в якому вони нараховані, за місяць та/або в розрізі місяців,
за які вони нараховані, зокрема так звані
«перехідні» лікарняні. Наприклад:
• якщо працівник хворів у липні, листок
непрацездатності надав також у липні та
в липні були нараховані лікарняні, то їх слід
включати у звітність за липень;
• якщо працівник хворів у липні, листок
непрацездатності надав у липні, а лікарняні
були нараховані в серпні, то їх слід включати
у звітність за серпень, але показувати, що
вони нараховані за липень;
• якщо працівник хворів у липні-серпні,
надав листок непрацездатності в серпні, а лікарняні були нараховані в серпні, то їх слід
включати у звітність за серпень, але показувати, що вони нараховані за липень і серпень.
Тобто в таблиці 6 звітності з ЄСВ буде
стільки рядків, на скільки місяців припадає
тимчасова непрацездатність.
У таблиці 6 звітності з ЄСВ лікарняні вказують загальною сумою — не розбивають
на оплату перших п’яти днів, які оплачують
за рахунок роботодавця, і решту, які оплачують за рахунок ФСС з ТВП. Така розбивка
робиться лише в таблиці 1 вручну.
Суми лікарняних не мають окремого коду
типу нарахувань (на відміну від відпускних
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чи зарплати). Їх відображають у розрізі
категорій застрахованих осіб (реквізит 9):
• «29» — працівники, які отримують
лікарняні, крім тих, які відображаються
з кодами «36», «37», «39»;
• «36» — працюючі інваліди, які отримують лікарняні;
• «37» — особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських
громадських організацій інвалідів, зокрема
товариствах УТОГ та УТОС, які отримують
лікарняні;
• «39» — працюючі інваліди на підприємстві або в організації громадських організацій
інвалідів, в яких кількість інвалідів становить
понад 50 %, які отримують лікарняні.
Сума «дотяжки» ЄСВ до рівня мінімальної
зарплати вказується з кодом типу нарахування «13» і кодами категорій застрахованих
осіб («29»,»36», «37» або «39»).
Період тимчасової непрацездатності
працівника не є підставою для заповнення таблиці 5 звітності з ЄСВ. У таблиці 5
на основі листка непрацездатності може
заповнюватися лише інформація про суми
«декретних» — допомоги по вагітності та
пологах.
У реквізиті 11 «Місяць та рік, за який
проведено нарахування» вказуємо місяць,
на який припадають дні тимчасової непрацездатності згідно з листком непрацездатності.
У реквізиті 13 «Кількість календарних днів
тимчасової непрацездатності» — кількість
календарних днів тимчасової непрацездатності.
Реквізит 15 «Кількість календарних днів
перебування в трудових відносинах» з лікарняними заповнюємо, якщо працівник весь
місяць хворів, і немає рядка із зарплатою
чи відпускними.

Лікарняні в таблиці 1
Відомості про суму нарахованих лікарняних, якщо звітність подається в електрон-
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ній формі, автоматично «підтягуються»
в таблицю 1 звітності з ЄСВ, але їх суму слід
вручну розподілити на оплачу за рахунок
роботодавця і ФСС з ТВП.
Суми нарахованих у звітному місяці лікарняних відображаємо в таблиці 1 звітності
з ЄСВ в такому порядку.
У рядку 1 вказуємо загальну суму лікарняних, у т. ч. яка перевищує максимальну
базу справляння ЄСВ:
• 1.3 — вся нарахована сума оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, у т. ч. яка перевищує максимальну
базу справляння ЄСВ;
• 1.4 — вся нарахована сума оплати тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС
з ТВП, у т. ч. яка перевищує максимальну
базу справляння ЄСВ.
У рядку 2 вказуємо загальну суму лікарняних, яка не перевищує максимальної
бази справляння ЄСВ у розрізі ставок. Зокрема, в рядку 2.1 вказується вся нарахована
сума оплати тимчасової непрацездатності
за рахунок підприємства та ФСС з ТВП, яка
не перевищує максимальної бази справляння
ЄСВ, для ставки ЄСВ 22 % (у рядку 2.2 — для
ставки 8,41 %; 2.3–5,3 %; 2.4–5,5 %).
У рядку 3 вказуємо суму ЄСВ, нараховану на лікарняні, в розрізі ставок. Зокрема,
у рядку 3.1 — для ставки ЄСВ 22 % (у рядку
3.2 — для ставки 8,41 %; 3.3–5,3 %; 3.4–5,5 %).
У подальшому інформація з цих рядків
відображається в розрізі ставок в рядку 6
таблиці 1 звітності з ЄСВ, а в разі виявлення
помилок за попередні періоди — у рядках 4 і 5.

«Дотяжка» до мінімальної
зарплати
Якщо за якийсь місяць тимчасової непрацездатності основного працівника
(не інвалід) база нарахування ЄСВ буде
менше мінімальної зарплати, то слід провести донарахування ЄСВ виходячи з розміру
мінімальної зарплати. У такому випадку
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додаткова база нарахування ЄСВ (різниця
між мінімальною зарплатою та фактичною
базою нарахування) вказується в рядку 2.5
таблиці 1 звітності з ЄСВ, а нарахований
на неї ЄСВ за ставкою 22 % — у рядку 3.5
(якщо ставка ЄСВ інша — у рядках, що відповідають ставці). У таблиці 6 звітності з ЄСВ
додаткова база нарахування ЄСВ вказується
в окремому рядку в такому порядку:
• реквізит 9 — код категорії застрахованої особи як для лікарняних («29», «36»,
«37» або «39»);
• реквізит 10 — код типу нарахувань «13»;
• реквізит 19 — сума додаткової бази
нарахування ЄСВ;
• реквізит 21 — сума ЄСВ, нарахована
на додаткову базу.
Реквізити 13, 14, 15, 16, 17, 18 і 20 не заповнюються.

Лікарняні та знак «–»
Якщо після подання звітності з ЄСВ виявиться, що працівнику зайво нараховано

лікарняні, то у звітності за наступний звітний
період зайво нараховану суму лікарняних
можна зменшити, вказавши її зі знаком
«–» (мінус). У такому випадку зі знаком «–»
(мінус) вказується й сума зайво нарахованих
лікарняних, і сума зайво нарахованого ЄСВ.
У реквізиті 11 вказується той місяць, за який
зайво нараховано суму допомоги.
Продовжуючи приклад, припустимо, що
у вересні виявлено, що в серпні зайво нараховано лікарняні за один день. У такому
разі у звітності за вересень у таблиці 6 слід
вказати:
• реквізит 11 — «08.2016»;
• реквізит 13 — «– 100,00»;
• реквізит 21 — «– 22,00».
Якщо працівник хворів увесь місяць і
йому не було нараховано жодних виплат,
то інформація по ньому в таблиці 6 відображається в такому порядку:
• реквізит 11 — звітний місяць, коли
працівник хворів;
• реквізит 15 — кількість днів у звітному
місяці, коли працівник хворів;
• реквізит 17/18 — «0,00».

ПРИКЛАД

Відображення у звітності з ЄСВ суми «перехідних» лікарняних
Працівник підприємства (не інвалід) Семенко С. С. (ІПН — 123456789) у серпні 2016 р.
надав листок непрацездатності, що підтверджує хворобу з 23 липня по 3 серпня 2016 р.
У серпні працівнику нараховано:
— зарплату за фактично відпрацьовані дні серпня — 5000,00 грн, ЄСВ за ставкою
22 % — 1100,00 грн);
— лікарняні за 9 к. дн. липня — 900,00 грн (ЄСВ — 198,00 грн), у т. ч. оплата перших
п’яти днів — 500,00 грн (ЄСВ — 110,00 грн), решта суми допомоги — 400,00 грн (ЄСВ —
88,00 грн);
— лікарняні за 3 к. дн. серпня — 300,00 грн (ЄСВ — 66,00 грн).
Загальна сума доходу, нарахованого працівникові в серпні 2016 р., — 6200,00 грн
(ЄСВ — 1364,00 грн).
<…>
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ПРИКЛАД

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску
№ з/п

Назва показника

Сума
(грн)

1

2

3

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами,
оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги
у зв’язку з вагітністю та пологами, усього
(р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5)

6200,00

1.1

сума нарахованої заробітної плати

5000,00

1.2

сума винагород за договорами цивільно-правового характеру

1.3

сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що
здійснюється за рахунок коштів роботодавця

500,00

1.4

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується
за рахунок коштів фонду соціального страхування

700,00

1.5

сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

1

2

2.1

-

-

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану
роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами,
оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги
у зв’язку з вагітністю та пологами та додаткової бази нарахування, на яку нараховується єдиний внесок, усього
(р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5)

6200,00

роботодавцями (22,0 %)

6200,00

Нараховано єдиного внеску, усього
(р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5)

1364,00

на суми нарахованої роботодавцями заробітної плати, винагороди
за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги
у зв’язку з вагітністю та пологами (22,0 %)

1364,00

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього
(р. 3 + р. 4 — р. 5)

1364,00

<…>
3

3.1
<…>
6

у тому числі
6.1
<…>

р. 3.1 + р. 3.5 + р. 4.1.1 + р. 4.1.9 – р. 5.1.1 – р. 5.1.9
(22,0 %, 36,76 – 49,7 %)

1364,00

1

1

1

1

2

3

1

Семенко Семен Семенович

ч 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 2 9

Семенко Семен Семенович

ч 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 2 9

Семенко Семен Семенович

ч 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0

7. Чоловік
— Ч,
жінка
6. Гро- — Ж
мадянин
5. Украї№
ни
з/п (1 —
так,
0—
ні)

0 8 2 0 1 6

0 7 2 0 1 6

0 8 2 0 1 6

3

9

3

1

грн

3 0 0 0 0

3 0 0 0 0

9 0 0 0 0

9 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

коп.

грн

коп.

6 6 0 0

1 9 8 0 0

0

1

0

1

1
0

0

коп.

25.

24.
Ознака
неповного
робочого
часу
(1 —
так,
0 — ні)

0

0

0

0

0

0

23. Озна- Ознака
ка на- нового
явності робоспецчого
стажу
місця
(1 — так,
(1 —
0 — ні)
так,
0 — ні)

22. Ознака наявності
трудової
книжки
(1 — так,
0 — ні)

1 1 0 0 0 0

грн

17. Загальна сума на15. Кіль13. Кіль- кість днів
рахованої заробітної
10.
20. Сума утрикість
перебуплати / доходу (усього з
Код 11. Місяць та
9.
маного єдиного
кален- вання у тру- початку звітного місяця)
рік, за який
Код типу
внеску за звітний
дарних
дових/ЦП
8. Номер облікової
кате- напроведено
місяць (із закартки ЗО
днів тим- відносинах
19. Сума різниці
горії раху- нарахуванробітної плати /
протягом
часової
між розміром
ЗО* вань
ня***
грн
коп.
доходу)
непраце- календармінімальної
за**
здатності ного звітноробітної плати та
го місяця
фактично нарахованою заробіт16. Кіль14. Кільною платою
кість какість
18. Сума нарахованої за звітний місяць 21. Сума нарахолендарних
кален(із заробітної
ваного єдиного
днів від- заробітної плати / дохо- плати / доходу)
дарних
ду у межах максимальвнеску за звітний
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО
днів без
пустки
ної величини, на яку
місяць (на зазбереу зв’язку
нараховується єдиний
робітну плату /
ження за- з вагітнісвнесок
дохід)
робітної
тю та поплати****
логами

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) застрахованим особам
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

ВІДКЛИКАННЯ

з відпустки:
як оплатити роботу
Більшість працівників з нетерпінням очікують на літо, адже це
сезон відпусток. Однак трапляються випадки, коли працівника
відкликають з відпустки. Як у такому разі слід діяти бухгалтеру?
Про це — у статті

Підстави для відкликання
з відпустки
У разі відкликання працівника з відпустки
слід керуватися ст. 79 КЗпП та ст. 12 Закону
про відпустки. Підставами для відкликання
з відпустки є відвернення:
• стихійного лиха;
• виробничої аварії або необхідність
негайного усунення її наслідків;
• нещасних випадків;
• простою, загибелі або псування майна
підприємства;
• інші випадки, передбачені чинним
законодавством.
Відкликання зі щорічної відпустки допускається лише за згодою працівника.

Документальне оформлення
Документальне оформлення відкликання
працівника з відпустки, як правило, почина-

ється з фіксації факту необхідності відкликання. Найчастіше це може бути службова
записка керівника структурного підрозділу
підприємства, в якій викладено причини
відкликання. Слід зазначити, що причини
мають відповідати та бути пов’язаними
із законними підставами, про які йшлося
вище. Якщо необхідно або ж є можливість,
до службової записки додають інші документи, що підтверджують факт настання
обставин, які є підставою для відкликання,
або ж можливого їх настання.
Наступним кроком у разі прийняття керівником рішення про відкликання з відпустки
є повідомлення працівника про відкликання.
Якщо працівник не проти відкликання
з відпустки й у нього є можливість її перервати, роботодавець видає наказ по підприємству (додаток).
Зверніть увагу на необхідність отримання
письмової згоди працівника на його відкликання з відпустки, щоб у подальшому
не виникло непорозумінь.
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Оплата за невикористані дні
відпустки
Обчислення середньої заробітної плати для
оплати часу щорічної відпустки провадиться
відповідно до норм Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100).
Середня заробітна плата для оплати часу
щорічної відпустки обчислюється виходячи
з виплат за останні 12 календарних місяців
роботи, що передують місяцю, в якому надається відпустка.
Працівнику, який відпрацював на підприємстві 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.
Під час обчислення середньої заробітної
плати для оплати часу щорічної відпустки
враховується основна заробітна плата; доплати
та надбавки; премії, які не мають разового
характеру; індексація заробітної плати; одноразова винагорода за підсумками роботи
за рік та за вислугу років, а також виплати
за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої
щорічної відпустки, навчальної відпустки,
службового відрядження тощо); допомога
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Одноразова винагорода за підсумками
роботи за рік та за вислугу років включається до середнього заробітку, якщо вона була
нарахована в поточному році за попередній
календарний рік.
Нарахування виплат за час щорічної
відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за розрахунковий період
на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду, за винятком святкових
і неробочих днів (ст. 73 КЗпП). Одержаний
результат перемножується на кількість календарних днів відпустки1.
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Відповідно до частини третьої ст. 12
Закону про відпустки, якщо працівника
відкликають зі щорічної відпустки, його
працю оплачують з урахуванням тієї суми,
що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.
Іншими словами, якщо працівника було
відкликано зі щорічної відпустки, бухгалтер
має перерахувати відпускні: із заробітної
плати, що буде нарахована працівникові
після відкликання з відпустки, слід утримати
суму середнього заробітку за невикористані
дні відпустки. У разі надання працівникові
невикористаних днів щорічної відпустки
необхідно провадити новий розрахунок середнього заробітку за ці дні (див. приклад).
Таку позицію висловили фахівці Мінсоцполітики в листі від 09.06.2004 р. № 18–311–11.

Відкликання з відпустки
у звітності з ЄСВ
Якщо і відпустка, і відкликання з неї відбулося в одному місяці, нюансів у відображенні
цього у звітності з ЄСВ не виникає. Як і зазвичай відображаємо фактичну заробітну плату
в таблиці 6 звітності з ЄСВ та використану
частину відпустки із кодом типу нарахувань
«10». Якщо ж це була перехідна відпустка
(наприклад, серпень-вересень), і у звітності
з ЄСВ за серпень була відображена вереснева
відпустка, але працівника раптово відкликали,
існує два варіанти подання звітності:
• до граничного терміну подання звітності з ЄСВ подати ще один звіт з коректними
(«згорнутими») даними;
• якщо граничний термін подання звітності минув, у звіті за наступний місяць слід
відкоригувати відпускні, відобразивши їх
частину з кодом типу нарахування «10» та
зі знаком «мінус».
1 Докладніше про обчислення середнього заробітку відповідно до Порядку № 100 читайте у спецвипуску № 2/2015.
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ПРИКЛАД

Коригування та оплата праці за невикористані дні відпустки
Інженеру з техніки безпеки Тивренку О. К. була надана відпустка на 14 календарних
днів: з 1 до 14 вересня включно.
Сума відпускних, яка була йому нарахована та виплачена, становить 5000,00 грн.
5 вересня на підприємстві виникла форс-мажорна ситуація, в результаті якої була
частково призупинена його діяльність. Керівництво підприємства прийняло рішення
відкликати з відпустки інженера з техніки безпеки Тивренка О. К., який приступив до виконання обов’язків 06.09.2016 р.
Заробітна плата, що була нарахована за вересень, склала 8000,00 грн.
Розрахуємо, яку суму заробітної плати має отримати працівник за вересень:
1. Кількість днів невикористаної відпустки — 9 (з 6 до 14 вересня);
2. Сума відпускних, нарахованих та виплачених за один день відпустки:
5000,00 грн 14 днів = 357,14 грн;
3. Сума відпускних за невикористані дні відпустки:
357,14 грн 9 днів = 3214,08 грн;
4. Сума заробітної плати, яка належить до виплати працівнику за вересень:
8000,00 грн – 3214,08 грн = 4785,92 грн.

Додаток
Зразок наказу про відкликання з відпустки
ТОВ «КОМБІКОРМВІННИЦЯПРОДУКТ»
НАКАЗ
05.09.2016

м. Вінниця

№ 15

У зв’язку з виробничою аварією
та на підставі ст. 12 Закону України «Про відпустки»
НАКАЗУЮ:
1. Відкликати інженера з техніки безпеки Тивренка О. К зі щорічної відпустки.
2. Інженеру з техніки безпеки Тивренку О. К. приступити до виконання службових
обов’язків з 06 вересня 2016 р.
Підстави:
1. Службова записка головного інженера Склярчука О. М.
2. Письмова згода Тивренка О. К. на відкликання з відпустки.
Директор

Павленко

З наказом ознайомлений
Тивренко 					
05.09.2016 р.

Є. С. Павленко
О. К. Тивренко
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Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

ХАРЧУВАННЯ

працівників у робочі дні:
організація
та оподаткування
Часто керівники підприємств прагнуть створити для своїх працівників такі умови праці, які були б для них максимально комфортними, відповідали сучасним стандартам, забезпечували найбільшу
продуктивність праці та соціальну захищеність працівників. З цією
метою вони запроваджують на своїх підприємствах соціальні пакети з різними складовими, серед яких досить часто зустрічається
харчування працівників у робочі дні тижня. У статті розглянуто
питання організації такого харчування та його оподаткування

Х

арчування працівників за рахунок
роботодавця може бути двох видів:
• обов’язкове — передбачене законодавством для працівників, зайнятих
на роботах зі шкідливими та особливо шкідливими умовами праці1;
• необов’язкове (добровільне) — не передбачене законодавством, що надається
за рішенням керівництва підприємства.
Далі йтиметься саме про необов’язкове
(добровільне) харчування. Хоча законодавством не встановлено жодних правил та вимог щодо забезпечення працівників таким
харчуванням, однак є норми, які дають змогу
роботодавцям це зробити.
1 Детальніше

про таке харчування див. журнал «Заработная плата» № 5–6/2014, с. 79. (Прим. ред.)

Так, відповідно до ст. 9(1) КЗпП підприємства в межах своїх повноважень і за рахунок
власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові
та соціально-побутові пільги для працівників,
а частиною шостою ст. 69 ГКУ визначено,
що підприємство вільне самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові
пільги. Однією з таких пільг і є харчування
працівників у робочі дні.

Організація харчування
працівників
Підприємство, яке вирішило забезпечувати працівників харчуванням у робочі
дні, самостійно визначає, яким чином його
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організувати, зважаючи переважно на власні
фінансові можливості, кількість працівників
та окремі фактори, пов’язані зі здійснюваною
ним діяльністю.
Способів організації харчування працівників декілька, зокрема:
• за договором із закладом громадського
харчування готові обіди доставляються працівникам на робочі місця або до спеціальних
приміщень для приймання їжі;
• за договором із закладом громадського
харчування працівникам надаються готові
(комплексні) обіди безпосередньо в такому
закладі;
• підприємство організовує на своїй
території буфет, їдальню чи кафе, закуповує
продукти, наймає на роботу кухарів, які
готують комплексні обіди або різні страви,
а працівники самі обирають, що їм до смаку.
Також харчування працівників може
розрізнятися за характером його надання.
Наприклад, їм може надаватися індивідуальне
порційне харчування (окремі порції страв
або окремі комплексні обіди) або колективне харчування за принципом «фуршету» чи
«шведського столу».
Що стосується фінансування, то кожне
підприємство індивідуально вирішує питання
оплати за харчування. Можливі такі варіанти:
• підприємство повністю оплачує харчування працівників, тобто для них воно є
безкоштовним;
• частину вартості харчування оплачує
підприємство, а частину — працівник;
• працівник самостійно оплачує харчування, а підприємство тільки його організовує.
Ще один важливий момент: харчування працівників може бути оформлено як зобов’язання
роботодавця або без нього. Мається на увазі
наявність положення про харчування працівників у колективному договорі підприємства
або трудових договорах з працівниками.
Перший варіант — забезпечення працівників харчуванням закріплено в колективному договорі підприємства. У такому разі
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для працівників це є свого роду соціальною
пільгою від роботодавця, яка найчастіше
надається їм безоплатно або з частковою
оплатою.
Зазвичай необов’язкове (добровільне)
харчування є однією зі складових соціального пакета, і всі нюанси його забезпечення
містяться в положенні про соціальний пакет,
що є додатком до колективного договору.
Також це може бути окреме положення в розділі «Соціальне забезпечення працівників»
колективного договору. У будь-якому разі
документально має бути визначено:
• коло працівників, яким надається харчування;
• місце та порядок отримання харчування;
• форма оплати (безоплатна, з частковою
оплатою);
• в разі харчування з частковою оплатою — строк та порядок розрахунків за харчування (утримання із зарплати чи внески
до каси підприємства).
Другий варіант — добровільне харчування працівників не передбачено колективним договором, відповідно роботодавець не зобов’язаний забезпечувати ним
працівників.
Наприклад, роботодавець може для зручності працівників організувати на підприємстві власний пункт харчування — їдальню,
буфет чи кафе, де працівники переважно
харчуються за свій рахунок, оплачуючи повну
вартість придбаної їжі. При цьому способи
розрахунку можуть бути різними: одразу
в пункті харчування або шляхом утримання
із заробітної плати.
Також не виключено, що підприємство
може взяти на себе всі витрати з харчування
працівників у власній їдальні, буфеті чи кафе
і зробити його для них безкоштовним — все
залежить від фінансових можливостей підприємства та рішення роботодавця.
Для більшої конкретики керівнику підприємства потрібно видати наказ (розпо-
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рядження), в якому, крім іншого, доцільно
обумовити такі важливі моменти харчування
працівників у власній їдальні (буфеті, кафе):
• якщо працівники самостійно оплачуватимуть своє харчування — порядок їх
розрахунку шляхом утримання коштів із заробітної плати (скільки разів на місяць, хто
і як має вести облік спожитих продуктів);
• якщо харчування працівників оплачує підприємство — порядок щоденного
розрахунку необхідної кількості продуктів
(наприклад, за кількістю працюючих на підприємстві без урахування тимчасово відсутніх
працівників, які перебувають у відпустці,
відрядженні або на лікарняному).

Оподаткування вартості
харчування працівників
На оподаткування вартості харчування
впливає характер його надання (індивідуальний чи колективний), а також те, хто
його оплачує: підприємство, працівник чи
обидва у певних частках.

Працівник харчується
за свій рахунок
Якщо працівник оплачує повну вартість
свого харчування в їдальні, буфеті чи кафе,
організованих на підприємстві, то для нього
це є звичайним придбанням товарів/послуг
з харчування, а для підприємства — їх продажем. Незалежно від того, як працівник
за них розраховується (одразу готівкою чи
шляхом відрахувань із зарплати), у нього не виникає оподатковуваного доходу.
Відповідно не йдеться про нарахування та
утримання ПДФО, ВЗ і ЄСВ.
Бухгалтерії підприємства в такому разі
потрібно слідкувати за утриманням коштів
за харчування із зарплати працівника, якщо
він подасть відповідну заяву, та вести бухгалтерський і податковий облік доходів,
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витрат і ПДВ (не беремо до уваги моменти,
пов’язані з утриманням пункту харчування
на підприємстві).

Підприємство оплачує вартість
харчування
Якщо підприємство повністю або частково
оплачує харчування працівника, то його вартість (або частина вартості, що оплачується
роботодавцем) є для працівника доходом.
Щоб оподаткувати такий дохід, потрібно
знати його розмір, тобто в даному випадку
вартість спожитих кожним конкретним
працівником продуктів.
У свою чергу, щоб розрахувати вартість
продуктів, потрібно знати їх кількість, а визначити її можна тільки в разі індивідуального (порційного) харчування. При цьому
не важливо, де харчується працівник — в закладі громадського харчування чи у власній
їдальні (буфеті, кафе), — достатньо того, що
він отримує окремий комплексний обід чи
окремі різні страви та напої.
У такому разі достатньо вести персоніфікований облік харчування працівника,
розраховувати кількість і вартість спожитих
ним обідів (продуктів), а також розмір його
персонального доходу у вигляді повної чи
часткової вартості харчування. Робити
це може призначена керівником підприємства відповідальна особа, наприклад,
шляхом оформлення відповідної відомості
чи звіту.
Зрозуміло, що такий дохід підлягає оподаткуванню, але вже протягом кількох років
роботодавці не можуть отримати конкретної
відповіді на запитання: чим є такий дохід
для працівника — зарплатою чи додатковим
благом?
Схиляємося до думки, що це залежить
від того, бере роботодавець чи ні на себе
зобов’язання із забезпечення працівників
харчуванням, а також в якому розділі колективного договору («Оплата праці» чи
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«Соціальне забезпечення працівників»)
прописано це питання.
Згідно з пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики
зарплати оплата або дотації на харчування
працівників, у т. ч. в їдальнях, буфетах, профілакторіях, включаються до фонду оплати
праці в складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Тому якщо колективним
або трудовим договором передбачено забезпечення працівників харчуванням саме в розділі «Оплата праці», то є всі підстави вважати
вартість харчування зарплатою працівника.
Але, на думку автора, в зазначеному розділі
колективного договору зазвичай прописують забезпечення працівників обов’язковим
харчуванням за умовами праці.
Добровільне необов’язкове харчування
жодним чином не пов’язане з умовами праці
і, як зазначалося вище, воно для працівників
є соціальною пільгою від роботодавця і зазвичай передбачається в розділі «Соціальне
забезпечення працівників» колективного
договору. У такому разі дохід працівника у вигляді вартості харчування (повної
або часткової) вже більше підпадає під визначення додаткового блага, яке наведено
в пп. 14.1.47 ПКУ, — це кошти, матеріальні
чи нематеріальні цінності, послуги, інші
види доходу, що виплачуються (надаються)
платнику податку — працівнику податковим
агентом — роботодавцем, якщо такий дохід
не є заробітною платою та не пов’язаний
з виконанням обов’язків трудового найму
або не є винагородою за договором ЦПХ.
До речі, податкові органи (див. консультацію у «Віснику податкової служби України»,
№ 11/2013, с. 21) розглядають безоплатне
харчування саме як додаткове благо працівників, а про «зарплатний» варіант навіть
не згадують.
За великим рахунком, незалежно від
того, чим для працівника вважати вартість
безоплатного харчування — заробітною
платою чи додатковим благом, — і те й
інше включається до його загального мі-
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сячного (річного) оподатковуваного доходу
і оподатковується ПДФО за ставкою 18 % та
ВЗ за ставкою 1,5 %.
Оскільки, харчуючись за рахунок роботодавця, працівник отримує дохід у негрошовій формі, база оподаткування ПДФО
визначається з урахуванням «натурального»
коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПКУ
(у 2016 р. — 1,219521). ВЗ справляється
без урахування «натурального» коефіцієнта.
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
дохід у вигляді заробітної плати відображається з ознакою доходу «101», а дохід у вигляді додаткового блага — з ознакою «126».
Ще одне питання, яке неодмінно виникне у підприємства, — строки перерахування ПДФО та ВЗ до бюджету. Відповідно
до пп.168.1.4 ПКУ якщо оподатковуваний
дохід надається в негрошовій формі, то ПДФО
сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає
за днем нарахування (виплати, надання).
Тобто якщо буквально дотримуватися цієї
норми, то перераховувати ПДФО та ВЗ у разі
безоплатного (або з частковою оплатою)
харчування працівників потрібно кожного
дня. Але на практиці це виконувати досить
складно, оскільки потрібно постійно відстежувати кількість одержаного працівниками харчування і щодня обчислювати та
сплачувати ПДФО і ВЗ.
На нашу думку, такі операції потрібно
проводити на дату оформлення відомості
чи звіту про надання працівникам харчування. Оформляти ці документи можна
з будь-якою періодичністю, але не рідше
одного разу на місяць. Так, найзручніше
оформляти відомість (звіт) про надання
працівникам харчування в останній день
місяця або двічі на місяць: за першу та другу
половини місяця, аналогічно нарахуванню
та виплаті зарплати.
Щодо ЄСВ, то не всі доходи, які є об’єктом
оподаткування ПДФО і ВЗ, є об’єктом оподаткування ЄСВ. Згідно з абзацом першим
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п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ
для роботодавців об’єктом нарахування ЄСВ
є сума нарахованої кожній застрахованій
особі заробітної плати за видами виплат, які
включають основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, в т. ч. у натуральній формі, які визначаються відповідно до Закону про оплату
праці, та сума винагороди фізичним особам
за виконання робіт (надання послуг) за договорами ЦПХ. Перелік виплат, що належать
до заробітної плати, визначені розділом 2
Інструкції зі статистики зарплати.
У той же час ЄСВ не нараховується на виплати, які не входять до фонду оплати праці
(розділ 3 Інструкції зі статистики зарплати),
та ті, що включені до 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
(далі — Перелік № 1170).
Тобто щоб визначитися, чи потрібно
на дохід працівника нараховувати ЄСВ, слід
з’ясувати, чи входить він до Переліку № 1170
та розділу 3 Інструкції зі статистики зарплати.
Якщо так, то він не є об’єктом оподаткування
ЄСВ. У разі ж якщо дохід не входить до Переліку № 1170 та відсутній у розділі 3 Інструкції
зі статистики зарплати, також слід звертати

увагу на його характер — індивідуальний
чи колективний. Як правило, дохід працівника, що має індивідуальний характер,
належить до фонду оплати праці в числі
виплат соціального характеру в грошовій
або натуральній формі як «інші виплати, що
мають індивідуальний характер» (пп. 2.3.4
Інструкції зі статистики зарплати). Зокрема, забезпечення працівника безоплатним
харчуванням можна розглядати як «оплату
товарів, продуктових замовлень».
Це означає, що на вартість індивідуального (порційного) харчування підприємство
повинно нарахувати ЄСВ.
Інша справа, якщо харчування працівників (як у закладі громадського харчування,
так і у власній їдальні чи кафе) організовано
за принципом «фуршету» або «шведського
столу». У такому разі визначити кількість
спожитих кожним окремим працівником
продуктів неможливо, відповідно, не можна й розрахувати розмір персонального
доходу кожного працівника. Як висновок,
вартість «спільного» харчування не може
розглядатися як об’єкт оподаткування ПДФО,
ВЗ та ЄСВ.
Відзначимо, що окремі роботодавці запроваджують харчування своїх працівників
за принципом «фуршету» або «шведського
столу» саме з метою уникнення додаткового
податкового навантаження.

Що нового
ФСС від НВВ має право штрафувати
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України в листі від 01.08.2016 р.
№ 344-06-2 зазначив, що відповідно до п. 6 розділу VII Закону України «Про загальнообов’яз
кое державне соціальне страхування» від

23.09.1999 р. № 1105-ХIV до завершення заходів,
пов’язаних з утворенням Фонду соціального
страхування України, робочі органи ФСС від НВВ
мають право притягувати до адміністративної
відповідальності посадових осіб страхувальників
за ст. 165(4) КУпАП.
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 84

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці ДФСУ
На ваші запитання відповідає Наталія КИРПА, головний державний
ревізор — інспектор ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві
Військовий збір у ф. № 1ДФ
за відокремлений підрозділ
Чи потрібно у податковому розрахунку за ф. 1ДФ, який юридична
особа подає за відокремлений підрозділ, не уповноважений нараховувати
та сплачувати (перераховувати) ПДФО
до бюджету, відображати інформацію по
військовому збору?
Військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з п. 16(1) підрозділу
10 розділу XX ПКУ, належить до доходів
загального фонду державного бюджету України
(п. 29.2 Бюджетного кодексу України; далі —
БКУ). А нарахування, утримання та сплата
(перерахування) військового збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому
ст. 168 ПКУ. Згідно з пп. 168.4.1 ПКУ податок,
утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з БКУ.

Так, ст. 64 БКУ визначено, що ПДФО податковим агентом — юридичною особою (її
філією, відділенням, іншим відокремленим
підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до
відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку,
нарахованого на доходи, що виплачуються
фізичній особі.
Відповідно до пп. 168.4.3 ПКУ суми ПДФО,
нараховані відокремленим підрозділом на
користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за
місцезнаходженням такого відокремленого
підрозділу. Одночасно з цим встановлено,
що податок, нарахований працівникам
відокремленого підрозділу, не уповноваженого нараховувати (сплачувати) податок,
юридична особа перераховує до місцевого
бюджету за місцезнаходженням такого неуповноваженого відокремленого підрозділу.
Оскільки ВЗ зараховується до державного
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бюджету, зазначена в пп. 168.4.3 ПКУ норма
не може бути застосована для військового
збору.
Таким чином, юридична особа перераховує ВЗ як за себе, так і за неуповноважений
відокремлений підрозділ до бюджету за своїм
місцезнаходженням.
Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати,
утримувати і сплачувати (перераховувати)
податок до бюджету, податковий розрахунок за ф. № 1ДФ у вигляді окремої порції
за такий підрозділ подає юридична особа
до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого
розрахунку до контролюючого органу за
місцезнаходженням такого відокремленого
підрозділу в установленому порядку. У порції,
яка подається за відокремлений підрозділ,
зазначаються відомості щодо фізичних осіб
(працюючих) цього підрозділу.
Враховуючи викладене, юридична особа у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ,
який подає за відокремлений підрозділ, не
уповноважений нараховувати, утримувати
і сплачувати (перераховувати) податок до
бюджету, не відображає інформації по ВЗ,
оскільки така інформація зазначається нею
у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ, поданому за своїм місцезнаходженням.

Зарплата померлого працівника
у ф. № 1ДФ
Яким чином відображається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ
заробітна плата померлого працівника, яка виплачується податковим
агентом членам його сім’ї?
Перехід прав та обов’язків від особи, яка вважається померлою, до
інших осіб ст. 1216 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) розглядається
як спадкування.
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Так, відповідно до ст. 1227 ЦКУ суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів,
допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров’я, інших
соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя,
передаються членам його сім’ї, а в разі їх
відсутності — входять до складу спадщини.
Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається
з часу відкриття спадщини (ст. 1270 ЦКУ).
Згідно із Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення
та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
13.01.2015 р. № 4, сума заробітної плати, яка
не була одержана померлим працівником, та
виплачується податковим агентом членам
його сім’ї, відображається у податковому
розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу
«101» із зазначенням ідентифікаційного
номера такого померлого працівника.
Заробітна плата у вигляді спадщини, яка
виплачується спадкоємцям нотаріусом, відображається ним у податковому розрахунку
за ф. № 1ДФ з ознаками доходів «113», «114»
або «115» залежно від ступеня споріднення.

Подання ф. № 1 ДФ у разі зміни
місцезнаходження
До якого фіскального органу подається звітність та сплачується ЄСВ
у разі зміни підприємством протягом бюджетного року місцезнаходження,
пов’язаного зі зміною адміністративного
району?
Відповідно до п. 4 частини другої
ст. 6 Закону про ЄСВ платник ЄСВ
зобов’язаний подавати звітність та
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сплачувати до фіскального органу за основним місцем обліку платника ЄСВ у строки,
порядку та за формою, встановленими Мінфіном, за погодженням з ПФУ.
Згідно з п. 7 розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 14.04.2015 р. № 435,
якщо страхувальник із числа страхувальників,
зазначених у п. 1, 2, 4 цього розділу, у звітному періоді змінює місцезнаходження, або
місце реєстрації, або місце проживання (поза
межами територіального обслуговування
фіскального органу, в якому він перебував на
обліку), звіт за цей звітний період (з першого
до останнього календарного числа звітного
періоду) подається до фіскального органу за
новим місцем взяття на облік.
Отже, у разі зміни суб’єктом господарювання протягом бюджетного року місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, звітність про суми
нарахованого ЄСВ подається та сплачується
за новим місцем взяття на облік.

Оподаткування компенсації
за використання автомобіля
Чи оподатковується ПДФО сума
компенсації, яка виплачується
підприємством працівнику за використання власного автомобіля під час
виконання службових обов’язків?
Згідно з пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ до
складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платни-
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ка податку — фізичної особи включається
дохід, отриманий платником податку як
додаткове благо у вигляді суми грошового або майнового відшкодування будьяких витрат або втрат платника податку,
крім тих, що обов’язково відшкодовуються
згідно із законом за рахунок бюджету або
звільняються від оподаткування згідно із
розділом IV «Податок на доходи фізичних
осіб» ПКУ.
Згідно з частиною першою ст. 759 ЦКУ
за договором найму (оренди) наймодавець
передає або зобов’язується передати наймачеві майно в користування за плату на
певний строк. У цьому випадку автомобіль
не перебуває в оренді у підприємства.
Таким чином, компенсація, яка виплачується юридичною особою працівнику за
використання ним під час здійснення службових обов’язків власного автомобіля, який
не перебуває в оренді в юридичної особи,
може здійснюватися за рішенням керівника
підприємства та вважатиметься додатковим
благом найманого працівника.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на
користь платника податку, зобов’язаний
утримувати податок із суми такого доходу
за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ (пп. 168.1.1
ПКУ).
Отже, сума компенсації, яка виплачується
юридичною особою найманому працівнику
за використання власного автомобіля, який
не перебуває в оренді в юридичної особи,
під час виконання службових обов’язків є
додатковим благом такого працівника та
оподатковується ПДФО на підставі пп. «г»
пп. 164.2.17 ПКУ.

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

«Чернобыльцы» на предприятии:
льготы и компенсации
c. 87
Простой: материальное
обеспечение за счет
ФСС по ВУТ

c. 93

Олена СВИНЦОВА,
головний спеціаліст відділу пільг та компенсаційних виплат
Департаменту соціального захисту громадян, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, Міністерства соціальної
політики України

«ЧОРНОБИЛЬЦІ»
на підприємстві:
пільги
та компенсації

У статті розглянуто особливості надання пільг та компенсацій
громадянам, які належать до числа громадян, які зазнали впливу наслідків Чорнобильської катастрофи, в т. ч. працівникам
підприємств, установ, організацій
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З

аконом України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
28.02.1991 р. № 796-XII (далі — Закон № 796)
введено пільгову та компенсаційну політику
по відношенню до всіх категорій населення,
що зазнало впливу наслідків Чорнобильської
катастрофи, а саме встановлено гарантовані
державою компенсаційні виплати, доплати,
різні види допомоги та пільги, що стосуються
постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи громадян відповідно до визначених категорій. Статтею 14 Закону № 796 для
встановлення пільг і компенсацій визначено
категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, до яких віднесено:
• учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС — громадян, які безпосередньо брали участь у виконанні робіт
з ліквідації аварії та її наслідків, залежно
від терміну та періоду роботи в зоні відчуження;
• потерпілих від Чорнобильської катастрофи — громадян, які зазнали впливу
радіоактивного опромінення внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Крім того, ст. 27
Закону № 796 визначено категорії неповнолітніх дітей, які належать до потерпілих від
Чорнобильської катастрофи.
Для громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, Законом № 796
передбачено:
• щомісячну виплату грошової компенсації
вартості продуктів харчування для громадян,
віднесених до категорії 1 та 2 постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
• 50 % знижки плати за користування
житлом, комунальними послугами та телефоном (1 та 2 категорії);
• безплатне забезпечення інвалідів автотранспортом;
• забезпечення санаторно-курортним
лікуванням осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, віднесених
до категорії 1;
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• виплату допомоги в розмірі трикратної
середньомісячної заробітної плати в разі
звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією,
реорганізацією, скороченням чисельності
або штату (для 1 та 2 категорій громадян
та для учасників ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС категорії 3);
• додаткову відпустку із збереженням
заробітної плати строком 16 календарних
днів на рік (для 1 та 2 категорій, батьки дітей-інвалідів);
• вступ поза конкурсом до вищих навчальних закладів і виплату підвищеної стипендії;
• безплатний або пільговий проїзд один
раз на рік до будь-якого пункту України та назад
(відшкодування 100 % та 50 % вартості проїзду
для громадян категорій 1 та 2 відповідно);
• безплатне користування всіма видами
міського та приміського транспорту для
громадян, віднесених до категорій 1 та для
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,
віднесених до категорії 2;
• надання додаткових відпусток (збільшення тривалості основної щорічної відпустки) громадянам, які працюють (перебувають у відрядженнях) на територіях
радіоактивного забруднення;
• виплату одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які
стали інвалідами внаслідок Чорнобильської
катастрофи, в разі встановлення інвалідності,
яка пов’язана з наслідками Чорнобильської
катастрофи;
• виплату одноразової компенсації сім’ям,
які втратили годувальника із числа учасників
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, смерть
яких пов’язана з наслідками Чорнобильської
катастрофи, а також батькам померлих
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,
смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;
• виплату щорічної допомоги на оздоровлення громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1,
учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
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категорії 2 та 3, евакуйованим із зони відчуження у 1986 р., дітям-інвалідам, інвалідність
яких пов’язана з наслідками Чорнобильської
катастрофи.
До основних компенсацій та пільг, що надаються згідно із Законом № 796 потерпілим
дітям та їх батькам, належать:
• видача та оплата листків непрацездатності по догляду за хворою дитиною
віком до 14 років у розмірі 100 % заробітку
незалежно від безперервного стажу роботи
за весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування одному з батьків або
особі, яка їх замінює;
• безплатне харчування учнів середніх
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних
закладів освіти, студентів коледжів та технікумів (училищ), розташованих на територіях
радіоактивного забруднення.
Для дітей, яким встановлено інвалідність,
пов’язану з Чорнобильською катастрофою,
крім вищезазначених додатково надаються:
• пільги зі вступу поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійнотехнічних закладів освіти та на курси для
професійного навчання;
• безплатне користування всіма видами
міського та приміського транспорту;
• безплатне харчування учнів середніх
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та
технікумів (училищ);
• забезпечення путівками для санаторнокурортного лікування;
• 50 % знижки плати за користування
житлом, телефоном та комунальними послугами та інші.

Трудові відносини
з «чорнобильцями»
Якщо на підприємстві працюють «чорнобильці», то роботодавцю слід враховувати,
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що цій категорії працівників передбачено
низку пільг. Але для цього такому працівнику
необхідно мати належні документи, оскільки відповідно до п. 3 ст. 65 Закону № 796
посвідчення учасника ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілого
внаслідок Чорнобильської катастрофи є документом, що підтверджує статус громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та надає право користуватися
пільгами й компенсаціями, встановленими
цим Законом.
Крім того, Порядком використання коштів державного бюджету для виконання
програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, затвердженим
постановою КМУ від 20.09.2005 р. № 936
(далі — Порядок № 936), передбачено, що
соціальні виплати, доплати (види допомоги), встановлені Законом № 796, провадяться з дня подання громадянином
заяви.

Документи для підтвердження
статусу
У разі працевлаштування на підприємство працівник-«чорнобилець» повідомляє
роботодавця про свій статус, подає заяву
про отримання пільг та документи, що підтверджують статус:
Категорія 1 — посвідчення синього кольору, серія А. У посвідченні на правій стороні
по діагоналі зліва направо має бути штамп
фарбою червоного кольору «Перереєстровано» і запис про дату перереєстрації. Починаючи з 01.10.1998 р. зазначене посвідчення
без такого штампу вважається недійсним.
До посвідчення особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, додається вкладка
за встановленим зразком. Зазначене посвідчення без вкладки з 01.01.1997 р. вважається
недійсним;
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Категорія 2 — з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС — посвідчення синього кольору, серія
А (із штампом «Перереєстровано» та записом
про дату перереєстрації), з числа потерпілих
від Чорнобильської катастрофи категорії
2 — посвідчення сірого кольору, серія Б;
Категорія 3 — з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС — посвідчення зеленого кольору, серія
А (із штампом «Перереєстровано» та записом
про дату перереєстрації), з числа потерпілих
від Чорнобильської катастрофи категорії
3 — посвідчення зеленого кольору, серія Б.

Права працівника-«чорнобильця»
Працівник-«чорнобилець» має право на:
• використання чергової щорічної відпустки в зручний час, а також отримання
додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком на 16 календарних
днів на рік (для 1 та 2 категорії чорнобильців
і для одного з батьків дитини-інваліда, яка
потерпіла від Чорнобильської катастрофи,
або особи, яка їх замінює);
• щорічне отримання відпустки строком
до 16 календарних днів без збереження заробітної плати одному з батьків з числа осіб,
постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, віднесених до категорії 3, які
мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення;
• отримання 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 незалежно
від кількості днів, фактично використаних
до пологів, з оплатою в розмірі 100 % середнього заробітку незалежно від страхового
стажу та місця роботи (для 1, 2, 3 категорій
«чорнобильців»);
• переважне право залишення на роботі
в разі вивільнення працівників (працівникам,
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віднесеним до категорії 1 та 2 постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
віднесеним до категорії 3 з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС). Крім
того, їм також надано переважне право
на працевлаштування, тобто роботу таким
категоріям працівників необхідно пропонувати в першу чергу, зважаючи на досвід
трудової діяльності та в межах їх кваліфікації;
• виплату допомоги в розмірі трьох середньомісячних заробітних плат, у разі звільнення у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією
або перепрофілюванням підприємства, скорочення чисельності або штату працівників,
працівникам, віднесеним до категорії 1 та
2 постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та віднесеним до категорії 3
з числа учасників ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС);
• отримання допомоги по тимчасовій
непрацездатності в розмірі 100 % середньої
заробітної плати (доходу) незалежно від
страхового стажу (для 1–3 категорій «чорнобильців», одному з батьків дитини віком до 14
років, яка постраждала від Чорнобильської
катастрофи).

Звільнення, скорочення
та переведення «чорнобильців»
Відповідно до п. 7 частини першої ст. 20
Закону № 796 громадяни, віднесені до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають переважне право
залишення на роботі в разі вивільнення
працівників у зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці, в т. ч. у разі ліквідації,
реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення
чисельності або штату працівників, а також
на працевлаштування.
У разі вивільнення працівників у зв’язку
із змінами в організації виробництва і праці, в т. ч. у разі ліквідації, реорганізації або
перепрофілювання підприємства, установи,
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організації, скорочення чисельності або штату
працівників їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної
плати, а також зберігається за їх бажанням
посадовий оклад, тарифна ставка (оклад)
на новому місці роботи, але не більше одного
року. Їм також гарантується працевлаштування
з урахуванням їх побажань або можливість
навчання нових професій (спеціальностей)
із збереженням у встановленому порядку
середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки,
але не більше одного року.
У разі переведення у зв’язку із станом
здоров’я на нижче оплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця
між попереднім заробітком і заробітком
на новій роботі до встановлення інвалідності
або одужання, але не більше одного року.
Згідно з п. 1 частини першої ст. 21 та
п. 1 частини першої ст. 22 Закону № 796
вказана пільга, передбачена п. 7 ст. 20 цього
Закону, поширюється на громадян, віднесених до категорії 2 постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та громадян,
віднесених до категорії 3 з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Під вивільненням працівників слід розуміти припинення трудових правовідносин
з працівниками за ініціативою роботодавця
в разі змін в організації виробництва і праці, в т. ч. у разі ліквідації, реорганізації або
перепрофілювання підприємства, установи,
організації, скорочення чисельності або
штату працівників. При цьому трудовий договір розривається на підставі, зазначеній
у п. 1 ст. 40 КЗпП.
Статтею 44 КЗпП України визначено, що
в разі припинення трудового договору
з підстав, зазначених у п. 1 ст. 40 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога
в розмірі не менше середнього місячного
заробітку.
Тобто виплата громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи,
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допомоги в разі їх вивільнення у зв’язку
з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства (установи, організації), скороченням чисельності або
штату працівників провадиться в розмірі
трикратної середньомісячної заробітної
плати, причому вона виплачується окремо
від вихідної допомоги, передбаченої ст. 44
КЗпП.
У разі звільнення працівника за власним
бажанням або на інших підставах, передбачених трудовим законодавством, ця допомога
не виплачується.
Працівник має право на отримання збереженого посадового окладу на новому місці
роботи після його вивільнення з попереднього місця роботи з підстав, передбачених
п. 1 ст. 40 КЗпП, про що в трудовій книжці
робиться відповідний запис, за умови його
працевлаштування на новому місці роботи
(з дати укладення трудового договору), але
не більше одного року.
Відповідно до ст. 170 КЗпП працівників,
які потребують за станом здоров’я надання
легшої роботи, роботодавець повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або
без обмеження строку.
За умови переведення за станом здоров’я
на легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередня середня
заробітна плата протягом двох тижнів
з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України (в даному
випадку Законом № 796), попередня середня заробітна плата зберігається на інший
період.
Разом з тим Законом передбачено, що ця
пільга надається за бажанням працівника,
тобто за його письмовою заявою.
Порядком використання коштів державного бюджету для виконання програм,
пов’язаних із соціальним захистом громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, затвердженим постановою
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КМУ від 20.09.2005 № 936 (далі — Порядок
№ 936), передбачено, що соціальні виплати,
доплати (види допомоги), встановлені Законом № 796, провадяться з дня подання
громадянином заяви. Тобто працівнику має
бути збережений посадовий оклад відповідно
до п. 7 частини першої ст. 20 Закону № 796
з дати працевлаштування на новому місці
роботи протягом року, але не раніше дати
подання відповідної заяви про здійснення
компенсаційних виплат.

Фінансування виплат
Фінансування виплат, передбачених п. 7
частини першої ст. 20, п. 1 частини першої
ст. 21, п. 1 частини першої ст. 22 Закону
№ 796, провадиться за рахунок видатків
державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи. Згідно з п. 5 Порядку № 936 ці
виплати провадяться за місцем основної
роботи (служби) громадян підприємствами,
установами, організаціями та фізичними
особами — суб’єктами підприємницької
діяльності без утворення юридичної особи,
відповідно до розрахункових даних, поданих до уповноваженого органу (так звані
соцзабези).
Пунктом 6 Порядку № 936 визначено,
що підприємства реєструються уповноваженим органом, 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,
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категорії, серії та номера посвідчення, місця
реєстрації, ідентифікаційного номера.
До 25 числа місяця, за який здійснюється
нарахування, підприємства подають до уповноваженого органу 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 уповноваженого органу та правильність призначення
та нарахування компенсаційних виплат та
допомоги певних видів.
Управління соціального захисту населення
реєструє та обліковує подані підприємством
розрахунки та подає органам Державної
казначейської служби платіжні документи
для здійснення відповідних видатків.
Тобто враховуючи вимоги Порядку, підприємства здійснюють нарахування працівникам, пов’язані з виплатою компенсацій
та допомоги певних видів (у даному випадку
виплата вихідної допомоги в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати
або різниці між попереднім заробітком і
заробітком на новій роботі), 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
із здійсненою оплатою додаткових відпусток
працівникам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян.
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Ольга ГУМЕНЮК,
експерт із питань соціального страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

ПРОСТІЙ:

матеріальне забезпечення
за рахунок ФСС з ТВП
Чимало підприємств, особливо в східному регіоні України, змушені були оформити простій. Через це виникає низка запитань
щодо оплати періодів тимчасової непрацездатності працівників
та/або відпусток у зв’язку з вагітністю та пологам, що настали
під час простою

Оплата часу простою
Відповідно до ст. 34 КЗпП простій — це
призупинення роботи, викликане відсутністю
організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною
силою або іншими обставинами.
Законодавством визначені такі варіанти
дій роботодавця під час простою:
• переведення працівників за їх згодою,
з урахуванням спеціальності та кваліфікації,
на іншу роботу на тому ж підприємстві на
весь час простою або на інше підприємство,
але в тій самій місцевості на строк до одного
місяця (частина друга ст. 34 КЗпП);
• переміщення працівників на тому ж
підприємстві на інше робоче місце, в інший
структурний підрозділ у тій же місцевості,
доручення роботи на іншому механізмі або
агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації
чи посади, обумовленої трудовим договором.
Такі дії роботодавця не потребують згоди
працівника, але заборонено переміщати
працівника на роботу, протипоказану йому за

станом здоров’я (частина друга ст. 32 КЗпП).
Простій може бути спричинений також
діями працівника. У цьому випадку все
просто: час простою з вини працівника не
оплачується. В усіх інших випадках час простою має бути оплачений роботодавцем.
У разі тимчасового переведення на іншу
роботу під час простою оплата праці проводиться відповідно до умов колективного
або трудового договору.
Частина друга ст. 114 КЗпП визначає, що
в тих випадках, коли в результаті переміщення працівника зменшується заробіток з не
залежних від нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробітку
протягом двох місяців з дня переміщення.
Статтею 113 КЗпП передбачено, що якщо
роботодавець не в змозі перевести (перемістити) працівників, то час простою оплачується з розрахунку не нижче 2/3 тарифної
ставки встановленого працівникові розряду
(окладу). За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи
здоров’я працівника або для людей, які його
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оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається
середній заробіток.
З метою оптимізації витрат на оплату
праці роботодавці часто вдаються до такого
заходу, як надання працівникам відпусток
без збереження заробітної плати на період
простою.
Урядовий орган, що здійснював нагляд за
додержанням законодавства про працю, свою
позицію висловив ще в 2001 р. У роз’ясненні
Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю від
15.02.2001 р. № 10-171 йшлося про те, що
надання відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням
у разі простою підприємства з незалежних
від працівників причин суперечить нормам
Закону про відпустки.
Свого часу частина третя ст. 84 КЗпП
передбачала, що в порядку, визначеному
колективним договором, роботодавець
у разі простою підприємства, установи,
організації з не залежних від працівників
причин може надавати відпустку без збереження заробітної плати або з частковим
її збереженням, але в 2003 р. цю норму
було вилучено.
Надання відпустки на час простою можливе тільки в одному випадку. З 01.02.2015 р.
відповідно до п. 18 ст. 25 Закону про відпустки
відпустка без збереження заробітної плати
надається в обов’язковому порядку працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному
пункті з урахуванням часу, необхідного для
повернення до місця роботи, але не більш
як сім календарних днів після прийняття
рішення про припинення антитерористичної операції.
Тобто на бажання працівника роботодавець, що знаходиться на території проведення
антитерористичної операції, зобов’язаний
надати відпустку без збереження заробітної
плати.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Порушення вимог абзацу першого ст. 113
КЗпП щодо оплати часу простою не з вини
працівника тягне за собою порушення трудових прав працівників та їх соціального
захисту, відповідальність за яке несе роботодавець. Відповідно до ст. 265 КЗпП
порушення мінімальних гарантій в оплаті
праці тягне за собою накладення штрафу в
10-кратному розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника,
щодо якого скоєно порушення.

Матеріальне забезпечення
за час простою
Тимчасова непрацездатність
Законом України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від
23.09.1999 № 1105-ХІV (далі — Закон № 1105)
встановлено, що 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 страхових випадків, зокрема тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.
Отже, якщо під час простою підприємства
не з вини працівника з оплатою не нижче
2/3 тарифної ставки передбачено вихід
працівника на роботу і у зв’язку із настанням тимчасової непрацездатності ним було
втрачено право на таку виплату (оплату за
час простою), йому призначається допомога
по тимчасовій непрацездатності з передбаченого дня виходу на роботу на підставі
виданого у встановленому порядку листка
непрацездатності.
Зверніть увагу, що ст. 23 Закону № 1105
передбачено, що допомога по тимчасовій

№9 (122) сентябрь 2016

непрацездатності не надається за період
перебування застрахованої особи у відпустці
без збереження заробітної плати.
Таким чином, якщо застрахована особа не
здійснює трудової діяльності (підприємство
не працює та не оформлено простій) та їй не
нараховується заробітна плата, допомога по
тимчасовій непрацездатності не надається.
Аналогічні роз’яснення викладені в листі
Міністерства соціальної політики України
від 31.07.2015 р. № 445/18/99-15.

Відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами
Законом № 1105 не передбачено підстав
для відмови в наданні допомоги по вагітності та пологах, крім обмежень, накладених частиною п’ятою ст. 32 цього Закону:
матеріальне забезпечення виплачується в
разі, якщо звернення за його призначенням
надійшло не пізніше 12 календарних місяців
з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у
період простою підприємства не з вини застрахованої особи, відпустки без збереження
заробітної плати, допомога по вагітності та
пологах надається з дня виникнення права на
відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.
Підставою для призначення допомоги по
вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.
Аналогічні роз’яснення надано й у листі
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Міністерства соціальної політики України
від 17.09.2015 р. № 529/18/99-15.

Простій у розрахунковому періоді
Відповідно до 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,
середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців)
заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ,
на кількість календарних днів перебування
у трудових відносинах у розрахунковому
періоді без урахування календарних днів,
не відпрацьованих з поважних причин, —
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.
У розумінні Інструкції зі статистики зарплати оплата простоїв не з вини працівника
належить до фонду додаткової заробітної
плати, а отже, на неї нараховують ЄСВ на
загальних підставах. А отже, відсутні й причини не включати оплату простоїв для обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку
матеріального забезпечення.
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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

Кількість днів
Календарні дні — 30
Робочі дні — 22
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 0
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 8

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 176,0
39-годинному робочому тижні — 171,6
36-годинному робочому тижні — 158,4

Вересень 2016 р.
7 вересня, середа
Закінчується строк подання органам
статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за серпень 2016 р.

20 вересня, вівторок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
серпень 2016 р.

ваного єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (форма № Д4
(місячна)) за серпень 2016 р.

28 вересня, середа
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими
підприємствами з доходу за серпень 2016 р.

30 вересня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:

Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахо-

• податку на доходи фізичних осіб з на-

рахованого, але не виплаченого доходу за
серпень 2016 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за серпень 2016 р.
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ТАРИФНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА:
КАК ЗАКРЕПИТЬ В КОЛДОГОВОРЕ С. 49
Больничные: начисление ЕСВ
и отражение в ф. № Д4 С. 70
Простой: материальное обеспечение
за счет ФСС по ВУТ С. 93
Отзыв из отпуска:
как оплатить работу

С. 76

«Чернобыльцы» на предприятии:
льготы и компенсации С. 87
Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

(44) 581-57-07

по будням с 10:00 до 15:00

