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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уникаю писати на політичні
та навколополітичні теми, бо
політика, як і схід, справа непевна. Але цього разу не можу
стриматися…
Як відомо, до кінця жовтня
державні службовці, зокрема
народні депутати та очільники
міністерств і відомств, мали
подати електронну декларацію про доходи за попередній
рік (так звану е-декларацію),
розмістивши її на сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції. І якщо
ви слідкуєте за публікаціями
політиків у соціальних мережах, то могли помітити, що
дехто з них (особливо ті, хто заповнював її серед перших)
виправдовували затягування з е-декларуванням недосконалістю програмного забезпечення, відсутністю чітких норм
законодавства щодо трактування тих чи інших термінів,
очікуванням якихось роз’яснень і тренінгів з питань її заповнення, великим обсягом інформації, яку слід вказувати,
тощо. Один з них після заповнення декларації вирішив
скласти «листа Президенту та Прем’єр-міністру з проханням особисто забезпечити роботу сайту декларацій».
Знаючи роботу бухгалтерів не зі слів, я порівняв їхні проблеми з проблемами держслужбовців. І помітив, що бухгалтери працюють у кращих умовах: законодавство з питань
оподаткування однозначне і не допускає неоднозначного
трактування термінів; всі зміни до законодавства вносяться
завчасно, і заднім числом нічого нового враховувати не
потрібно; програмне забезпечення для подання звітності
також оновлюється завчасно, і є час відвідати тренінги з
її заповнення; обсяг інформації у звітності мінімальний;
програмне забезпечення «на боці контролюючих органів»
працює без збоїв тощо. Саме тому вони ніколи публічно не
бідкаються, що їм важко працювати…
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Зміни в порядку компенсації ЄСВ
Постанова від 05.10.2016 р.
№ 693

Внесено зміни до Порядку компенсації роботодавцям витрат
у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 15.04.2013 р.
№ 347 на виконання ст. 26 та частини другої ст. 27 Закону України
«Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VІ. Зміни
пов’язані із запровадженням єдиної ставки ЄСВ.
Встановлено, що пріоритетний вид економічної діяльності визначається за основним видом економічної діяльності роботодавця
(раніше — за яким роботодавця відносили до класу професійного
ризику виробництва, відповідно до якого встановлювався розмір
ЄСВ).
Раніше було визначено, що якщо працівник працював у роботодавця повний місяць, а виплата компенсації здійснювалася за
неповний місяць, розмір компенсації за такий період обчислювався
пропорційно шляхом ділення заробітної плати особи за місяць на
кількість робочих днів місяця та множення на кількість робочих днів,
за які надається компенсація. На сьогодні — шляхом множення на
кількість календарних днів, за які надається компенсація.
І якщо раніше компенсація надавалася за умови підтвердження
даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування щодо заробітної плати працівника, з якої
сплачено ЄСВ, то сьогодні — за умови підтвердження суми нарахованого ЄСВ.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Внесено зміни у звітність з ЄСВ
Лист від 14.09.2016 р.
№ 13517/0/14-16/13

Внесено зміни до 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, та до 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, щодо уточнення правових норм, що врегульовують питання
визначення категорій осіб, які підлягають загальнообов’язковому
державному пенсійному страхуванню.
В Інструкції та Порядку слова «престарілим, який» і «досяг» замінено, відповідно, словами «особою похилого віку, яка» і «досягла».
На внесені зміни насамперед слід звернути увагу страхувальникам, які подають звітність у паперовому вигляді. Наказ набирає
чинності з дня його офіційного опублікування. А тому за новою
формою звітність подаватиметься з наступного звітного періоду.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Як застосовувати Списки № 1 та № 2
Міністерство соціальної політики України розмістило на сайті
роз’яснення з питань застосування нових Списків № 1 та № 2,
затверджених постановою КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24.06.2016 р.
№ 461 (далі — Постанова № 461). Як відомо, у новій редакції Списків
№ 1 і № 2 відсутня низка професій та посад, які були передбачені
в попередніх Списках № 1 і № 2, зайнятість в яких дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах.
На думку Мінсоцполітики, під час визначення права на пенсію за
віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними
на період роботи особи. Особливо це стосується працівників, які
мають певний стаж роботи, що дає їм право на пенсію за віком на
пільгових умовах, однак у Постанові № 461 їх професії чи посади
відсутні. Якщо працівник, який мав право на пенсію за віком на
пільгових умовах до набуття чинності Постановою № 461 (тобто
до 03.08.2016 р.), продовжує працювати за професією чи посадою,
яка в Постанові № 461 відсутня, пільговий стаж йому зараховується
до 02.08.2016 р. включно.

Надання відпусток за змінну роботу
Лист від 29.04.2016 р.
№ 493/13/84-16

Роз’яснивши, що таке змінний та багатозмінний режим роботи,
Мінсоцполітики резюмувало, що чинним законодавством не передбачено надання додаткових відпусток за роботу у вечірню і нічну
зміни. Але це не означає, що підприємства не мають права передбачити надання таких відпусток у колективних договорах.

Нові трудові обов’язки працівника?
Лист від 14.09.2016 р.
№ 13517/0/14-16/13

Мінсоцполітики розглядає в листі питання повноти розрахунку з
працівником, який звільняється, зокрема, в частині відшкодування
коштів за так званими підзвітними розрахунками. Повідомляється,
що якщо трудовим договором встановлено обов’язок працівника
купувати товар за власні кошти з наступним відшкодуванням цих
коштів роботодавцем, то такі відносини слід розглядати з урахуванням вимог законодавства про працю. У такому випадку ці кошти
мають входити до загальної суми, яку роботодавець має виплатити
працівнику в разі його звільнення. Якщо ж працівник купує товари
за власні кошти на інших юридичних підставах, зокрема на умовах,
визначених цивільним законодавством, то роз’яснення щодо таких
розрахунків, зазначається в листі, «виходить за межі компетенції
Мінсоцполітики».
У цьому роз’ясненні найбільше дивує те, що трудовим договором
може бути встановлено обов’язок працівника купувати товар за
власні кошти з наступним відшкодуванням цих коштів роботодавцем.
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телефонная линия

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

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

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

Коли надавати додаткову
відпустку у зв’язку з укладенням
шлюбу
Працівник подав на ім’я керівника підприємства заяву, в якій
вказав, що він 07.10.2016 р. одружується, у зв’язку з чим просить надати
йому відпустку без збереження зарплати тривалістю 10 календарних днів з 17
жовтня (з дати початку відпочинку за
путівкою). Чи правомірно надати йому
таку відпустку через тиждень після весілля?
Працівник, який одружується, справді має право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю
10 календарних днів — це передбачено п. 8
частини першої ст. 25 Закону про відпустки. Для того, щоб її отримати, він має подати заяву про надання такої відпустки із
зазначенням конкретної дати її початку та

тривалості. Дискусійним є питання щодо
підтвердних документів. Вважаємо, що
якщо керівництво ставить подію під сумнів, то можна надати довідку з РАГСу про
подання заяви на укладення шлюбу або
копію сторінки з паспорту, де проставлено
штамп про реєстрацію шлюбу. На підставі
цих документів керівник підприємства видає наказ про надання відпустки без збереження зарплати тривалістю 10 календарних днів.
Але справа в тому, що законодавством
не визначені терміни надання такої відпустки. Можна припустити, що вона надається з того дня, про який просить працівник, у межах періоду, «прив’язаного» до
дати одруження.
Так, за логікою особа, що вступає в
шлюб, має брати відпустку за один-два (чи
більше) днів до дня реєстрації та декілька
днів — після цієї події. Якщо, наприклад,
реєстрація шлюбу призначена на суботу,
то найбільш доцільно оформити відпустку
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з четверга-п’ятниці або з найближчого понеділка.
Зрозуміло, що це наше припущення,
і кожна людина має свої плани, однак у будьякому випадку надавати відпустку без збереження зарплати особі, що одружується,
після спливу тривалого часу (наприклад, через місяць-два-три) вже не можна, хоча і це
питання дискусійне.
У випадку, наведеному в запитанні,
працівник просить оформити належну
йому відпустку через тиждень після реєстрації шлюбу, до того ж уточнює, що з цієї
дати у подружжя розпочинається відпочинок за путівкою. За великим рахунком, це
не такий вже й пізній період, тому вважаємо, що можна піти назустріч працівнику
й оформити відпустку без збереження зарплати з дати, про яку він просить. До того
ж законодавство не містить жодних застережень з цього приводу.

Чи обов’язково надавати копію
лікарняного на роботі за
сумісництвом
Один із працівників працює за
сумісництвом на іншому підприємстві. Нещодавно з’ясувалося,
що він у період тимчасової непрацездатності за основним місцем роботи (п’ять
календарних днів) не повідомив про це
за місцем роботи за сумісництвом і продовжував там працювати. Чи мав право
працівник так вчинити? Якими нормами
законодавства передбачено обов’язкове
надання копії листка непрацездатності
на роботі за сумісництвом?
Перші п’ять днів хвороби працівника оплачуються роботодавцем (роботодавцями) відповідно до Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним ви-
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падком на виробництві, за рахунок коштів
роботодавця, затвердженого постановою
КМУ від 26.05.2015 р. № 440 (далі — Порядок № 440). Пунктом 2 Порядку № 440
встановлено, що працівник має право на
оплату днів тимчасової непрацездатності
як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом.
Щоб отримати оплату за перші п’ять днів
хвороби за рахунок коштів роботодавця та
допомогу по тимчасовій непрацездатності
від ФСС з ТВП з шостого дня тимчасової непрацездатності, «зовнішній» сумісник має
надати бухгалтерії за місцем роботи за сумісництвом копію листка непрацездатності,
засвідчену підписом керівника за основним
місцем роботи й скріплену печаткою такого
підприємства (п. 3 Порядку № 440), та довідку про середню заробітну плату за основним
місцем роботи. Якщо працівник працює на
декількох роботах за сумісництвом, він має
додатково надати довідки про середню заробітну плату і за цими місцями роботи.
Як бачимо, законодавством передбачений обов’язок працівника надавати
копію листка непрацездатності за місцем
роботи за сумісництвом тільки для його
оплати. Тобто якщо працівник не бажає
отримувати кошти за дні хвороби, то він
може і не подавати копію листка непрацездатності за неосновним місцем роботи,
та й взагалі не повідомляти там про свою
непрацездатність.
А чи правомірно за основним місцем роботи перебувати на лікарняному, але виходити при цьому на роботу за сумісництвом?
Відповісти на це запитання не так просто.
Підстави для надання працівнику листка
непрацездатності можуть бути різними.
І можуть складатися ситуації, за яких в одному випадку працівник не зможе працювати ні за основним місцем роботи, ні за
сумісництвом, а в іншому — зможе виконувати свої обов’язки на одному з таких місць
роботи. Наприклад, з переломом руки не
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можна оперувати, але можна читати лекції
або консультувати хворих.
І якщо у випадку, наведеному в запитанні, мала місце схожа ситуація, то навряд чи
можна за це притягнути такого працівника до відповідальності. Хоча якщо йдеться
про використання бюджетних (державних) коштів, то слід бути готовим до того,
що на якомусь з місць роботи доведеться
повертати кошти.

Чи можна поділити матеріальну
допомогу пропорційно часу
відпустки
За затвердженим графіком відпусток одна з працівниць мала
йти у відпустку на 24 календарних дні в жовтні 2016 р. та згідно з колективним договором отримати матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі
посадового окладу. Однак у зв’язку із
сімейними обставинами вона звернулася до керівництва з проханням поділити
відпустку на частини (14 календарних
днів у жовтні 2016 р. та 10 календарних
днів у січні 2017 р.) й так само частинами виплатити їй матеріальну допомогу.
Чи можна так вчинити?
Усі питання, пов’язані з наданням
відпусток, їх поділом, перенесенням тощо, регулюються Законом
про відпустки, а виплата матеріальної допомоги на оздоровлення — колективним
або трудовим договором. Зокрема, ст. 12
Закону про відпустки дає змогу на прохання працівника ділити щорічну відпустку на
частини будь-якої тривалості за умови, що
основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. При
цьому ця частина не обов’язково має бути
першою частиною відпустки.
Однак поділ щорічної відпустки працівниці на частини не є обов’язком робо-
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тодавця, особливо враховуючи, що це відбувається вже після затвердження річного графіку відпусток. Тому, зважаючи на
виробничі обставини, керівник може або
погодитися, або не погодитися поділити
щорічну відпустку працівниці так, як вона
просить. Але в цілому питання з поділом
відпустки на частини вирішити можливо.
Із матеріальною допомогою на оздоровлення справа інша. Як зазначалося вище, її
виплачують на підставі положень колективного або трудового договору (не беремо до уваги державних службовців, які
отримують її за урядовими постановами),
де, як правило, прописано так:
«У разі надання щорічної відпустки виплачувати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу (середньомісячної заробітної
плати)». Щодо поділу її на частини, пропорційні поділу відпустки, зазвичай нічого
не вказується.
Матеріальна допомога на оздоровлення
виплачується на підставі наказу керівника,
який, у свою чергу, базується на положеннях колективного (трудового) договору.
Тому, швидше за все, матеріальну допомогу не можна ділити на частини, і вона виплачується один раз на рік однією сумою
під час надання будь-якої з частин щорічної відпустки.

Компенсація працівнику суми
комісії під час виплати зарплати
на картку
Підприємство перераховує належні працівникам суми заробітної
плати на рахунки в один банк
(згідно з умовами зарплатного проекту), а одному працівнику — на його особисту платіжну картку на рахунок в інший банк. За цією карткою є банківські
комісії за зарахування коштів та зняття готівки, які утримуються за рахунок
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зарплатних коштів. Чи може підприємство збільшити суму, що перераховується на картку працівника, на розмір
таких комісій? Чи вважатиметься це для
працівника додатковим благом?
Щодо комісії за зняття готівки, то
на сьогодні більшість банків не
встановлюють її за зняття готівки із
зарплатних карток як свого банку, так і інших. Зазвичай такі банки належать до мережі банків-партнерів. Залишилися одиниці банків, що не входять до цієї мережі, та
банки за кордоном, які беруть комісію за
зняття готівки з картки клієнта. Але навіть
якщо якимось банком і встановлено сплату такої комісії, то вона стягується з власника карткового рахунку в межах договірних відносин між ним та банком. Підприємство ці відносини та операції за ними
не контролює і, відповідно, не зобов’язане
покривати витрати фізособи — власника
рахунку, в т. ч. суму комісії.
Що стосується комісії за перерахування/зарахування коштів, коли підприємство відкриває в обраному банку зарплатний проект, то, як правило, в договорі з банком передбачається, що комісії за
зарахування коштів від роботодавця на
карткові рахунки працівників у межах такого зарплатного проекту оплачуються
роботодавцем. Такі комісії називаються
«послугами банку», і на підтвердження їх
оплати підприємству в кінці кожного місяця надається відповідний первинний документ — банківська виписка. Працівники
при цьому не втрачають зі своєї зарплати
жодної копійки.
У той же час зарахування коштів на картковий рахунок працівника, відкритий не в
межах зарплатного проекту, супроводжується утриманням з такого рахунку банківської комісії, через що працівник втрачає
певну суму своєї зарплати (оскільки саме
її перераховує підприємство). Тому, з од-
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ного боку, очевидна певна «несправедливість», оскільки за частиною п’ятою ст. 24
Закону про оплату праці в разі виплати заробітної плати через установи банків або
шляхом поштового переказу оплата послуг в обов’язковому порядку здійснюється за рахунок роботодавця. При цьому не
обумовлюється, на яку картку — в межах
зарплатного проекту чи ні — виплачується
зарплата працівника.
Отже, теоретично підприємство має право оплачувати суму комісії за перерахування коштів на картку працівника не в межах зарплатного проекту. Але яким чином?
Щоб перераховувати комісію напряму банку, підприємству необхідно вступити з ним
у договірні відносини і обумовити, що воно
оплачуватиме суму банківської комісії за
конкретного працівника.
Якщо перераховувати більшу суму коштів (з урахуванням комісії банку), то виходить теж не все просто. Так, навіть якщо
підприємство обчислить, яку точно суму
слід перераховувати працівнику, щоб її вистачало ще й на комісію, і додаватиме її до
суми зарплати, то загальна сума не збігатиметься з тією, що розрахована до виплати за розрахунково-платіжною відомістю,
і в працівника щомісяця виходитиме переплата по заробітній платі.
Ще одне запитання: як оподатковувати таку донараховану суму? В Інструкції
зі статистики заробітної плати про таку
виплату не йдеться в жодному з розділів,
тому невідомо, який стосунок вона має до
фонду заробітної плати. Чи можна вважати її додатковим благом? З одного боку, під
час виплати зарплати всім іншим працівникам підприємство також оплачує комісію банку. Однак, з іншого боку, працівник
самостійно вирішив отримувати зарплату
не в банку за умовами зарплатного проекту, а в іншому, чим створив собі додаткові витрати, які тепер підприємство йому
компенсуватиме. А компенсацію витрат
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фізичної особи можна розглядати як додаткове благо. У будь-якому випадку якщо
сума комісії донараховується до зарплати,
то, швидше за все, її потрібно оподатковувати щонайменше ПДФО та ВЗ.
Як бачимо, виникає багато незрозумілих питань, на які немає чіткої відповіді.
Тому з метою запобігання в подальшому
непорозумінням з контролюючими органами під час перевірок порадьте працівнику отримувати зарплату в тому банку, де
й усі працівники, або в касі підприємства,
щоб не втрачати власні кошти.

Якщо на квитку та в наказі про
відрядження не збігаються дати
Як вчинити, якщо дати прибуття
на квитку та в наказі про відрядження не збігаються? Чи можна
відшкодовувати витрати на проїзд у такому випадку?
Якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття
працівника із відрядження, зазначеною в наказі керівника підприємства,
насамперед потрібно з’ясувати, чому так
сталося. Можливо, працівник захворів
або на підприємстві за місцем відрядження були вихідні чи неробочі дні, у зв’язку
з чим працівнику довелося затриматися.
У такому разі затримка працівника у відрядженні вважається такою, що сталася
з незалежних від нього причин. Але очевидно, що в запитанні йдеться не про такі
затримки.
Питання щодо розбіжностей дати прибуття на квитку та в наказі про відрядження
для працівників-бюджетників Інструкцією
про службові відрядження в межах України
та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р.
№ 59, врегульовано таким чином: «Якщо
дата на транспортному квитку не збіга-
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ється з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження,
з дозволу керівника підприємства береться
до уваги затримка у відрядженні на вихідні
або святкові й неробочі дні у разі, якщо строк
перебування працівника поза місцем його постійної роботи не перевищуватиме строку
відрядження, передбаченого постановою КМУ
від 02.02.2011 р. № 98. За ці дні працівникові
не відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші
витрати (крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи)».
Оскільки госпрозрахункові підприємства
самостійно розробляють локальні акти з
питань відряджень, то їм слід за аналогією
врегулювати й це питання. Це узгоджуватиметься із позицією податківців, яку свого
часу було викладено в листі від 18.03.2013 р.
№ 1597/В/17-1114. У ньому зазначалося,
що за час затримки у відрядженні без поважної причини працівнику не виплачується заробітна плата, не відшкодовуються добові,
витрати на найм житлового приміщення та
інші витрати.

Правомірність відрахування із
зарплати
У попередньому місяці працівнику помилково нараховано більшу
суму зарплати. Чи можна її утримати в поточному місяці?
Відповідно до ст. 127 КЗпП відрахування із зарплати працівників для
покриття їх заборгованості підприємству, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) роботодавця, зокрема для повернення сум, зайво
виплачених внаслідок лічильних помилок.
У цьому випадку роботодавець вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування
не пізніше одного місяця з дня виплати неправильно обчисленої суми.
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На ваші запитання відповідає Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Працевлаштування
іноземця без дозволу
На підприємство працевлаштовується іноземець. Як дізнатися,
чи потрібен йому дозвіл на працевлаштування?
Відповідно до частини шостої статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№ 5067-VI (далі — Закон № 5067) працевлаштовувати без дозволу можна такі
категорії осіб:
• іноземців, які постійно проживають в Україні;
• іноземців, які отримали статус біженця відповідно до законодавства України або отримали дозвіл на імміграцію в
Україну;
• іноземців, визнаних особами, що потребують додаткового захисту або яким
надано тимчасовий захист в Україні;
• представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які
обслуговують такі компанії в Україні;
• працівників зарубіжних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;
• спортсменів, які отримали професійний статус, артистів і митців для роботи в Україні за фахом;
• працівників аварійно-рятувальних
служб для виконання термінових робіт;
• працівників іноземних представництв, зареєстрованих на території України в установленому порядку;
• священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні

на запрошення релігійних організацій
для здійснення канонічної діяльності
лише в таких організаціях з офіційним
погодженням з органом, що здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
• іноземців, які прибули в Україну для
участі в реалізації проектів міжнародної
технічної допомоги;
• іноземців, які прибули в Україну
для проведення викладацької та (або)
наукової діяльності у вищих навчальних
закладах на їх запрошення.

Умови надання дозволу
на працевлаштування
іноземців
На підприємство працевлаштовується іноземець. Йому потрібен
дозвіл на працевлаштування. Які
вимоги та умови для отримання дозволу?
Порядок видачі, продовження дії
та анулювання дозволу на використання праці іноземців та осіб
без громадянства затверджено постановою КМУ від 27.05.2013 р. № 437 (далі —
Порядок № 437). Дозвіл має оформити роботодавець, а не працівник.
Дозволи на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства видаються за таких умов:
• в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані кадри, здатні виконувати відповідний вид роботи;
• доцільність використання їх праці
достатньо обґрунтована, якщо інакше не
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передбачено міжнародними договорами
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
• іноземці направлені закордонним
роботодавцем в Україну для виконання
певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між
вітчизняним та іноземним суб’єктами
господарювання, за умови, що кількість
кваліфікованих іноземців, залучених у
межах таких договорів (контрактів), не
перевищує половини загальної кількості
осіб, які працюватимуть на умовах договорів (контрактів);
• іноземці відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг
Протоколу про вступ України до СОТ належать до категорії «внутрішньо корпоративні цесіонарїї»;
• щодо іноземця ухвалено рішення
про оформлення документів для визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту.

Документи, необхідні для
отримання дозволу на роботу
іноземця
Який пакет документів слід подати роботодавцю до центру зайнятості для отримання дозволу
на роботу іноземця?
Насамперед необхідно переконатися, що підприємство не має заборгованості зі сплати ЄСВ та штрафних санкцій за порушення вимог Закону
№ 5067.
Не пізніше ніж за 15 днів до подання
пакета документів на отримання дозволу
на використання праці іноземців роботодавець має подати до центру зайнятості
інформацію про потребу в робочій силі,
а саме звіт за формою № 3-ПН, затвер-
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дженою наказом Мінсоцполітики України від 31.05.2013 р. № 316.
Через два тижні після подачі звіту за
формою № 3-ПН до центру зайнятості подається такий пакет документів від іноземця:
• заява про видачу дозволу встановленого зразка, який наведено в Порядку
№ 437;
• копія документів про освіту або
кваліфікацію працівника;
• копія сторінок паспорта працівника
з особистими даними разом з перекладом українською мовою;
• дві кольорові фотографії працівника розміром 3,5 × 4,5 см;
• документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що працівник не хворий на хронічний алкоголізм,
токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік, яких визначено Міністерством охорони здоров’я
України;
• довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця, про те,
що посада, на якій буде застосовуватися
праця іноземця або особи без громадянства, не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання
допуску до державної таємниці;
• довідку Міністерства внутрішніх
справ України про те, що іноземець або
особа без громадянства, яка на момент
оформлення дозволу перебуває на території України, не відбуває покарання за
скоєння злочину та стосовно нього не
здійснюється кримінальне провадження;
• довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що
іноземець або особа без громадянства,
який на момент оформлення дозволу перебуває за межами України, не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно
нього не здійснюється кримінальне провадження.
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Також у п. 7–8 Порядку № 437 наведено перелік документів, які слід додатково
подавати в певних випадках.
Не забувайте, що всі документи, видані іншою країною та складені іноземною
мовою, які подаються до центру зайнятості для отримання дозволу на працевлаштування іноземця, мають бути перекладені українською мовою, засвідчені
згідно із законодавством країни та легалізовані в Україні.
Отримання дозволу на використання
праці іноземця є підставою для видачі
йому візи відповідного типу, реєстрації
місця тимчасового проживання в Україні та оформлення посвідки на тимчасове
проживання на строк дії дозволу.
Якщо іноземцю для оформлення візи
для в’їзду в Україну або для видачі посвідки на тимчасове проживання потрібно подати дозвіл на працевлаштування,
то роботодавець повинен видати йому
завірені в установленому порядку копії
або самостійно направити їх до дипломатичних установ України за кордоном,
а також територіального підрозділу Державної міграційної служби.

Платежі за дозвіл для
працівника-іноземця
В якому розмірі, які й кому мають бути сплачені платежі за
отримання дозволу на працевлаштування іноземця?
У разі видачі центром зайнятості
дозволу на працевлаштування іноземця роботодавець протягом 10
робочих днів з моменту винесення такого рішення зобов’язаний сплатити державне мито в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Якщо роботодавець
не внесе оплату, дозвіл скасовується.
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Строк дії дозволу на
працевлаштування іноземця
На який строк видається дозвіл на
працевлаштування працівника-іноземця?
Дозвіл видається строком на один
рік. Після закінчення терміну дії
дозволу на використання праці
іноземця роботодавець повертає дозвіл у
центр зайнятості.
Якщо роботодавець приймає рішення
про продовження трудових відносин з іноземцем, не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії дозволу він подає до
центру зайнятості повторний пакет документів, як під час первинного прийняття
на роботу. У такому разі мито вже не сплачується.
Дію дозволу може бути продовжено
ще на рік. Дозвіл на застосування роботи
«внутрішньо корпоративних цесіонаріїв»
видається не більше ніж на три роки, а дію
його може бути продовжено на два роки.

Відповідальність
за працевлаштування іноземця
без дозволу
Чи передбачено відповідальність
за використання праці іноземця
без отримання дозволу на працевлаштування?
Так, передбачено.
Відповідно до ст. 53 Закону № 5067
розмір фінансової санкції за працевлаштування іноземця без дозволу становить 20 мінімальних заробітних плат на
момент виявлення порушення.
У разі використання праці іноземців
або осіб без громадянства на інших умовах, ніж ті, що передбачені дозволом на
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працевлаштування або іншим роботодавцем, стягується штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат.

Особливості оподаткування
зарплати іноземця
На підприємство прийняли на
роботу працівника-іноземця. Як
оподатковувати його заробітну
плату? Чи існують нюанси оподаткування?
На сьогоднішній день оподаткування зарплати іноземця не відрізняється від оподаткування заробітної
плати працівника — громадянина України.
Не є платником ПДФО лише резидент,
який отримує доходи з джерела їх походження в Україні та має дипломатичні
привілеї й імунітет, встановлені чинними
міжнародними договорами України, щодо
доходів, які він отримує безпосередньо від
здійснення дипломатичної чи прирівняної
до неї таким міжнародним договором діяльності (п. 162.2 ПКУ).

Укладення трудового договору з
резидентом, який має посвідку на
проживання в іншій країні
Громадянин України отримав посвідку на постійне місце проживання в іншій країні. Як прийняти
таку особу на роботу та як укласти трудовий договір?
Отримання громадянином посвідки на постійне проживання в іншій
країні відповідно до розділу ІІІ Закону України «Про громадянство України»
від 18.01.2001 р. № 2235-III не припиняє
громадянства України.
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Укладення трудового договору між таким працівником та роботодавцем, який
провадить свою діяльність на території
України та керується у своїй діяльності законодавством України, відбувається відповідно до норм законодавства, чинних на
території України.

Скорочений робочий день для
працівника, якого звільняють
Чи передбачено надання скороченого робочого дня працівнику, якого звільняють у зв’язку зі скороченням штату або посади?
У законодавстві України не передбачено норм, які б визначали надання вільних від роботи годин для
пошуку роботи працівникові, якого попереджено про розірвання трудового договору у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в т. ч. у разі ліквідації,
реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП).
Разом з тим підприємства в межах своїх
повноважень і за рахунок власних коштів
можуть установлювати додаткові порівняно
із законодавством трудові й соціально-побутові пільги для працівників (ст. 91 КЗпП).
У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо
регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема
щодо зміни в організації виробництва
і праці, а також установлення гарантій,
компенсацій, пільг (ст. 13 КЗпП).
Положення щодо надання працівникам, попередженим про скорочення їх посад, годин робочого часу із збереженням
заробітної плати для пошуку нової роботи
має передбачатися в колдоговорі.

вебинар
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вебинар

Мобилизация.
Демобилизация.
Военные сборы

За ініціативою журналу «Заработная плата» вже більше року відбуваються безкоштовні
вебінари, присвячені різним темам. Під час жовтневого вебінару, який проводила науковий
редактор журналу «Заработная плата» Галина КАЗНАЧЕЙ, були розглянуті питання, що
стосувалися мобілізації, демобілізації та призову працівників на військові збори. Публікуємо
відповіді на найпоширеніші запитання, які прозвучали під час вебінару

Чи потрібно в разі проведення
остаточних розрахунків з мобілізованим працівником виплачувати
йому компенсацію за невикористану відпустку?
Ні, не потрібно.
Грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки,
а також додаткової відпустки працівникам,
які мають дітей, виплачується лише в разі
звільнення працівника. Під час роботи він
має право за власним бажанням просити в
керівництва замінити частину щорічної відпустки грошовою компенсацією, але при
цьому тривалість фактично наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не
повинна бути меншою ніж 24 календарних
дні (ст. 24 Закону про відпустки).
Мобілізованого працівника не звільняють з роботи, а увільняють від виконання

обов’язків за професією/посадою із збереженням місця роботи, посади та середнього
заробітку на строк до закінчення особливого
періоду або до дня фактичної демобілізації
(ст. 119 КЗпП). Таким чином, підстави виплачувати йому компенсацію за невикористану відпустку відсутні.
Як відображати відсутність працівника в табелі в разі його увільнення від роботи на період мобілізації? Відмічати всі робочі дні чи лише дні
згідно з його графіком роботи?
Як відобразити в табелі працівника, відсутнього у зв’язку з перебуванням на навчальних зборах?
Відсутність працівника на роботі
у зв’язку з його мобілізацією та перебуванням на навчальних зборах
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відмічається в табелі обліку робочого часу як
«ІН» (код «22») — інший невідпрацьований
час, передбачений законодавством, згідно з
установленим графіком роботи мобілізованого працівника.
За скільки днів необхідно попередити про звільнення тимчасового
працівника, який працює на місці
мобілізованої особи?
Якщо на місці мобілізованого працівника працює інший працівник за
строковим трудовим договором, необхідно напередодні дати, з якої демобілізований працівник має приступити до роботи,
видати наказ про звільнення такого працівника з роботи за п. 2 ст. 36 КЗпП у зв’язку із
закінченням строку трудового договору.
У цьому випадку про попередження працівника за певну кількість днів не йдеться,
оскільки в наказі про прийняття його на
роботу за строковим трудовим договором
вказується термін, до якого діє договір, тобто
зазначено: «...до виходу на роботу основного
працівника».
Працівник демобілізувався й відразу пішов у відпустку. У розрахунковому періоді є лише середній заробіток за період мобілізації. Як розрахувати
середню заробітну плату для оплати часу
відпустки?
Згідно з п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок
№ 100), до 12-місячного розрахункового
періоду не включається час:
• роботи в режимі неповного робочого
часу;
• простою не з вини працівника, коли за
ним частково зберігалась заробітна плата в
розмірі 2/3 тарифної ставки;
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• відпусток без збереження заробітної
плати відповідно до ст. 25 і 26 Закону про відпустки;
• відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею, трирічного віку (шестирічного віку згідно з наданим медичним
висновком).
Отже, період мобілізації працівника не
слід виключати з розрахункового періоду.
Таким чином, якщо в розрахунковому періоді є лише виплати середньої заробітної плати у зв’язку з мобілізацією, їх слід включити
в розрахунок середньої заробітної плати для
оплати часу щорічної відпустки.
Докладніше про розрахунок середньої заробітної плати див. спецвипуск «Середня зарплата: розраховуємо правильно» № 2/2015.
Чи зберігається середній заробіток
за працівниками, призваними на
навчальні збори?
Так, зберігається.
Згідно зі ст. 29 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову
службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII (далі —
Закон № 2232) військовозобов’язані можуть
призиватися на навчальні (або перевірочні)
та спеціальні збори (далі — збори). За призваними на збори військовозобов’язаними
на весь період зборів і резервістами на весь
час виконання ними обов’язків служби у
військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада
та середня заробітна плата на підприємстві,
в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності (частина 11
ст. 29 Закону № 2232).
Якщо працівник підприємства отримав
повістку військового комісаріату для проходження зборів, необхідно видати наказ
про увільнення його від роботи на час проходження зборів. Запис про увільнення від
роботи в трудову книжку не вноситься.
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Перед вибуттям на збори працівнику виплачується середній заробіток за перші півмісяця зборів наперед, а далі — у строки виплати
зарплати. Середній заробіток за час зборів
компенсується військкоматами.
Як обчислити середній заробіток
мобілізованого працівника? Як
розрахувати середній заробіток
працівника, якого було демобілізовано
й через кілька днів знову мобілізовано?
Відповідно до п. 1 Порядку № 100 середня заробітна плата обчислюється
за останні два місяці, що передують місяцю призову на військову службу. Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного
(годинного) заробітку на число робочих днів/
годин, які мають бути оплачені за середнім заробітком. До уваги слід брати графік роботи
працівника на момент призову. Оскільки в
різні місяці сума робочих днів (годин) різна, то
сума середньої заробітної плати буде різною.
Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати
за фактично відпрацьовані протягом двох
місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів або годин (п. 8
Порядку № 100).
Якщо працівника було демобілізовано,
а потім знову призвано на військову службу,
то середня заробітна плата розраховується
згідно з нормами Порядку № 100 по-новому.
Та якщо вона є нижчою від середньої заробітної плати, яка зберігалась за працівником
протягом періоду попередньої військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період, для розрахунку компенсації застосовується середня заробітна плата,
яка зберігалася за працівником протягом періоду попередньої військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (абзац четвертий п. 4 Порядку № 100).
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Чи звільняти мобілізованого працівника, якщо він продовжує службу за контрактом?
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 та середній заробіток
на підприємстві (ст. 119 КЗпП).
У такому випадку працівникові варто
письмово повідомити роботодавця про своє
рішення продовжити службу за контрактом
і для підтвердження надати за можливості
підтвердні документи.
У будь-якому разі працівник увільняється
від роботи у зв’язку з мобілізацією на період
до демобілізації, про що робиться застереження в наказі. Тому такого працівника все
одно немає підстав звільняти до того моменту, доки він сам не прийме такого рішення
або не з’являться причини звільнити його з
інших підстав.
На підприємстві стало відомо про
демобілізацію працівника, але він
не виходить на роботу протягом
місяця. Чи звільняти його за прогул?
Якщо працівник після демобілізації
не з’являється на роботі, необхідно
з’ясувати причину його відсутності,
адже він може перебувати на лікуванні або
ж потрапити у полон чи вважатися зниклим
безвісти. У будь-якому разі, якщо працівник
не став до роботи з поважних причин або
причини невідомі, підстав для його звільнення немає. Які причини є поважними чи
не є такими, має вирішити роботодавець.
У табелі обліку використання робочого
часу період невиходу після демобілізації на
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роботу з поважних причин слід відображати
позначкою «І» — інші причини неявки.
Що стосується неповажних причин невиходу працівника на роботу після демобілізації, то Міністерство соціальної політики України в листі від 16.07.2015 р.
№ 302/06/186-15 зазначає, що працівники,
звільнені з військової служби в запас (демобілізовані), які не продовжують військову
службу за контрактом, з урахуванням часу
їх перевезення до місць проживання (перебування), мають стати до роботи. До працівників, які без поважних причин вчасно
не стали до роботи, можуть застосовуватись
дисциплінарні стягнення.
Згідно з п. 4 частини першої ст. 40 КЗпП
трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий
договір до закінчення строку його чинності
можуть бути розірвані роботодавцем у разі
прогулу без поважних причин.
Звільнення за прогул без поважних причин — це дисциплінарне стягнення, і застосовуючи його слід додержуватись встановлених законодавством про працю вимог.
Зокрема, відповідно до ст. 149 КЗпП роботодавець вправі вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень.
У табелі обліку використання робочого
часу відсутність на роботі без поважних причин слід відмічати позначкою «ПР» — прогул. Детальніше про те, як звільнити за прогул, читайте в журналі «Заработная плата»
№ 10/2016.
Працівник отримав повістку про
призов на військову службу у
зв’язку з мобілізацією. Чи має він
писати заяву про увільнення його від роботи?
Підставою оформлення наказу про
увільнення від роботи на період призову на військову службу у
зв’язку з мобілізацією є документ, який
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підтверджує факт його призову, а не заява
працівника.
Статтею 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від
21.10.1993 р. № 3543-ХІІ (далі — Закон
№ 3543) передбачено, що роботодавець
зобов’язаний сприяти військовим комісаріатам у їх роботі, зокрема в період мобілізації забезпечувати своєчасне прибуття
працівників, які залучаються до виконання
обов’язку щодо мобілізації в порядку, визначеному частинами третьою-п’ятою ст. 22
Закону № 3543, на збірні пункти та до військових частин. Виконання роботодавцем
цих обов’язків ініціює держава. Підставою
для видання наказу про увільнення від роботи на період призову на військову службу у
зв’язку з мобілізацією є повістка військового
комісаріату, яку отримує працівник і надає її
на підприємство.
Керівництво ініціює тимчасове переведення працівника з іншого відділу на місце основного мобілізованого працівника. Що необхідно для цього
зробити?
Тимчасове переведення на іншу роботу, не передбачену трудовим договором, допускається лише за наявності згоди працівника на таке переведення
(ст. 33 КЗпП). Тож керівництво підприємства
може прийняти рішення про тимчасове переведення працівника іншого відділу, який
має певну освіту та досвід для виконання цієї
роботи, до виходу на роботу основного працівника.
У цьому випадку за згодою працівника
необхідно видати наказ про його тимчасове
переведення на посаду мобілізованого працівника. Внесення запису про тимчасове переведення до трудової книжки Інструкцією
про трудові книжки не передбачено.
Детальніше про переведення працівників — у статті на с. 19 цього номера журналу.
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Сегодня в рубрике:

Перевод работника:
практические нюансы

c. 19

Визы на приказах:
ответственность
визирующих

c. 26

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Переведення

працівника:
практичні нюанси

Переведення працівника в багатьох асоціюється зі зміною
виконуваної роботи. Але переведення може бути різним, тому
й норми законодавства також застосовуються по-різному.
Інколи навіть професіонали (кадровики та бухгалтери) здатні заплутатися в термінах, які позначають різні поняття, що
стосуються переведень. На окремих прикладах, розглянутих у
статті, відповімо на запитання, як трактувати певні різновиди
переведень та як правильно їх застосовувати на практиці
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Н

а одному й тому ж підприємстві
згідно із законодавством може відбуватися два види переведення,
які слід трактувати як постійні. Це:
• переведення на іншу роботу на тому
самому підприємстві відповідно до частини першої ст. 32 КЗпП;
• переведення на роботу в іншу місцевість згідно з частиною першою ст. 32
КЗпП.
До тимчасового переведення належить:
• переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, відповідно
до частини першої ст. 33 КЗпП;
• переведення на іншу роботу для відвернення обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, згідно з частиною другою ст. 33 КЗпП;
• переведення на іншу роботу в разі
простою відповідно до ст. 34 КЗпП.
Переведення працівника на інше підприємство є підставою для припинення
трудового договору за п. 5 ст. 36 КЗпП.
Згідно з нормами законодавства воно визначено як переведення на інше підприємство відповідно до частини першої ст. 32
КЗпП.
Причини для будь-якого з вище перелічених переведень можуть бути різними.
А ініціатором переведення можуть виступати як роботодавець чи працівник, так і
третя особа, яка не є учасником трудових
відносин.

Переведення на іншу роботу на
тому самому підприємстві
Переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві може ініціювати роботодавець або працівник. Серед умов такого переведення — потреба перерозподілу
персоналу у зв’язку зі змінами в організації
виробництва та праці, скорочення чисель-
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ності працівників, обов’язок роботодавця
запропонувати іншу роботу працівникам,
які звільняються за однією з підстав за
ст. 40 КЗпП (за скороченням чисельності
або штату працівників за п. 1 ст. 40 КзпП,
через виявлену невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або
стану здоров’я на підставі п. 2 ст. 40 КзпП
та у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за рішенням суду відповідно до п. 6
ст. 40 КЗпП).
Підставами для такого переведення можуть слугувати доповідна записка кадрової служби або безпосереднього керівника
відділу, в якому працює особа (якщо ініціатором переведення є роботодавець), або
заява працівника про переведення, подана
на ім’я керівника. Як правило, зміст заяви
про переведення на іншу роботу на тому
самому підприємстві є таким:
«Прошу перевести мене на посаду головного маркетолога з 22.11.2016 р.
21.11.2016 р.
підпис		
ПІБ»
Незалежно від того, хто виступає ініціатором переведення, на підприємстві видається наказ про переведення працівника
на іншу роботу. Наприклад:
«ПЕРЕВЕСТИ
КОВАЛЬЧУК Ольгу Павлівну, маркетолога, на посаду головного маркетолога з 22.11.2016 р., постійно, з посадовим
окладом 5300 грн на місяць відповідно до
штатного розпису».
У разі видання наказу на підставі доповідної записки керівника відділу згода
працівника підтверджується записом, наприклад:
«З наказом ознайомлений(-на). Із переведенням згоден(-на).
21.11.2016 р.
підпис 
ПІБ».
Якщо наказ видано на підставі заяви
працівника, запис про згоду може бути відсутній.
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Переведення на роботу в іншу
місцевість
Переведення на роботу в іншу місцевість відбувається, як правило, за ініціативою роботодавця. Рішення про переведення працівників на роботу в іншу місцевість
може бути прийнято з метою укомплектування новоствореного відокремленого
структурного підрозділу на підставі пропозицій керівника або кадрової служби чи в
разі зміни місця розташування підприємства.
Працівникам, які у зв’язку з переведенням переїжджають на роботу в іншу
місцевість, виплачуються компенсації та
відшкодовуються витрати згідно з п. 1 постанови КМУ «Про гарантії та компенсації
при переїзді на роботу в іншу місцевість»
від 02.03.1998 р. № 255, ст. 12 Закону про
оплату праці та ст. 120 КЗпП.
За цих умов на підприємстві видається
наказ такого змісту:
«ПЕРЕВЕСТИ
ШИЛО Юрія Вікторовича, організатора
зі збуту, за його згодою, на посаду начальника відділу збуту філії підприємства у
Львові з 01.12.2016 р., постійно, з посадовим окладом 6000 грн на місяць згідно зі
штатним розписом та відшкодуванням
витрат та виплатою компенсації, передбачених ст. 120 КЗпП, за наданими документами».
Згода працівника, як і в першому прикладі, має бути підтверджена його підписом. Якщо працівник не згодний на переведення в іншу місцевість разом із підприємством, трудовий договір з ним припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП).
За певних умов за працівниками в разі
постійного переведення зберігається попередній середній заробіток. Ця норма пе-
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редбачена ст. 114 КЗпП, якою визначено,
що в разі переведення працівника на іншу
постійну нижчеоплачувану роботу за ним
зберігається його колишній заробіток протягом двох тижнів із дня переведення.
Пам’ятайте, що до особової картки
(форма № П-2), трудової книжки та інших
облікових документів працівника вносяться лише записи про постійне переведення.
Внесення записів про тимчасове переведення (про яке мова йтиме далі) до цих документів законодавством не передбачено.

Тимчасове переведення на іншу
роботу
Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором,
згідно з частиною першою ст. 33 КЗпП найчастіше ініціює роботодавець. Однак таке
бажання може висловити й сам працівник,
що, як варіант, може бути обумовлено вищою заробітною платою.
Зауважимо також, що для такого переведення немає обмежень щодо його терміну. Ситуацій, за яких можна здійснити таке
переведення, ст. 33 КЗпП не передбачено.
Отже, причини переведення такого
виду можуть бути різними. Наприклад,
для виконання роботи на час відсутності
основного працівника у зв’язку з його відпусткою або хворобою.
Разом з тим зазначимо, що в КЗпП є
правило, яким передбачено доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника. Статтею 105 КЗпП визначено,
що 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.
Натомість ця норма застосовується, якщо
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працівник виконує роботу відсутнього
працівника разом зі своєю, а отже, виконує свою та іншу додаткову роботу.
Згідно зі ст. 33 КЗпП під час тимчасового переведення працівник звільняється
від виконання своєї основної роботи та виконує лише ту, що передбачена посадою,
на яку його тимчасового переведено. Для
виконання цієї роботи керівник підприємства видає наказ про тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором. У такому випадку зміст
наказу може бути таким:
«ПЕРЕВЕСТИ
ЖЕЛЕЗНЯК Марину Олегівну, бухгалтера, за її згодою, на посаду провідного
бухгалтера з 29.11.2016 р., тимчасово, на
період відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами основного працівника з посадовим окладом 4600 грн на місяць відповідно
до штатного розпису».
Після закінчення терміну переведення
працівник повертається до виконання попередньої роботи. Видавати окремий наказ у такому випадку не потрібно.

Тимчасове переведення в разі
аварій
У разі тимчасового переведення на
іншу роботу для відвернення обставин,
які ставлять або можуть поставити
під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей (частина друга ст. 33
КЗпП) ініціатива належить виключно
роботодавцю. Таке переведення має місце не через будь-яку виробничу аварію,
а тільки для відвернення або ліквідації
такої аварії, наслідки якої ставлять або
можуть поставити під загрозу життя чи
нормальні життєві умови людей, а тому
відбувається без згоди працівника. Допускається таке переведення на строк до
одного місяця.
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Таким чином, наказ про переведення є
вкрай необхідним та обов’язковим. А відмова від виконання наказу може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності за ст. 139 КЗпП, згідно з якою
працівники зобов’язані своєчасно й точно
виконувати розпорядження роботодавця.
Зазвичай наказ щодо залучення певних
працівників до роботи за обставин, передбачених частиною другою ст. 33 КЗпП,
видається на підставі доповідної записки
керівника служби охорони праці або іншої
посадової особи. Він може містити таке
формулювання:
«ПЕРЕВЕСТИ
ТКАЧЕНКА Ігоря Васильовича, слюсаря з експлуатації та ремонту газового
устаткування, за його згодою, на посаду
слюсаря з аварійно-відбудовних робіт у газовому господарстві з 14.11.2016 р., тимчасово, до усунення наслідків аварії, але
не більш ніж на один місяць з оплатою
праці за виконану роботу, але не нижче
середнього заробітку за попередньою роботою».
Зауважимо, законодавство не обмежує
кількості таких переведень та їх загальну
тривалість протягом календарного року.
Утім, цей вид переведення не може застосовуватися до вагітних жінок, жінок, які
мають дитину-інваліда або дитину віком
до шести років, а також осіб віком до 18
років без їх згоди.

Тимчасове переведення в разі
простою
Тимчасове переведення на іншу роботу
в разі простою, що визначено ст. 34 КЗпП,
можливе на весь час простою на тому самому підприємстві або на строк до одного
місяця на іншому підприємстві, але в тій
самій місцевості та пропонується роботодавцем. Таке переведення можливе лише з
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урахуванням спеціальності та кваліфікації
працівника.
Порівняно з попереднім видом переведення відмова працівника від переведення
на іншу роботу в цьому випадку не може
бути підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.
Щоб чітко визначити, кого з працівників, куди саме та на якій підставі необхідно перевести, роботодавець видає наказ.
У ньому вказуються умови, а також розмір оплати праці. На жаль, ст. 34 КЗпП не
містить визначених гарантій щодо оплати
праці в разі тимчасового переведення на
іншу роботу через простій, тому вони можуть визначатися колективним або трудовим договором. Наказ може мати такий
зміст:
«ПЕРЕВЕСТИ
СИМОНА Івана Вадимовича, сортувальника тютюнових виробів цеху № 2, за його
згодою, до цеху № 5 з 01.12.2016 р., тимчасово, на весь час простою з оплатою праці
відповідно до умов, передбачених у колективному договорі».
Зазвичай оплата праці в такому випадку здійснюється з розрахунку не нижче
двох третин тарифної ставки.

Переведення працівника на інше
підприємство
Питання переведення працівника на
інше підприємство регулюється частиною
першою ст. 32 КЗпП. Разом з тим воно є
підставою для припинення трудового договору за п. 5 ст. 36 КЗпП, а не для звичайного переведення. Фактично працівник
звільняється у зв’язку з переведенням на
інше підприємство. Рішення про звільнення у зв’язку з переведенням можливе в разі
надання працівником листа-клопотання
від підприємства, на яке він переводиться,
та згоди роботодавця, у якого він працює,
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на його звільнення у зв’язку з переведенням. Таким чином, звільнення у зв’язку
з переведенням здійснюється на підставі листа-клопотання і заяви працівника.
Отже, переведення працівника на інше
підприємство оформляється наказом про
звільнення працівника у зв’язку з переведенням. Текст наказу міститиме таке формулювання:
«НАКАЗУЮ:
1. ЛУЦАКА Мирослава Івановича, заступника завідувача складу № 6, звільнити 05.12.2016 р. у зв’язку з переведенням до
ТОВ «Імпекс» згідно з п. 5 ст. 36 КЗпП.
2. Перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпекс» грошову компенсацію
за 7 (сім) календарних днів щорічної додаткової відпустки, не використаної Луцаком М. І. за період роботи з 22.10.2015 р. по
05.12.2016 р.».
У цьому разі до трудової книжки вноситься запис не про переведення, а про
звільнення відповідно до виданого наказу.
Зверніть увагу, що для працівників,
яких постійно чи тимчасово переведено на
іншу роботу, а також в разі їх переведення
на роботу на інше підприємство, випробування відповідно до частини третьої ст. 26
КЗпП не встановлюється.
Насамкінець розглянемо кілька запитань, які часто виникають у роботодавців
під час переведення.
Чи можна звільнити за переведенням на інше підприємство та
прийняти працівника на роботу
на нове підприємство однією датою?
Інколи новий роботодавець допускає помилку в даті прийняття працівника на роботу. Зауважимо, що
звільнити працівника у зв’язку із переведенням з одного підприємства та прийняти його на інше однією й тією ж датою не
можна.
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Згідно з п. 2.27 Інструкції про трудові книжки днем звільнення вважається
останній день роботи. Тому з працівниками, звільненими у зв’язку з переведенням,
трудовий договір на новому місці роботи
укладається не раніше дня, наступного
за днем звільнення з попереднього місця роботи. Якщо, наприклад, працівник
звільняється за переведенням на інше підприємство 28.11.2016 р., яке є останнім
оплачуваним днем роботи, то прийняти на
нове місце роботи його можна не раніше
29.11.2016 р. В іншому разі заробітна плата в цей день може здвоюватися, а трудову
книжку на нове місце роботи буде передано невчасно.
Чи можна перевести іншого працівника на посаду працівника,
якого мобілізували? Чи вважається посада мобілізованого вакантною та чи можна доплачувати переведеному працівнику?
З огляду на те, що за працівником,
призваним на військову службу під
час мобілізації, зберігаються місце
роботи (посада) та середній заробіток, ця
посада не може бути вакантною. Адже вакансія — це вільна посада (робоче місце),
на яку може бути працевлаштовано особу.
Вільною слід трактувати посаду, куди можна працевлаштувати особу на постійно.
Утім, не буде помилкою прийняття працівника на посаду відсутнього мобілізованого працівника, але тільки за строковим
трудовим договором (на період мобілізації
основного працівника до дня його фактичної демобілізації).
Відповідно до частини першої ст. 33
КЗпП тимчасове переведення на іншу роботу, не передбачену трудовим договором,
допускається лише за наявності згоди працівника на таке переведення. У такому випадку за згодою працівника необхідно ви-
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дати наказ про тимчасове переведення на
посаду мобілізованого працівника.
Про доплату в даному випадку мова
йти не може, адже тимчасово переведений
працівник отримуватиме заробітну плату відповідно до тієї посади, яку обіймає у
зв’язку з таким переведенням.
Доплата провадиться в разі покладення обов’язків тимчасово відсутнього
працівника (ст. 105 КЗпП). Такий спосіб
виконання чужих обов’язків передбачає
заміну працівника у зв’язку з хворобою,
відпусткою, відрядженням або іншими
причинами. Такі обов’язки виконуються
без звільнення від основної роботи. Безпосередній розмір доплати, який може
сягати до 100 % посадового окладу відсутнього працівника, встановлюється в наказі. Працівникам бюджетної сфери, крім
керівних працівників, доплата може встановлюватися в розмірі до 50 % посадового
окладу відсутнього працівника.
На підприємстві вводиться нова
структура і штатний розпис. Який
запис вносити до трудової книжки: про перейменування посади чи про
переведення на іншу посаду?
Введення нової структури та штатного розпису є зміною в організації
виробництва та праці. Такі кроки
роботодавця можуть супроводжуватися
скороченням чисельності та (або) штату
працівників. У такому разі роботодавець
повинен дотримуватися певного порядку.
А саме: звільнення у зв’язку зі скороченням
відповідно до частини другої ст. 40 КЗпП
допускається лише в разі, якщо працівника
неможливо перевести на іншу роботу (за
його згодою).
Слід зазначити, що працівнику, посада якого скорочується, роботодавець повинен запропонувати таку ж рівноцінну
посаду (за наявності), яку він обіймав. За
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відсутності такої роботи керівництво підприємства має запропонувати працівникові іншу вакантну посаду (роботу), в т. ч.
менш оплачувану, яку він може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації,
досвіду роботи і стану здоров’я.
Якщо працівник, посада якого скорочується, погоджується на переведення на
іншу посаду, видається кадровий наказ
про переведення. Тому до трудової книжки
має бути внесено запис про переведення.
Такий термін, як «перейменування»,
застосовується в разі зміни назви підприємства. Відповідно до п. 2.15 Інструкції
про трудові книжки, якщо за час роботи
працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим рядком у трудовій книжці вноситься запис: «Підприємство (назва) з (дата) перейменоване
на (нова назва підприємства)». Ще одна
ситуація, за якої може відбуватися перейменування — це приведення посад у
відповідність до Класифікатора професій. Разом з тим такі дії не мають жодного стосунку до переведення працівника
на іншу роботу (посаду).
Інженеру надано відпустку для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Як перевести на цю посаду іншого працівника,
а на його місце — ще одного?
У разі переведення обох працівників необхідно керуватися нормами
ст. 33 КЗпП.
За працівницею, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, зберігається місце роботи (ст. 2 Закону про відпустки). У зв’язку з цим на її посаду можна перевести іншого фахівця, але тільки
тимчасово, до виходу на роботу основного
працівника. Тимчасове переведення на
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іншу роботу є одним із варіантів, коли необхідно виконувати роботу тимчасово відсутнього працівника з відривом від своєї
основної посади.
Другий варіант — покласти на працівника обов’язки тимчасово відсутнього працівника, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною.
У першому випадку видається наказ
про тимчасове переведення працівника, за
його згодою, на посаду працівника, який
перебуває у відпустці для догляду за дитиною. У наказі вказується посада, куди працівник переводиться, структурний підрозділ, в якому він має працювати (за необхідності), термін тимчасового переведення й
умови оплати в зазначений період (як правило, вказується посадовий оклад згідно зі
штатним розписом працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку).
У другому випадку видається наказ
про покладання на працівника обов’язків
тимчасово відсутнього працівника та
встановлення доплати, конкретний розмір якої для працівників приватних підприємств встановлюється в колективному договорі або положенні про оплату
праці (це може бути до 100 % посадового окладу відсутнього працівника), для
працівників бюджетних установ це питання регулюється постановою КМУ від
30.08.2002 р. № 1298.
Оскільки в наказі про переведення (про
покладання обов’язків тимчасово відсутнього працівника) було вказано конкретний період такого переведення (виконання обов’язків), напередодні дня виходу
основного працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівник, який працює на
цій посаді, повертається на своє попереднє
робоче місце.
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Ігор ЗАБУТА,
керуючий партнер юридичної компанії BLC-Ukraine

Візи

на наказах:
відповідальність
візувальників
У вересневому номері журналу було розглянуто питання візування/погодження документів на підприємстві, спільні та
відмінні риси цих понять. Запропоновану статтю присвячено
питанню відповідальності візувальників

Т

радиційно внутрішні організаційнорозпорядчі документи підприємства
передбачають візування наказів головним бухгалтером, юридичною службою,
іншими спеціалістами. Цей обов’язок зазвичай встановлюється внутрішньою інструкцією з діловодства чи іншим внут-рішнім
документом і досить часто без уточнення
призначення тієї чи іншої візи. Тобто не визначено, що саме перевіряє чи підтверджує
певний спеціаліст, проставляючи свій підпис.
Більше того, досить часто обов’язок візування
стосується всіх наказів, без диференціації їх
типу. У такий спосіб керівник підприємства
намагається підвищити свою впевненість в
тому, що наказ відповідає закону або навіть
розділити відповідальність за дотримання
законодавства з іншими працівниками. Тому
з’ясуємо, яку відповідальність можуть нести
візувальники.

Візування та його функція
Насамперед нагадаємо, що таке візування та яка його функція. Для цього варто
звернутися до розділу «Візи та гриф погодження» Типової інструкції з діловодства
у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою КМУ від
30.11.2011 р. № 1242 (далі — Інструкція
№ 1242), яка є чи не єдиним документом,
який розкриває поняття візування. Його
головні положення такі:
• візування є складовою процесу внутрішнього погодження;
• призначення візування — здійснення
внутрішньої оцінки:
— доцільності створення документа;
— обґрунтованості документа;
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— в
 ідповідності документа законодавству;
• погоджується (візується) саме проект
документа, а не кінцевий варіант;
• візувальники відповідають за зміст
документа згідно зі своєю компетенцією.
Перелік посадових осіб, які повинні завізувати документ, визначає працівник,
який створює його проект. У той же час
порядок візування певних документів визначається у внутрішній інструкції з діловодства.
Акцентуємо увагу на тому, що положення Інструкції № 1242 застосовуються підприємствами довільно, адже вона поширюється на обмежене коло суб’єктів — органи
виконавчої влади. Для інших суб’єктів процедура, сутність та призначення візування
законодавчо не врегульовані. На внутрішню функцію візування також вказує положення Інструкції № 1242 про те, що візи
проставляються на примірниках документів, які залишаються в установі.
Отже, візування — це внутрішня оцінка проекту документа на предмет доцільності, обґрунтованості та відповідності законодавству. Оцінка здійснюється в межах
компетенції візувальника і в порядку, передбаченому внутрішньою інструкцією з
діловодства1.

Відповідальність візувальників
З огляду на вищенаведене можна зробити обґрунтований висновок, що будьяка відповідальність візувальника виключається, якщо:
• зміст документа (або частина змісту
документа) не належить до компетенції візувальника;
1 Тобто працівник, який створює документ, не є абсолютно вільним у виборі візувальників. Окрім того, розділ
«Складення деяких видів документів» Інструкції № 1242
містить конкретні вказівки щодо осіб (служб), які повинні
візувати певні документи.
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• візування документа певною особою
не передбачене внутрішньою інструкцією
підприємства (в цьому випадку підпис особи не є візою, а лише «автографом»).
Якщо не брати до уваги зміст Інструкції
№ 1242 (яка, нагадаємо, не є обов’язковою
для більшості підприємств), можна стверджувати, що функція візувальника є дорадчою, консультативною.
Зважаючи на наведене визначення з’ясуємо, чи можливо притягнути візувальника
до «зовнішньої» (кримінальної або адміністративної) або «внутрішньої» (дисциплінарної) відповідальності, якщо завізований ним наказ суперечить закону.
Припустимо, візування саме цією особою передбачене внутрішньою інструкцією з діловодства, а зміст документа належить до компетенції візувальника.
Найчастіше йдеться про відповідальність за ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»
та за ст. 367 «Службова недбалість»
Кримінального кодексу України (далі —
ККУ). Суб’єктами злочинів, передбачених цими статтями, є посадові особи, посади (обов’язки та повноваження) яких
пов’язані з виконанням організаційнорозпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.
Саме по собі проставляння візи не є виконанням організаційно-розпорядчих чи
адміністративно-господарських функцій:
віза не є дозволом чи розпорядженням,
вона не встановлює права чи обов’язки, не
санкціонує й не забороняє певної дії.
Отже, притягнення до відповідальності тільки за візування наказу є безпідставним. Відповідальність може наставати
тільки за дії (або бездіяльність) посадової
особи, і її кваліфікація залежатиме від наявності умислу.
Уявімо собі фантастичний випадок:
головний бухгалтер завізував наказ,
яким заробітна плата працівників відділу
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зменшується вдвічі (без повідомлення
за два місяці тощо). У подальшому наказ був підписаний керівником підприємства, і заробітна плата виплачувалась
у зменшеному розмірі протягом року.
З’ясуємо, чи може бути притягнуто візувальника до відповідальності за ст. 172
«Грубе порушення законодавства про
працю», або ст. 367 «Службова недбалість», або ст. 212 «Ухилення від сплати
податків» ККУ (припустимо, що ПДФО не
було сплачено в значних розмірах), або
ст. 41 «Порушення вимог законодавства
про працю та про охорону праці» Кодексу
України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
На нашу думку, головного бухгалтера
може бути притягнуто до відповідальності за ст. 367 ККУ (або ст. 41 КУпАП) тільки якщо буде доведено умисел бухгалтера (бажання настання наслідків), тобто
свідоме грубе порушення прав працівників. Аналогічно тільки за наявності умислу можна кваліфікувати дії бухгалтера як
ухилення від сплати податків. При цьому в
обох випадках матиме місце співучасть із
керівником підприємства.
Чи можливо кваліфікувати дії головного бухгалтера як службову недбалість,

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

якщо він підписав наказ не читаючи? На
нашу думку, це дискусійне питання.
Так, традиційно на багатьох підприємствах головний бухгалтер виконує функції
юриста та кадровика. У той же час відповідальність головного бухгалтера чітко визначена п. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, і дотримання законодавства про працю в цьому пункті не згадується. Це може звучати
дивно і суперечити звичній практиці, але
закон прямо не вимагає від головного бухгалтера знання КЗпП.
Щодо внутрішньої відповідальності
зазначимо таке. Припустимо, що візування подібних наказів передбачене внутрішньою інструкцією з діловодства, де
прямо вказано, що головний бухгалтер
має перевіряти такі накази на відповідність законодавству про працю. Окрім
того, припустимо, що знання законодавства про працю передбачене посадовою інструкцією головного бухгалтера.
Тільки за наявності згаданих обставин
можуть наставати наслідки, передбачені КЗпП, у разі (систематичного) невиконання обов’язків або невідповідності
працівника займаній посаді.
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Сегодня в рубрике:

Повременная форма
оплаты труда: аспекты
организации 

c. 29

Профессиональное
обучение работников

c. 38

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации
и оплаты труда

Повременная

форма оплаты труда:
аспекты организации

Письма, которые получает редакция нашего журнала, свидетельствуют о стремлении работников, осуществляющих
оплату труда на предприятиях, принимать рациональные
правомерные решения по этим вопросам. Читатели просят
уделить внимание не только организации тарифной системы
оплаты труда, но и применению форм заработной платы —
повременной или сдельной. В статье — необходимая информация относительно того, что нужно знать для правомерной
организации повременной формы оплаты труда
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огласно части первой ст. 96 КЗоТ основой организации труда является тарифная система оплаты труда.
Представим, что на предприятии в коллективном договоре (а при его отсутствии —
в нормативном приказе, согласованном с
профсоюзным комитетом), т. е. в соответствии с законодательными и договорными
нормами, а также с учетом соответствующих
официальных рекомендаций, установлены
показатели, обязательные для функционирования тарифной системы оплаты
труда. Такими показателями являются:
• минимальные месячная и часовая заработные платы и тарифная ставка рабочего
І разряда;
• межотраслевые, межквалификационные (межразрядные и междолжностные) соотношения в оплате труда;
• часовые тарифные ставки рабочихразрядников;
• месячные тарифные ставки рабочих
сквозных и отдельных профессий;
• схема должностных окладов (минимальных и максимальных) по руководителям, профессионалам, специалистам, техническим служащим (далее — служащие).
На таком предприятии нормы тарифной системы правомерно реализованы в
базовых документах — штатном расписании и в установленных размерах тарифных ставок и окладов, т. е. имеется нормативно организованная тарифная система
оплаты труда. И существует возможность
для оплаты труда по повременной, сдельной или иным системам оплаты труда
(часть первая ст. 97 КЗоТ).

Нормативное понятие
повременной формы
оплаты труда
Форма (система) оплаты труда — это
совокупность правил, определяющих со-
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отношение между мерой труда и мерой
вознаграждения работника.
Закон Украины «Об оплате труда» от
24.03.1995 г. № 108/95-ВР (далее — Закон об оплате труда), также как и КЗоТ,
не определяет критерия разграничения
понятий форм и систем оплаты труда. Наука исходит из того, что выделяются две
формы заработной платы — повременная
и сдельная. Об этом сообщается в п. 1 комментария к ст. 97 КЗоТ (Ротань В. Г., Зуб
И. В., Сонин О. Е. Научно-практический
комментарий к законодательству Украины о труде. — 11-е издание. — К.: Правова єдність, 2010 г. — С. 275; далее — Комментарий от 2010 г.). Поэтому применяем
термин «повременная форма оплаты труда»1.
При повременной форме оплаты труда
размер заработной платы определяется
исходя из продолжительности отработанного времени (в отличие от сдельной
формы оплаты, при которой заработная
плата определяется исходя из количества
выработанной продукции или выполненной работы).

Сфера применения
Повременная форма оплаты труда применяется для оплаты труда прежде всего
служащих. Для оплаты труда рабочих повременная оплата применяется в основном там, где время и объем выполнения
работы не поддается точному измерению
(единичное и мелкосерийное производство, текущий ремонт технологического
оборудования и т. п.). Повременная оплата
1 Во избежание затруднений в применении норм трудового права заметим, что понятие «почасова оплата» в
украинском языке соответствует понятию «повременная
оплата» в русском. А «погодинна оплата» в украинском
языке — понятию «почасовая оплата» в русском. На эти
особенности перевода обращается внимание в п. 2 комментария к ст. 97 КЗоТ Комментария от 2010 г. (с. 275).
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применяется в том случае, если рост выработки может вызвать нарушение технологического режима, а также на работах,
при выполнении которых точность и тщательность обработки продукции являются
основными требованиями.

рабочего времени (поденного или суммированного), а также от характера нормативного случая оплаты труда (в т. ч.
сверхурочных работ и времени простоя).
Известно, что при поденном учете рабочего времени оплата сверхурочных часов
работы и времени простоя производится
по окончании отчетного месяца. При суммированном учете оплата за сверхурочные
и простой производится только по окончании учетного периода, когда определяется отклонение от нормы продолжительности рабочего времени за учетный период. Это также учитывается при расчете
часовой тарифной ставки для работников,
получающих месячные оклады.
Особенности расчета часовых тарифных ставок, исходя из месячных окладов
и в зависимости от складывающихся условий, в т. ч. при изменении в учетном периоде часовых тарифных ставок и месячных
окладов, приводим в таблице на с. 32.
Особенности оплаты труда определяются как нормативными положениями,
так и в немалой степени разъяснениями
специалистов и письмами Министерства
социальной политики Украины. Но все
официальные разъяснения и следующие
из них положения, а также сложившиеся в практике решения по рассматриваемому вопросу могут стать нормами для
предприятия только в том случае, если
будут приняты в коллективном договоре
как взаимные обязательства сторон по
регулированию оплаты труда. Это следует
из ст. 7 Закона Украины «О коллективных
договорах и соглашениях» от 01.07.1993 г.
№ 3356-VII.

Способ (порядок) определения
часовой тарифной ставки
Для рабочих, труд которых тарифицируется по разрядам тарифной сетки
(рабочих-разрядников), часовые тарифные ставки, как правило, устанавливаются в соответствующем приложении к коллективному договору. Часовые тарифные
ставки по каждому разряду определенной тарифной сетки расчитываются как
частное от деления месячной тарифной ставки на календарную среднемесячную норму рабочего времени. При
повышении на предприятии минимальной заработной платы часовые тарифные
ставки соответственно повышаются.
Для работников, получающих месячный оклад (а это рабочие сквозных и
ряда отдельных профессий, не тарифицируемых по разрядам, а также служащие),
часовые тарифные ставки являются исходными расчетными показателями для
начисления заработной платы. Порядок
определения часовых тарифных ставок
по месячным окладам на производственном уровне ни законодательными, ни договорными нормами не установлен. При
неполном рабочем месяце и в других нормативных случаях оплаты труда часовые
тарифные ставки определяются делением установленного месячного оклада на месячную норму рабочего времени — календарную или по утвержденному графику работы.
При этом способы расчета часовых
тарифных ставок зависят от вида учета

Повременная оплата с
нормированными заданиями
При повременной оплате работникам
устанавливаются нормированные задания.
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Особенности расчета часовых тарифных ставок
при оплате труда по месячным окладам
При суммированном учете рабочего времени

При поденном учете рабочего времени

1

2

1. При оплате труда по месячным окладам часовая тарифная ставка рассчитывается:
— по окончании месяца для оплаты работы, в т. ч.
в выходные, праздничные (нерабочие) дни и в
ночные часы — исходя из месячной нормы продолжительности рабочего времени по утвержденному графику работы соответствующего месяца (письмо Минсоцполитики от 17.02.2012 г.
№ 51/13/116-12);
— по окончании учетного периода для оплаты
сверхурочных работ — исходя из среднемесячной
нормы часов за учетный период. Аналогичный порядок возможно установить и для оплаты времени
простоя

для оплаты по окончании месяца работы,
в т. ч. в выходные, праздничные (нерабочие)
дни, в ночные и сверхурочные часы, а также
времени простоя — исходя из месячной нормы часов по календарю пятидневной или шестидневной рабочей недели (с учетом переноса рабочих дней в связи с праздниками)

2. При изменении в учетном периоде месячных окладов и часовых тарифных ставок
часовые тарифные ставки определяются:
как средневзвешенные величины для оплаты для всех случаев оплаты труда — по установсверхурочных работ и времени простоя за учет- ленным в отчетном месяце часовым тарифный период
ным ставкам (учетный период — месяц)

Для выполнения отдельных функций и объемов работ могут быть установлены нормы
обслуживания или нормы численности работников, что следует из ст. 92 КЗоТ. Так
законодательно к сфере нормирования
труда приобщается и менее организованная для этого система оплаты труда — повременная.
В Генеральном соглашении о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине на
2016–2017 годы относительно установления нормированных заданий договоренности Сторон нет.
Отраслевыми соглашениями такие нормы предусматриваются. Так, пп. 6.28 Отраслевого соглашения между Публичным
акционерным обществом «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», Государственной акцио-

нерной компанией «Хлеб Украины», объединением предприятий хлебопекарной
промышленности «Укрхлебпром» и Профсоюзом работников агропромышленного
комплекса Украины на 2014–2016 годы
(далее — Отраслевое соглашение) определено, что работникам-повременщикам
при переходе на работу по нормированным заданиям, установленным исходя из
технически обоснованных норм и нормативов по труду, тарифные ставки повышаются до 10 % в пределах экономии фонда
оплаты труда по тарифным ставкам, полученным при увольнении работников.
Нормированное задание — это установленный объем работы, который работник
или группа работников (например, бригада) должны выполнить за рабочую смену, рабочий месяц (соответственно сменное и месячное нормированное задание)
или за иную единицу рабочего времени
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повременно оплачиваемых работ (пп. 1.3
Рекомендаций по нормированию труда в
отраслях народного хозяйства, утвержденных постановлением Министерства труда
Украины от 19.05.1995 г. № 2).
Критерии оценки выполнения нормированных заданий такие:
• для рабочих — фактический объем
выполненных работ в натуральных единицах (тоннах, штуках и т. п.) не ниже задания, рассчитанного по нормам труда на
определенный рабочий период;
• для рабочих и специалистов — фактические трудозатраты (в человеко-часах) не выше нормативной трудоемкости
фактически выполненных работ.
Нормы по организации нормированных заданий повременщикам, исходя из
ст. 97 КЗоТ, могут предусматриваться в
коллективном договоре предприятия.

можно не указывать (она для определенных профессий и должностей предусмотрена в коллективном договоре).
Но если в связи с изменениями в организации производства и труда изменяются такие существенные условия труда, как
форма оплаты, то для конкретных работников форма оплаты труда изменяется согласно нормам части третьей ст. 32 КЗоТ
(предупреждение работника за два месяца, получение согласия на работу в новых
условиях, увольнение несогласившихся по
п. 6 ст. 40 КЗоТ).
В приложении 2 приводится образец
приказа об изменении существенных
условий труда — установлении повременной формы оплаты труда вместо сдельной.
Многие читатели интересуются, как
установить (отразить) форму оплаты труда
в штатном расписании. Ответ простой —
никак. У штатного расписания свое информационное назначение — определение
численного профессионального состава
работников и размеров тарифных ставок и
окладов, и форма оплаты труда в нем не отражается.
Соответствующие положения коллективного договора (в нашем примере пп.
5.9.5 обязательств работодателя) реализуются в ряде приказов по предприятию, а
именно:
• о введении на предприятии норм труда;
• об установлении для работников
предприятия нормированных заданий;
• о выполнении месячных нормированных заданий и связанных с этим выполнением распорядительных решений.
В приложении 3 приводится образец
приказа об установлении нормированных заданий рабочим-повременщикам.
Нормированные задания установлены согласно ст. 92 КЗоТ и в соответствии с положением коллективного договора. Нормы
ст. 32 КЗоТ в этом случае не просматриваются.

Документирование
Формы оплаты труда (а значит и повременная форма оплаты) устанавливаются
в коллективном договоре, а при его отсутствии — в нормативном приказе. Это следует из части второй ст. 97 КЗоТ и части
первой ст. 15 Закона об оплате труда.
К компетенции коллективного договора
можно отнести и особенности расчета часовых тарифных ставок по месячным окладам, а также установление нормированных
заданий.
В приложении 1 приведен образец фрагмента коллективного договора с обязательствами стороны работодателя об установлении и регламентации повременной формы оплаты труда2.
В приказах о приеме на работу, в т. ч.
в упрощенном виде, форму оплаты труда
2 Как фрагмент документа, регистрируемого в райгосадминистрации, приложение в соответствии с законодательством о языках составлено на украинском языке.
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Приложение 1
Образец фрагмента коллективного договора
с обязательством стороны работодателя по установлению
и регламентации повременной формы оплаты труда
<…>
Розділ II
Зобов’язання сторони роботодавця
<…>
5. Щодо оплати праці та технічного нормування.
5.1. Для працівників підприємства застосовувати почасову форму оплати праці,
окрім робітників комбікормового виробництва, де застосовувати відрядну форму
оплати праці.
5.2. Змінювати форму оплати праці працівникам у зв’язку зі змінами в організації
виробництва та праці за нормами ст. 32 КЗпП України.
<…>
5.6. Тарифна система.
<…>
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 т. ч. 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 невідпрацювання 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.
<…>
5.9. Нормування праці.
<…>
5.9.5. Для робітників з почасовою оплатою праці, зайнятих на очищенні та сушінні
зерня й ремонті технологічного обладнання, організувати роботу за нормованими
завданнями. Встановлювати нормовані завдання наказом по підприємству.
У разі виконання місячних нормованих завдань наказом по підприємству підвищувати
на 10 % тарифні ставки за рахунок економії заробітної плати від звільнення робітників
при введенні норм праці.
<…>
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Приложение 2
Образец приказа об изменении существенных условий труда
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
20.10.2016			

г. Запорожье			

№ 95-ОД

Об изменении существенных условий труда
Приказом по предприятию от 10.08.2016 г. № 75-ОД в связи с изменениями в
организации производства и труда в комбикормовом производстве с 01.09.2016 г.
вместо сдельной введена повременная форма оплаты труда. Истек двухмесячный
срок предупреждения об этом аппаратчиков комбикормового производства. С учетом
изложенного, руководствуясь нормой части третьей ст. 32 КЗоТ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01.11.2016 г. изменить аппаратчикам комбикормового производства существенные условия труда — установить повременную форму оплаты труда вместо
сдельной формы оплаты.
1.1. Утвердить список аппаратчиков комбикормового производства, которым
устанавливается повременная оплата труда — приложение к приказу3.
Основания: 1. Заявления аппаратчиков комбикормового производства о согласии
продолжить работу в новых условиях.
2. Докладная записка старшего инспектора по кадрам Сидоренко В. К от 19.10.2016 г.
с проектом приказа.
Председатель правления			

Козак			

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

3 Приложение к приказу не приводится.

Д. И. Козак
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Приложение 3
Образец приказа об установлении нормированных
заданий рабочим-повременщикам
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
12.09.2016			

г. Запорожье			

№ 81-ОД

О работе по нормированным заданиям
На предприятии приказом от 01.08.2016 г. № 65-ОД введены отраслевые нормативы численности рабочих технологических линий по обработке зерна. При этом за
счет сокращения численности аппаратчиков обработки зерна получена экономия заработной платы в размере 15 % суммы их месячных тарифных ставок. Коллективным
договором на 2016 г. за счет экономии заработной платы рабочим-повременщикам
при выполнении установленных месячных нормированных заданий предусмотрено
повышение тарифных ставок на 10 %. Есть заявления рабочих с просьбой установить
им нормированные задания. С учетом изложенного и руководствуясь нормами
ст. 92 КЗоТ Украины,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.10.2016 г. нормированные задания аппаратчикам обработки
зерна (сепараторщикам) Гавриленко П. И. и Василенко Д. П. в виде ежедневных
объемов работ заданного качества.
1.1. Утвердить форму отчета о выдаче и выполнении месячных нормированных
заданий — приложение № 1 к приказу.
1.2. Установить, что при выполнении месячного нормированного задания тарифные ставки повышаются на 10 %.
1.3. Старшему мастеру производственного участка хлебоприемной деятельности
Кравцу Г. П. для премирования рабочих ежемесячно ко 2-му числу текущего месяца
обеспечить предоставление бухгалтерии отчета о выполнении нормированных заданий за предыдущий месяц.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на главного экономиста Голуб Т. П.
Основания: 1. Заявления аппаратчиков обработки зерна Гавриленко П. И. и Василенко Д. П. от 01.09.2016 г. с просьбой об установлении им нормированных заданий.
2. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 09.09.2016 г. с проектом
приказа.
Председатель правления		

Козак			

Визы
Согласовано:
Председатель профкома		

Славина		

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



Д. И. Козак

Н. И. Славина
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Приложение № 1 к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 12.09.2016 г. № 81-ОД

Процент
выполнения
(гр. 5 гр. 4 100)

Качество работы

1

2
3
Подработка зерна пшеницы
влажностью 16 % с содержанием отделимой примеси
тонн
15 % до продовольственных
кондиций на сепараторе
ЗСМ-100
Задание выдал		
(мастер)
Задание принял
(рабочий)
и т. д. по другим числам
месяца

Фактически
выполнено

1

Наименование работы

Нормированное
задание

Число
месяца

Единица
измерения

Форма (с примером заполнения) отчета о выдаче
и выполнении за октябрь 2016 года нормированного задания
аппаратчиком обработки зерна Гавриленко П. И.

4

5

6

7

432

443

102,5

Хорошее

Работу сдал
Работу принял

(рабочий)
(мастер)

101,8
(в среднем за
месяц)

Итого за месяц

Хорошее

Мастер				

Савицкий		

С. П. Савицкий

Аппаратчик обработки зерна

Гавриленко		 П. И. Гавриленко
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Оксана МАРЧЕНКО,
консультант журналу «Заработная плата»

Професійне

навчання працівників

Основним напрямом професійного розвитку працівників є
професійне навчання — процес формування у працівників
специфічних професійних знань, навиків за допомогою
спеціальних методів навчання. Порядок його організації у
статті розглянуто на прикладі підприємств, що входять до
системи Укрзалізниці

Нормативне регулювання
Правовим підґрунтям організації професійного навчання персоналу є насамперед
Закон України «Про професійний розвиток
працівників» від 12.01.20012 р. № 4312-VI,
Положення про професійне навчання
працівників на виробництві, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26.03.2001 р.
№ 127/151 (далі — Положення № 127),
розпорядження КМУ «Про заходи щодо
сприяння підприємствам в організації
професійного навчання кадрів на виробництві» від 24.01.2001 р. №13-р. З метою
надання якісних освітніх послуг наказом
Міністерства праці та соціальної політики
України від 31.12.1998 р. № 201/469 затверджено Положення про порядок квалі-

фікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійнотехнічну освіту, наказом від 30.05.2006 р.
№ 419 — Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних закладах. Професійному
навчанню покликані сприяти також міжнародні Рекомендації щодо професійного
навчання від 27.06.1962 р. № 117.
Так, відповідно до п. 1 Положення
№ 127 професійне навчання працівників
на виробництві спрямоване на підвищення якості професійного складу працівників роботодавців різної форми власності
та підпорядкування, формування у них
високого професіоналізму, майстерності,
сучасного економічного мислення, вміння працювати в нових економічних умовах та забезпечення на цій основі високої

№11 (124) ноябрь 2016

продуктивної праці та ефективної зайнятості. Професійне навчання працівників
організовується відповідним підрозділом,
фахівці якого займаються цими питаннями, чи службою управління персоналом.
Згідно з п. 3.1 Положення № 127 професійне навчання кадрів на виробництві
буває таких видів:
• первинна професійна підготовка робітників;
• перепідготовка робітників;
• підвищення кваліфікації робітників;
• підвищення кваліфікації керівних
працівників та фахівців.
Тобто на законодавчому рівні розроблено достатню нормативну базу, яка має
сприяти професійному розвитку та навчанню працівників. Зацікавлені підприємства за потреби на її основі мають розробити власні акти з цих питань. На залізничному транспорті функціонує потужна
та розгалужена система професійного
розвитку працівників, яка включає в себе
навчальні комплекси безпосередньо на
підприємствах галузі та власні навчальні
заклади — центри професійного розвитку
персоналу (центри професійної освіти).
Для реалізації державних нормативно-правових актів з питань професійного
навчання наказами Укрзалізниці затверджено локальні положення: про професійне навчання робітників на підприємствах залізничного транспорту України,
про підвищення кваліфікації керівників
і фахівців, які працюють на залізничному транспорті, про технічне навчання працівників залізничного транспорту
України, на реалізацію яких затверджено
Правила проведення іспитів на присвоєння професійної кваліфікації робітників
залізничного транспорту України тощо.
Тобто в галузі залізничного транспорту
сформовано нормативно-правове підґрунтя для організації професійного навчання кадрів на виробництві.
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зауважимо, що в Галузевій угоді між
Державною адміністрацією залізничного
транспорту України та профспілками на
2002–2007 рр. (пролонгованої на 2015 р.)
у розділі 3 «Зобов’язання Укрзалізниці»
не передбачено окремого підрозділу з
формування висококваліфікованого персоналу. Та незважаючи на труднощі й недоліки, на українських залізницях все ж
здійснюється професійне навчання.

Організація навчання
Професійне навчання штатних працівників залізниць проводиться відповідно
до локального Положення про професійне навчання працівників на виробництві. Незважаючи на те що Положенням
передбачена періодичність підвищення
кваліфікації працівників не менше одного разу на п’ять років, на практиці саме
ця вимога більшістю регіональних філій
не виконується.
Професійне навчання робітників підприємств галузі здійснюється за перспективними та щорічними планами-заявками,
які розробляються відділами кадрів підприємств прямого підпорядкування та відособлених структурних підрозділів. Щорічні
плани-заявки аналізуються, узагальнюються кадровими підрозділами залізниць та
підприємств прямого підпорядкування й затверджуються наказом керівника. На основі цього наказу галузеві служби, структурні
підрозділи видають наказ про організацію
навчання робітничих кадрів у структурних
підрозділах, яким річний план навчання робітників доводиться до відома структурних
підрозділів.
Професійне навчання робітників підприємств залізничного транспорту здійснюється за видами:
• первинна професійна підготовка робітників;
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• перепідготовка робітників;
• підвищення кваліфікації робітників.
Первинна професійна підготовка й перепідготовка робітників здійснювалась
у ПТНЗ, технічних школах та безпосередньо на виробництві. З метою задоволення потреб залізниць й підготовки робітників масових професій, визначених
наказом Укрзалізниці від 08.11.2006 р.
№ 406-Ц, дорожні технічні школи одержали ліцензії на право професійної підготовки робітничих кадрів за 46 професіями. Первинна професійна підготовка,
перепідготовка робітничих кадрів на
всіх залізницях проводилась переважно
за одними й тими ж професіями лише в
різних обсягах.
Як первинна профпідготовка, так і перепідготовка працівників робітничих професій здійснювалася переважно на виробництві і в основному за індивідуальною
формою навчання. Однак більш досконалою є курсова форма навчання, оскільки
вона передбачає, що теоретичний курс
працівники вивчатимуть у спеціально
створених навчальних групах (згідно з
індивідуальною формою навчання вони
мають оволодівати теоретичними знаннями самостійно), а виробниче навчання
здійснюватиметься на атестованих робочих місцях індивідуально. Оскільки в
транспортній галузі робота працівників
пов’язана з обслуговуванням об’єктів підвищеної небезпеки, то доцільно використовувати курсову форму навчання.
Первинна професійна підготовка робітників здійснюється з числа осіб, які
зараховані на роботу в структурні підрозділи учнями. Нормативний термін первинної підготовки кадрів за робітничими
професіями залізничного профілю визначається навчальними планами та навчальними програмами і може становити
від 1 до 6 місяців залежно від складності
професії.

Первинна професійна підготовка рядового складу відомчої воєнізованої охорони залізниць згідно з Положенням про
відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті, затвердженим постановою КМУ від 11.01.1994 р. № 7, проводиться за програмою навчально-бойової
та спеціальної підготовки.
Професійне навчання робітників підприємств залізничного транспорту здійснюється за формами:
• з відривом від виробництва;
• без відриву від виробництва.
З відривом від виробництва навчання
проводиться на базах відомчих технічних
шкіл, професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації залізничного профілю, навчально-курсових комбінатів, підприємств прямого підпорядкування та відособлених
структурних підрозділів залізниці, які мають ліцензію на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів масових професій.
Атестовані та акредитовані Державною
акредитаційною комісією Міністерства
освіти і науки України технічні школи мають право видавати дипломи державного
зразка про отримання робітничої професії.
Перелік основних робітничих професій, підготовка яких має здійснюватися
тільки з відривом від виробництва, встановлюється наказом Укрзалізниці.
Без відриву від виробництва навчання
проводиться безпосередньо на підприємствах прямого підпорядкування та в
структурних підрозділах галузі. При цьому працівнику може присвоюватись вища
кваліфікація (розряд). Відповідна кадрова
служба підприємства, за наявності вакансії у штатному розписі, проводить процедуру переведення працівника на іншу
посаду з дотриманням норм чинного законодавства.
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Ще один вид професійного навчання
працівників залізничної галузі — технічне навчання, порядок здйснення якого
визначений Положенням про проведення технічного навчання працівників залізничного транспорту, затвердженим
наказом Укрзалізниці від 10.09.2002 р.
№ 454-Ц. Технічне навчання здійснюється протягом навчального року, який починається з 1 січня, з періодичністю для
працівників, пов’язаних із забезпеченням
безпеки руху та охорони праці, не рідше
одного разу на місяць, інших працівників — один раз на два місяці. Тривалість
одного заняття визначається обсягом запланованого для вивчення матеріалу, але
не менше однієї академічної години. Час
проведення технічного навчання визначається керівником підприємства (структурного підрозділу) з урахуванням виробничих умов. Облік проведення, відвідування занять та успішності здійснюється
у спеціальних журналах, які знаходяться в
керівників навчальних груп. Відповідно до
п. 3.2.26 Галузевої угоди технічне навчання працівників, яке проводиться в неробочий час, оплачується з розрахунку годинної тарифної ставки (посадового окладу)
за кожну годину навчання. При цьому до
бухгалтерії подається відповідний поіменний наказ по підприємству.

кації на виробництві, здійснюється в розмірі 15 % мінімальної заробітної плати за
кожну особу, що навчається, на місяць.
Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання
інших професій працівників здійснюється відповідно до Положення про оплату
праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій, затвердженого постановою КМУ від
28.06.1997 р. № 700.
Праця технічних службовців, прийнятих, як виняток, на роботу учнями, оплачується за весь час навчання, але не більше
одного місяця, за мінімальним посадовим
окладом відповідної посади без категорії.
Оплата праці кваліфікованих робітників, службовців і спеціалістів, залучених
без звільнення від основної роботи до
виробничого навчання працівників під
час їх підготовки, перепідготовки, освоєння суміжних професій і підвищення
кваліфікації на виробництві, проводиться відповідно до наказу Укрзалізниці від
28.07.1997 р. № ЦЗЕ-1772.
У разі направлення працівника на навчання з відривом від виробництва на
підприємстві видають наказ або розпорядження про направлення працівників
на навчання та укладаються договори
з навчальними закладами. При цьому
за працівником зберігається середній
заробіток за основним місцем роботи.
У разі направлення працівника в іншу місцевість йому виплачуються добові відповідно до Порядку здійснення службових
відряджень у межах України та за кордон
працівників підприємств залізничного
транспорту України.
У разі зміни нормативно-правових актів щодо оплати праці за період навчання
необхідно коригувати оплату відповідно
до змін.

Оплата за час навчання
Відповідно до п. 21 Положення про
умови оплати праці оплата праці кваліфікованих робітників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, залучених
без звільнення від основної роботи до виробничого навчання працівників під час
їх підготовки, перепідготовки, освоєння
суміжних професій і підвищення кваліфі-
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Сегодня в рубрике:
Индексация доходов 

c. 42

Совместительство — основное
место работы: увольнение или
перевод
c. 45
Вынужденный прогул:
оплата времени между
решениями суда

c. 51

Командировки: нюансы
исчисления зарплаты

c. 54

Командировки в 1С

c. 57

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

Індексація
доходів

У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у листопаді 2016 р. відповідно до Закону України
«Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII у редакції Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV
та Порядку проведення індексації грошових доходів населення,
затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
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Г

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

лективних договорах, але не нижче норм,
встановлених Законом № 1282 та положеннями Порядку № 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний місяць величина приросту ІСЦ для проведення
індексації у жовтні-листопаді 2016 р. наведена
в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення індексації
у жовтні-листопаді 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
серпень
вересень
жовтень

Місяці
жовтень

листопад

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
—
—
—
—
—
—
—

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

99,7

101,8

ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації грошових доходів населення
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2015 р. (базовий місяць)
величина приросту ІСЦ для індексації доходів у жовтні 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-вересень 2016 р. становив 101,3 % (1,001 0,998 0,999 0,997 1,018
100), тобто не перевищив порогу індексації (103 %), тому в листопаді 2016 р. індексація
продовжує нараховуватись на величину приросту ІСЦ — 46 %.
Припустимо, що заробітна плата за жовтень 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 із січня 2015 р., величина приросту індексу
споживчих цін, на яку має індексуватися заробітна плата в жовтні 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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Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

сумісництво —

основне місце роботи:
звільнення чи
переведення

У статті розглянуто аргументи, які допоможуть прийняти
вірне рішення в тому разі, якщо потрібно, щоб сумісник став
постійним працівником, чи навпаки

Поняття «переведення» в КЗпП
У разі прийняття рішення про переведення працівника з основного місця
роботи на місце роботи за сумісництвом
необхідно передусім керуватися нормами
КЗпП. У ньому термін «переведення» застосовується у випадках, коли йдеться про:
• переведення на іншу роботу та зміну
істотних умов праці (ст. 32 КЗпП);
• тимчасове переведення працівника
на іншу роботу, не обумовлену трудовим
договором (ст. 33 КЗпП);
• тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою (ст. 34 КЗпП);
• переведення на легшу роботу за станом здоров’я (ст. 170 КЗпП);
• переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до
трьох років (ст. 178 КЗпП)1.
1 Див. також статтю на с. 19 цього номера.

У жодній з цих статей не йдеться про переведення працівників з основного місця
роботи на місце роботи за сумісництвом
чи навпаки.
Отже, маємо перший аргумент на користь того, що переводити працівника в
такому разі не можна, а необхідно лише
звільняти. У той же час окремі фахівці вважають, що якщо немає прямої заборони
щодо переведення, то переводити можна.
Тож розглянемо це питання з іншого боку.

Записи в трудовій книжці
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють у роботодавця понад
п’ять днів.
Під час прийняття на роботу працівник,
крім інших документів, повинен подати
належно оформлену трудову книжку. Без
неї приймають на роботу лише особу, яка
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працевлаштовується вперше (адже в цьому випадку трудову книжку на працівника
ще не заведено), або сумісника.
На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за
місцем основної роботи. Разом із тим за
бажанням працівника в трудовій книжці
окремим рядком за основним місцем робиться запис про роботу за сумісництвом
на підставі довідки з місяця роботи за сумісництвом (п. 2.14 Інструкції про трудові книжки).
Припустимо, що на підприємстві складається така ситуація: працівник працює
за сумісництвом, але керівництво вирішує,
що це місце роботи має стати основним.
Але трудова книжка працівника перебуває на підприємстві, де його місце роботи
є основним. Виникає запитання: який запис вносити цьому працівнику до трудової
книжки, якщо це буде переведення з місця
роботи за сумісництвом на основне місце
роботи?
Отже, виходить, що спочатку потрібно, щоб працівник звільнився з попереднього основного місця із внесенням
запису до трудової книжки, а потім надав її на нове основне місце роботи. І за
новим місцем роботи після запису про
звільнення слід внести запис на кшталт:
«Переведений з місця роботи за сумісництвом на підприємстві «А» на основне
місце роботи на підприємстві «А» згідно зі ст. (слід вказати номер статті)
КЗпП». Усталена практика заповнення
трудових книжок не передбачає запису
про такий рух кадрів, оскільки у КЗпП
відсутня норма, якою було б закріплено
таке переведення.
Таким чином, маємо вже другий аргумент на користь того, що таких працівників необхідно звільняти з основного місця
й приймати за сумісництвом чи навпаки.
Це ж саме стосується і внутрішнього сумісництва.
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Повідомлення про прийняття на
роботу
Згідно з частиною третьою ст. 24 КЗпП
працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору,
оформленого наказом чи розпорядженням
роботодавця, та повідомлення податкового органу про прийняття працівника на
роботу. Вимога про подання повідомлення
про прийняття стосується працівників як
за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.
Припустимо, що на підприємстві виникла ситуація з «переведенням» працівника з
основного місця роботи на місце роботи за
сумісництвом. Як бути в такому випадку?
Якщо працівника буде переведено за «неіснуючою» нормою законодавства, це призведе до порушення ст. 24 КЗпП, адже цей
факт не буде відображено в повідомленні
про прийняття на роботу.
Неподання повідомлення відповідно до
ст. 265 КЗпП розглядається як порушення
інших вимог трудового законодавства, за
що передбачено накладення штрафу в розмірі мінімальної заробітної плати.
Отже, маємо третій аргумент на користь тієї точки зору, що таких працівників необхідно звільняти з основного місця
й приймати за сумісництвом чи навпаки.

Розрахунок середнього заробітку
Одним з ключових показників для обчислення середньої зарплати в усіх випадках її збереження є розрахунковий період.
Від правильності його визначення залежить сума доходів, яка береться до уваги
під час розрахунку середньої зарплати.
Відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
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(далі — Порядок № 100), для розрахунку
середньої зарплати застосовуються два
розрахункових періоди:
• 12 календарних місяців — для обчислення відпускних або компенсації за невикористану відпустку;
• два календарних місяці — в інших випадках її збереження.
Відповідно до 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,
розрахунковим періодом є 12 календарних місяців перебування в трудових відносинах (з першого до першого числа) за
останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в
якому настав страховий випадок.
Далі для обчислення середньої зарплати необхідно:
• підсумувати виплати, що включаються до розрахунку середньої зарплати за
розрахунковий період;
• власне визначити середньоденну (середньогодинну) зарплату шляхом ділення
сумарного заробітку за розрахунковий період на кількість відпрацьованих робочих
днів (годин) або календарних днів упродовж розрахункового періоду.
Як бачимо, під час обчислення середньої зарплати одним з вирішальних чинників є розрахунковий період. Якщо працівника перевести з основного місця роботи на місце роботи за сумісництвом, то зміниться розрахунковий період і, відповідно,
розмір середнього заробітку.
Це четвертий аргумент на користь того,
що таких працівників необхідно звільняти
з основного місця й приймати за сумісництвом чи навпаки.
Але якщо відпускні підприємство оплачує за власний рахунок, то суми допомоги по
тимчасовій непрацездатності та допомоги по
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вагітності та пологах виплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності (далі —
ФСС з ТВП). І якщо суму допомог буде завищено, доведеться не тільки повернути певну
суму, а й сплатити фінансові санкції.
Нагадаємо, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності (по догляду за хворою дитиною),
по вагітності та пологах:
• за основним місцем роботи є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності;
• за сумісництвом — копія виданого в
установленому порядку листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника
і печаткою за основним місцем роботи,
довідка про середню заробітну плату за
основним місцем роботи (абзац другий
п. 3 Порядку № 1266).
Якщо особа працює за сумісництвом
на кількох роботах, додатково подаються довідки про середню заробітну плату
за всіма місцями роботи за сумісництвом.
У такому разі сумарна заробітна плата, з якої
розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ.
Оскільки обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками
окремо за основним місцем роботи та за
сумісництвом, у разі зміни місця роботи
важливо визначити правильний розрахунковий період за кожним місцем роботи
(п. 30 Порядку № 1266).
Якщо застрахована особа перебувала в
трудових відносинах:
• менше 12 календарних місяців — розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці з першого до першого числа (п. 26 Порядку № 1266);
• менше ніж календарний місяць — за
фактично відпрацьований час (календарні
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дні) перед настанням страхового випадку
(п. 27 Порядку № 1266).
Якщо застрахована особа в розрахунковому періоді перед настанням страхового
випадку не мала заробітку з поважних причин або страховий випадок настав у перший
день роботи, середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої
на день настання страхового випадку (п. 28
Порядку № 1266).
Дотримання зазначених вимог дасть
змогу вчасно та без перешкод отримувати
кошти для виплати допомоги по тимчасовій
непрацездатності, по догляду за хворою дитиною, по вагітності та пологах.
Як розрахунковий період впливає на визначення сум відпускних та сум виплат з
ФСС з ТВП, розглянуто на прикладах (с. 49).
У випадку «переведення» із сумісництва
на основне місце роботи існує не суттєва різниця в сумі відпускних, бо дохід в разі його
підвищення коригується.
А оскільки дохід не коригується для розрахунку виплат за соціальним страхуванням,
то сума допомоги більша разі «звільнення»,
адже за основним місцем роботи працівник
працює повний робочий час і заробітна плата зростає.
Але якщо «перевести» працівника з основного місця роботи на роботу за сумісництвом (зарплата зменшиться), то різниця в
сумі допомоги, в т. ч. за рахунок ФСС з ТВП,
буде суттєвіша — 2137,00 грн та 1333,40 грн
(приклад 2).
Звичайно, наведені в прикладах розрахунки умовні та виконані за ідеальних умов,
коли працівник працював повний розрахунковий період, а його заробітна плата за розрахунковий період особливих змін не зазнавала. Якщо ж у розрахунковому періоді працівник не працюватиме з поважних причин,
підприємство коригуватиме заробітну плату
на коефіцієнт, що менше розрахункового
тощо, то результати будуть іншими і, можли-
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во, відрізнятимуться набагато більше. Важливим є лише той факт, що вирішальну роль
в обчисленні середньої зарплати за будьяких випадків її збереження відіграє розрахунковий період, який для основних працівників і сумісників суттєво відрізняється.

Підсумок
Насамкінець наведемо п’ять аргументів
на користь того, що працівників таки потрібно з основного місця роботи на місце роботи
за сумісництвом не переводити, а звільняти
й приймати, а саме:
• відсутність законодавчих норм щодо
переведення з основного місця роботи на
місце роботи за сумісництвом і навпаки;
• неможливість відображення такого переведення в трудовій книжці;
• неможливість дотриматися норм щодо
подання повідомлення про прийняття працівника на роботу;
• невірне визначення розрахункового
періоду відповідно до Порядку № 100, що
призведе до неправильного розрахунку сум
відпускних;
• невірне визначення розрахункового
періоду відповідно до Порядку № 1266, що
призведе до неправильного обчислення сум
страхових виплат.
Отже, існують два варіанти зміни статусу роботи у зв’язку зі звільненням чи прийняттям:
• перший варіант — основний працівник → сумісник;
• другий варіант — сумісник → основний працівник.
За таких обставин працівник має подати
роботодавцю дві заяви: одну — про звільнення, другу — про прийняття на роботу.
На підставі цих заяв видають накази про
звільнення з основного місця роботи (з місця роботи за сумісництвом) і про прийняття
на роботу за сумісництвом (на основне місце роботи).
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ПРИКЛАД 1

Визначення середнього заробітку для оплати часу щорічної відпустки
Працівник з 2010 р. працював на підприємстві за сумісництвом. Його звільнили з місця
роботи за сумісництвом і прийняли на основне місце роботи на цьому ж підприємстві з
01.09.2016 р. З 10.10.2016 р. працівник виявив бажання піти у відпустку на два дні. Оклад
працівника з 01.09.2016 р. становить 3000,00 грн, а до цього — 2000,00 грн.
Отже, маємо неповний розрахунковий період. У цьому разі слід застосовувати п. 2
Порядку № 100: працівникові, який пропрацював на підприємстві менше року, середня
заробітна плата для оплати відпустки або компенсації за невикористану відпустку обчислюється, виходячи з виплат за фактично відпрацьований час роботи, тобто з першого
числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається
відпустка.
Визначаємо розрахунковий період — це вересень 2016 р.
Розраховуємо суму відпускних:
3000,00 30 2 = 200,00 грн.
Тепер припустимо, що підприємство «перевело» б працівника з роботи за сумісництвом
на основне місце роботи, й розрахуємо суму відпускних.
Розрахунковий період становив би 12 календарних місяців: жовтень 2015 р. – вересень 2016 р.
Визначаємо суму доходу для розрахунку відпускних:
Місяці
розрахункового
періоду

Фактично
нараховано за
місяць, грн

Коефіцієнт
коригування

Сума до
розрахунку, грн

1,5
1,5
1,5

3000,00
3000,00
3000,00

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
х

3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
36 000,00

2015 р.
Жовтень
Листопад
Грудень

2000,00
2000,00
2000,00

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Разом

2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
3000,00
25 000,00

2016 р.

Обчислюємо суму відпускних:
36000,00 356 2 = 202,24 грн.
Як бачимо, різниця між сумами відпускних хоч і не суттєва, а все ж існує.
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ПРИКЛАД 2

Визначення середнього заробітку для оплати листка непрацездатності
Працівник з 2010 р. працює на підприємстві за сумісництвом. Його перевели з місця
роботи за сумісництвом на основне місце роботи з 01.08.2016 р. З 01.10.2016 р. працівник
захворів і хворів до 20.10.2016 р. У розрахунковому періоді оклад за місцем роботи за
сумісництвом працівника становив 2000,00 грн, у відпустках він не перебував, жодних додаткових оплат не отримував. У серпні, з початку його переведення, оклад склав 3500,00 грн.
Страховий стаж працівника — понад 10 років.
Розрахуємо середню заробітну плату, припустивши, що працівника «перевели». Як
наслідок, маємо розрахунковий період 12 місяців для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності. Усього сума доходу за розрахунковий період становить 27 000 грн
(2000 10 + 3500 2).
1. Визначаємо середньоденний заробіток:
27 000,00 грн 366 к. дн. = 73,77 грн.
2. Розраховуємо суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, які має
оплатити підприємство:
73,77 грн 5 к. дн. = 368,85 грн.
3. Обчислюємо суму оплати тимчасової непрацездатності, яка має надійти від ФСС з ТВП
починаючи з шостого дня:
73,77 грн 15 к. дн. = 1106,55 грн.
Усього сума допомоги в разі «переведення» становить 1475,40 грн.
А тепер вважатимемо, що працівника звільнили з місця роботи за сумісництвом й
прийняли на основне місце роботи з 01.08.2016 р. на цьому ж підприємстві. Розрахуємо
його середню заробітну плату.
1. Визначаємо розрахунковий період.
Працівник перебував у трудових відносинах менше 12 календарних місяців, а тому
розрахунковий період визначаємо за фактично відпрацьовані календарні місяці з першого до першого числа. У розрахунковому періоді лише один місяць — вересень (30
календарних днів).
2. Розраховуємо середньоденний заробіток:
3500,00 грн 30 к. дн. = 116,67 грн.
3. Обчислюємо суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, які має
оплатити підприємство:
116,67 грн 5 к. дн. = 583,35 грн.
4. Визначаємо суму оплати тимчасової непрацездатності, яка має надійти від ФСС з ТВП
починаючи з шостого дня:
116,67 грн 15 к. дн. = 1750,05 грн.
Усього сума допомоги в разі «звільнення» становить 2333,40 грн.
Якщо ж припустити, що ми «переводимо» працівника з основного місця роботи на роботу
за сумісництвом, то сума доходу для розрахунку дорівнюватиме 39 000,00 грн та 2000,00 грн
відповідно і сума допомоги становитиме 2137,00 грн та 1333,40 грн.
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Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

Вимушений

прогул: оплата часу
між рішеннями суду

У статті розглянуто питання оплати періоду між датою, визначеною резолютивною частиною рішення суду про поновлення
на роботі, та датою видачі наказу про поновлення

Ситуація

Аналіз ситуації

рацівник, звільнений 30.10.2015 р.,
07.04.2016 р. звернувся до суду з
позовом про поновлення на роботі
через незаконне звільнення і заявив до відшкодування заробітну плату за час вимушеного прогулу за період з 30.10.2015 р. по
07.04.2016 р. у сумі 25 000 грн.
Рішення суду по справі про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу в розмірі 25 000,00 грн та допуск до роботи з
11.08.2016 р. винесено 10.08.2016 р.
Чи оплачувати підприємству і як період між датою, визначеною резолютивною
частиною рішення суду про поновлення,
та датою видачі наказу про прийняття на
роботу, тобто період між 08.04.2016 р. та
10.08.2016 р.?

Відповідно до ст. 235 КЗпП у разі звільнення без законної підстави працівник
має бути поновлений на попередній роботі
органом, який розглядає трудовий спір. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню роботодавцем.
Відповідно до роз’яснень, що містяться у п. 13 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про судове рішення у цивільній справі» від 18.12.2009 р. № 14, резолютивна частина повинна мати вичерпні, чіткі, безумовні й такі, що випливають
зі встановлених фактичних обставин, висновки по суті розглянутих вимог і залежно від характеру справи давати відповіді
на інші питання, зазначені у ст. 215–217

П
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Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК).
Отже, в резолютивній частині рішення
суду має бути зазначена дата, з якої має
відбутись відновлення права позивача
(працівника), та дата його поновлення на
роботі.
Відповідно до частини другої ст. 235
КЗпП під час винесення рішення про поновлення на роботі суд одночасно приймає
рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу, і така виплата здійснюється не більш як
за один рік.
Із наведеної вище ситуації зрозуміло,
що рішенням суду було стягнуто середній
заробіток за час вимушеного прогулу за
період з 30.10.2015 р. по 07.04.2016 р. у
межах заявлених працівником вимог. Вказане рішення про поновлення працівника
на роботу ухвалене 10.08.2016 р.
Отже, оскільки період вимушеного прогулу працівника в ситуації, описаній вище,
становив з 31.10.2015 р. (наступний день
після звільнення) по 10.08.2016 р. включно (день ухвалення рішення суду про поновлення на роботі), та враховуючи, що
період з 08.04.2016 р. по 10.08.2016 р.
також є часом вимушеного прогулу у зв’язку з незаконним звільненням, то позивач, зважаючи на вимоги частини другої
ст. 235 КЗпП, має безумовне право на виплату йому роботодавцем середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. Але
таке право у працівника може виникнути
лише на підставі рішення суду, і воно мало
бути заявлено працівником у судовому порядку в межах позову, який розглядався.

Як діяти
У цілому, розглядаючи трудові спори, суд
має право вийти за межі позовних вимог,
якщо це передбачено законодавством. Зок-

рема, під час винесення рішення про поновлення працівника на роботі в разі незаконного звільнення чи переведення на
іншу роботу суд одночасно ухвалює рішення про виплату працівникові середнього
заробітку за час вимушеного прогулу або
виконання нижчеоплачуваної роботи навіть тоді, коли позивач не заявляв таких
вимог.
Але оскільки в ситуації, що розглядається, суд не вийшов за межі заявлених
працівником вимог, рішення суду має виконуватися в чіткій відповідності до резолютивної частини рішення.
Відповідно до ст. 1291 Конституції
України та ст. 14 ЦПК основними засадами судочинства є, зокрема, обов’язковість
рішень суду. Судові рішення, що набрали
законної сили, обов’язкові для всіх органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та
громадян і підлягають виконанню на всій
території України.
Отже, для підприємства рішення суду є
обов’язковим, і роботодавець має виконувати його відповідно до резолютивної частини рішення, а в ситуації, що розглядається, оплата має бути проведена виключно з
30.10.2015 р. по 07.04.2016 р. та в розмірі
25 000,00 грн, як зазначено в рішенні суду.
Змінювати розмір, визначений у рішенні суду, змінювати період, за який виплачується середній заробіток на час вимушеного прогулу, вважається невиконанням
роботодавцем рішення суду.
Згідно зі ст. 236 КЗпП у разі затримки
роботодавцем виконання рішення суду
про поновлення на роботі незаконно звільненого суд виносить ухвалу про виплату
такому працівнику середнього заробітку
або різниці в заробітку за час затримки.
Зважаючи на лексичне значення слова
«затримка» (а це припинення на якийсь
час дії, руху тощо) та на зміст норми
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ст. 236 КЗпП, затримкою виконання рішення суду про поновлення працівника на
роботі слід вважати невидання роботодавцем наказу про поновлення працівника на
роботі без поважних причин, негайно, після проголошення судового рішення.
Отже, аналіз зазначених правових
норм дає підстави для висновку про те, що
законодавець передбачає обов’язок роботодавця добровільно й негайно виконати
рішення суду про поновлення працівника
на роботі та виплату суми, визначеної в
судовому рішенні. тож обов’язок роботодавця полягає в тому, що він зобов’язаний
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видати наказ про поновлення працівника
на роботі відразу після оголошення рішення суду та виплатити визначену судом суму незалежно від того, чи буде це
рішення суду оскаржуватися.
У той же час працівник не позбавлений права звернутися до суду за стягненням середнього заробітку за період у часі
між датою, зазначеною в уже ухваленому рішенні суду, та датою, коли рішення
суду ухвалене, тобто з 08.04.2016 р. по
10.08.2016 р. І в разі ухвалення нового рішення суду про виплату заробітку роботодавець повинен буде його виконати.
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Валерія ЛІНЕВИЧ,
бухгалтер-експерт, департамент аутсорсингу Міжнародної
аудиторської компанії BDO

відрядження:

нюанси обчислення
зарплати

На кожному підприємстві незалежно від форми власності
виникає потреба направляти працівників у відрядження.
Але кількість запитань стосовно оплати часу відряджень не
зменшується...

О

скільки керівництво компанії направляє працівника у відрядження
для вирішення службових питань у
межах його посадової інструкції, то в нас
не виникає запитань щодо збереження
місця роботи (посади) за цим працівником
на весь період відрядження. Логічно й те,
що працівникам, які направлені в службове відрядження, оплата праці за виконану
роботу здійснюється відповідно до умов,
визначених трудовим або колективним
договором. Проте ст. 121 КЗпП додатково
передбачено, що розмір такої оплати праці
не може бути нижчим середнього заробітку. Це означає, що для визначення вірної
суми оплати праці в період відрядження
необхідно порівняти дві величини: середню заробітну плату працівника та оплату
праці згідно з умовами трудового або колективного договору. А це, виявляється,
не так просто, як може здатися на перший
погляд.

Загальні положення
Середня заробітна плата для цілей порівняння обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100).
Як обчислювати оплату праці за дні відрядження, так звану денну зарплату (адже
ми порівнюємо денну та середньоденну
зарплату), у ст. 121 КЗпП не деталізовано.
Отже, як її обчислювати? З’ясувати це питання допоможе ст. 1 та ст. 2 Закону про
оплату праці.
Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі,
яку за трудовим договором роботодавець
виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата має таку структуру:
• основна заробітна плата — винагорода
за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку,
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обслуговування, посадові обов’язки). Вона
встановлюється у вигляді тарифних ставок
(окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців;
• додаткова заробітна плата — винагорода за працю понад установлені норми, за
трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством;
премії, пов’язані з виконанням виробничих
завдань і функцій;
• інші заохочувальні та компенсаційні
виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік,
премії за спеціальними системами та положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові й матеріальні
виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад
встановлені зазначеними актами норми.
Отже, маємо перелік складових, що
входять до розрахунку заробітної плати
(денної зарплати). Однак це не дає відповіді на певні запитання щодо розуміння
нижчевказаних листів Мінсоцполітики та
правильного застосування норм законодавства. Деякі з питань розглянемо далі.

Індексація
Зважаючи на вищевказане, для розрахунку заробітної плати за один день (денної зарплати) необхідно врахувати оклад,
доплати, надбавки, премії, які мають постійний характер (щомісячні, квартальні тощо), тобто нараховані працівникові
елементи заробітної плати. Таку думку
висловлює й Мінсоцполітики в листі від
24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13.
Та як, наприклад, бути з індексацією, про яку в цьому листі не йдеться?
Враховувати індексацію заробітної плати за поточний місяць у розрахунку чи

ні? Відповісти на ці запитання допоможе
Інструкція зі статистики зарплати, що
дає більш детальний перелік усіх складових заробітної плати. У пп. 2.2.7 цієї
Інструкції чітко зазначено, що індексація
є частиною фонду додаткової заробітної
плати. Ще одним підтвердженням того,
що суму індексації необхідно враховувати під час обчислення заробітної плати,
є те, що індексація нараховується тільки
на доходи працівника за фактично відпрацьований час і не нараховується за
період збереження середнього заробітку
за працівником. Тобто вона нараховується за результати певної роботи, а отже,
слід врахувати її під час визначення заробітної плати за один день (денної зарплати).

Премії
Необхідно зазначити, що для розрахунку заробітної плати потрібно брати лише
виробничі премії, тобто премії, які нараховані за певну виконану й передбачену
трудовим договором роботу та які мають
постійний характер.
На думку автора, премії, приурочені до
свят і прямо не пов’язані зі службовими
обов’язками працівника, брати в розрахунок не потрібно. Такої ж думки дотримується і Мінсоцполітики в листі від 24.04.2013 р.
№ 4566/0/14-13/13, зазначаючи, що до
денного заробітку працівника, який має
порівнюватись із середньоденним заробітком, включаються всі елементи заробітної
плати, які працівник отримає згідно з умовами трудового, колективного договору
в місяці, в якому його направляють у відрядження; оклад, доплати, надбавки, премії, які мають постійний характер (щомісячні, квартальні тощо), тобто нараховані
працівникові елементи заробітної плати
за відпрацьовані ним дні. Допомога на
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оздоровлення, матеріальна допомога для
вирішення соціально-побутових питань,
період, коли за працівником зберігається
середня заробітна плата відповідно до законодавства (тобто оплата лікарняних, відпустки, простою), а також одноразові виплати не включаються до денної заробітної
плати працівника при порівнянні1.

Сумісництво
Нерідко у відрядження направляють сумісників. За ними зберігаються ті ж гарантії, що й за штатними працівниками на весь
період відрядження згідно зі ст. 121 КЗпП.
На іншому підприємстві, щоб уникнути
прогулу, працівник має оформити чергову оплачувану відпустку або відпустку без
збереження зарплати. У разі направлення працівника у відрядження одночасно з
основної роботи й роботи за сумісництвом
оплата праці здійснюється на умовах, визначених ст. 121 КЗпП, на обох підприємствах, але на практиці такі ситуації рідкість.

Відповідальність
Кожного бухгалтера, який хоч раз нараховував заробітну плату за час відрядження працівника, цікавить питання відповідальності за некоректне нарахування тих
чи інших сум.
Якщо допущено помилку, що призвела
до завищення нарахованої суми оплати за
1 Щоправда такий висновок Мінсоцполітики не підтверджує посиланням на нормативні акти (Прим. ред.).

час відрядження, отже, підприємство не
занизило оплату праці працівника, і заборгованості перед ним у підприємства не
виникає. Важливо, щоб усі податки були
сплачені своєчасно та в повному обсязі.
Але якщо суму такого нарахування
було занижено через помилку під час обрахування або непроведення порівняння
середньоденної та денної заробітної плати
працівника за день відрядження, в такому випадку підприємство несе фінансову
відповідальність згідно зі ст. 265 КЗпП за
недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.
Міністерство праці неодноразово висловлювало думку про те, що гарантії в оплаті
праці за дні відрядження є мінімальними
державними гарантіями, а отже, в ході перевірок виконання вимог трудового законодавства цей аспект перевірятиметься
в обов’язковому порядку.
Штраф за недотримання мінімальних
державних гарантій в оплаті праці, що
стягується з юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців, які використовують
найману працю, становить 10 розмірів
мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення,
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Крім того, до посадових
осіб роботодавця може бути застосована
і адміністративна відповідальність на
підставі частини першої ст. 41 Кодексу
України про адміністративні правопорушення в розмірі від 30 до 100 нмдг, або
від 510 до 1700 грн як за виплату заробітної плати не в повному обсязі (за повторне порушення — від 100 до 300 нмдг, або
від 1700 грн до 5100 грн).
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Людмила ЛУЦКОВА,
консультант по продуктам «1С:Предприятие», Внедренческий
центр ABBYY Украина, кандидат экономических наук, доцент

Командировки

в 1С

В статье на примере рассмотрен порядок оплаты времени
командировки в программе «1С:Предприятие»

Р

ассмотрим условный пример. Сотрудница предприятия Луцкова Людмила
Павловна едет в командировку на четыре дня — с 19 по 22 июля. Рассмотрим, как отразить эту операцию в системе «1С:Зарплата
и управление персоналом для Украины», релиз 2.1.44.1 (далее — 1С:ЗУП). Аналогично
работают «1С: Управление производственным предприятием для Украины», «1С: Управление сельскохозяйственным предприятием
для Украины».
Командировку в программе 1С кадровик
может зарегистрировать с помощью документа «Командировки организаций», который позволяет получить форму «Командировочного удостоверения» с помощью
кнопки «Печать» (рис. 1).
Время нахождения в командировке будет отраженно в «Табеле учета рабочего
времени» с обозначением «ВД».

Зачастую оплату командировочных отражают с помощью документа «Оплата по
среднему заработку», который формирует
бухгалтер. Его следует заполнить в такой
последовательности:
• «Работник»;
• «Вид оплаты» — «Оплата по среднему
заработку»;
• «Период».
Сумма средней зарплаты в документе
рассчитывается автоматически (в приведенном примере сумма средней зарплаты
за день составила 400 грн). Сотруднице
Луцковой Л. П. за четыре дня командировки начислено 1600 грн.
Оплата времени командировки (далее — командировочные) учитывается в начислениях зарплаты в документе
«Начисление зарплаты работникам организаций» и отражается на закладке
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Рис. 1. Документ «Командировки организаций»

Рис. 2. Отчет «Типовая форма № П-5»
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Рис. 3. Документ «Оплата по среднему заработку»
«Расчетный листок» (вид «Оплата по среднему заработку»).
Если в организации существуют специфические требования к расчету командировочных, можно создать новый вид расчета,
который будет учитывать эту специфику. В
таком случае начисление командировочных необходимо проводить документом
«Регистрация разовых начислений работникам организаций».
Если требуется перевод сотрудника на
индивидуальный график работы во время
командировки, то используется документ
«Ввод индивидуальных графиков работы
сотрудников организаций». Рассмотрим
это на конкретном примере.
Допустим, сотрудница Луцкова Людмила Павловна едет в командировку на четыре дня — с 19 по 22 июля. Организация

«Добро» рассчитывает командировочные
по формуле:
Тарифная ставка часовая ×
× Время в часах × 1,1
Для отражения данной операции
в системе сформируем вид расчета
«Командировочные».
Обратите внимание, что при установленной отметке «Засчитывать в отработанное время» необходимо настроить вытеснение всех начислений, оплачивающих
отработанное время, новым видом расчета «Командировочные»: например, «Оклад
по часам», «Оплата по часовому тарифу» и
т. д. В рассматриваемом случае это «Оклад
по дням», так как Луцковой Л. П. назначен
данный вид расчета при приеме на работу.

59

60

ОПЛАТА ТРУДА

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Рис. 4. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций», закладка
«Расчетный листок»

Рис. 5. Вид расчета: начисления организации: Командировочные, закладка
«Расчет»

Рис. 6. Вид расчета: начисления организации: Командировочные, закладка
«Время»
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Для начисления командировочных бухгалтер создает документ «Регистрация разовых начислений работников организаций», выбирает сотрудника, «Вид расчета»,
«Период».
Тарифная ставка часовая рассчитывается по формуле: Оклад по дням ÷
÷ Количество часов согласно графику работы сотрудника.
В примере она составляет:
12 000 грн ÷ 168 часов =
= 71,429 грн/час.
Таким образом, сумма командировочных за четыре дня составит:
71,429 грн/час × 32 час. × 1,1 =
= 2 514, 30 грн.
Рис. 7. Вид расчета: начисления организации: Оклад по дням, закладка
«Прочее»

В этом случае командировочные отражаются в документе «Начисление
зарплаты работникам организаций» на

Рис. 8. Документ «Прием на работу в организацию»
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закладке «Расчетный листок» с видом
«Командировочные».
Рассмотрим пример, описанный выше
в статье, но с условием, что оплата в командировке меньше, чем средний заработок за данный период. Соответственно,
при начислении командировочных необходимо произвести доплату до среднего
заработка.
Для отражения данных начислений создаем документ «Оплата по среднему заработку»
с видом оплаты «Доплата до среднего».
Документы заполняют согласно методике, описанной выше. Система автоматически рассчитывает «Сумму средней» —
901,33 грн/день.
Для начисления командировочных создается документ «Регистрация разовых начислений работников организаций».
Тарифная ставка дневная рассчитывается по формуле: Оклад за месяц ÷
÷ Количество дней согласно графику работы сотрудника.
В примере она составит:
Рис. 9. Вид расчета: начисления
организации: Командировочные,
закладка «Время»

12 000 грн ÷ 21 день =
= 571,42 грн/день.

Рис. 10. Документ «Регистрация разовых начислений работников организаций»
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Рис. 11. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций», закладка
«Расчетный листок»

Рис. 12. Документ «Оплата по среднему заработку»
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Рис. 13. Документ «Регистрация разовых начислений работников организаций»

Рис. 14. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций», закладка
«Начисления»
Таким образом, сумма командировочных за четыре дня составила:
571,42 грн/день × 4 дня = 2285,71 грн.
В документе «Начисление зарплаты
работникам организаций» на закладке
«Начисления» автоматически появляется
дополнительная строка с видом расчета
«Доплата до среднего».
Порядок расчета «Доплаты до среднего» представлен на рис. 15. Система выбирает максимум из представленных вариантов «Среднего заработка» («Доплата до
среднего» и «Начислено»). Средний заработок за период командировки составит:

901,33 грн/день × 4 дня =
= 3605,32 грн.
Начисление за период командировки —
2285,71 грн. Доплата до среднего:
3605,32 грн – 2285, 71 грн =
= 1319,61 грн.
В этом случае сума начисленных командировочных отражается в документе
«Начисление зарплаты работникам организаций» на закладке «Расчетный листок»
двумя строками «Оклад_командировочное
время» и «Доплата до среднего».
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Время пребывания работника в служебной командировке будет отражено
в «Табеле учета рабочего времени» по
итогам месяца с обозначением «ВД», если
в «Виде расчета» на закладке «Время» в параметре «Буквенное обозначение в табеле» указана «Командировка».
Рис. 15. Комментарии по расчету

Рис. 16. «Начисление зарплаты работникам организаций», закладка «Расчетный листок»

Рис. 17. Отчет «Типовая форма № П-5»
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Запитання — відповідь
На ваші запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Надання матеріальної допомоги
науково-педагогічному працівнику, який працює на 0,5 окладу
Науково-педагогічний працівник
навчального закладу працює на 0,5
окладу. Чи може він розраховувати на виплату матеріальної допомоги на
оздоровлення в розмірі посадового окладу
(ставки заробітної плати )?
Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р.
№ 1060-ХІІ (далі — Закон № 1060)
педагогічним та науково-педагогічним
працівникам виплачується допомога на
оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати)
під час надання їм щорічної відпустки.
Виплачується така допомога працівникам, які згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від
14.06.2000 р. № 963, віднесені до працівників цієї категорії.
Допомога нараховується за основним
місцем роботи незалежно від навантаження (обсягу роботи) у розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної
плати). Вона є гарантованою державою
виплатою, а отже, видатки на неї передбачаються в кошторисі навчального закладу, і подавати заяву на її виплату працівникам не обов’язково. Допомога на оздоровлення надається в тих розмірах посадових окладів (ставок заробітної плати),
які діють на час надання відпусток. Якщо

до настання відпустки працівникам буде
змінено посадові оклади (ставки заробітної плати), то й допомога на оздоровлення має бути виплачена з урахуванням
змін, унесених до ставок заробітної плати
(посадових окладів).
У зв’язку з тим, що допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки є одноразовою виплатою, відповідно до Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі —
Порядок № 100), вона не враховується під
час обчислення середнього заробітку.
Якщо працівник поділив відпустку
на частини (за умови, що її основна безперервна частина становить не менше
14 календарних днів, як це передбачено
ст. 12 Закону про відпустки), допомога на
оздоровлення виплачується один раз під
час надання будь-якої з частин відпустки.
Для виплати допомоги до уваги не береться фактично відпрацьований час у
навчальному закладі. Основною умовою
є те, що науково-педагогічний працівник
йде у відпустку. У разі надання працівнику компенсації за невикористану відпустку (наприклад, у разі звільнення) допомога на оздоровлення не виплачується.
Таким чином, у ситуації, про яку йдеться в запитанні, працівник має право на
одержання допомоги на оздоровлення в
розмірі одного посадового окладу (ставки
заробітної плати), незважаючи на те що
працює в навчальному закладі на посаді
науково-педагогічного працівника на 0,5
окладу.
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Визначення розміру щорічної грошової винагороди педагогічним
працівникам
Педагогічним працівникам більшості закладів освіти щорічно до
Дня вчителя виплачується грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.
Який порядок виплати вказаної винагороди та чи враховується вона під час
нарахування відпускних?
Надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків
педагогічним працівникам (далі — винагорода) передбачено ст. 57 Закону
№ 1060 в розмірі не більше одного посадового окладу один раз на рік і є обов’язковою виплатою, гарантованою державою. Порядок надання щорічної грошової
винагороди педагогічним працівникам
навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну
працю, зразкове виконання службових
обов’язків затверджено постановою КМУ
від 05.06.2000р. № 898 (далі — Порядок
№ 898).
Порядком № 898 передбачено надання
винагороди педагогічним працівникам за
умови досягнення ними успіхів у вихованні дітей, навчанні, вихованні, професійній підготовці учнівської та студентської
молоді, методичному забезпеченні, відсутності порушень виконавчої й трудової
дисципліни та здійснюється в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу чи методичної
установи на оплату праці. Обсяг видатків
на виплату грошової винагороди додається до суми обрахованої потреби в коштах
за КЕКВ 2111 «Заробітна плата».
Винагорода надається відповідно до положення, яке затверджується керівником
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навчального закладу чи методичної установи за погодженням із профспілковим
комітетом на підставі наказу керівника закладу. У помісячному розподілі кошти на
надання винагороди включаються в ті місяці, в яких вона виплачуватиметься згідно з чинним у закладі положенням.
Винагорода нараховується на посадовий
оклад (ставку заробітної плати) з урахуванням підвищень, які впливають на розмір
ставки (окладу), і згідно з п. 34 Інструкції
про порядок обчислення заробітної плати
працівників освіти, затвердженої наказом
Міністерства освіти України від 15.04.1993 р.
№ 102, створюють їх новий розмір, тож
така виплата визначається з новоствореного посадового окладу (ставки заробітної
плати).
Варто нагадати, що грошова винагорода планується в кошторисі в тих розмірах,
що діють на час його складання, а виплачується в розмірах, які діють на час її виплати. Таке може статися в разі зміни посадового окладу (ставки заробітної плати)
за підсумками атестації, одержання відповідної освіти тощо.
Отже, якщо до настання нарахування
винагороди розміри ставок заробітної плати (посадових окладів) буде змінено, то й
винагорода має визначатися з нового розміру ставок заробітної плати (посадових
окладів).
Винагорода належить до одноразових
виплат, а отже, відповідно до Порядку №
100 під час обчислення середнього заробітку до уваги не береться.

Оплата лекцій
викладачів у гімназії
Приватна гімназія укладає з викладачами договори цивільно-правового характеру на період з 1 вересня по 30 червня про те, що вони читатимуть лекції, які оплачуватимуться

67

68

ОПЛАТА ТРУДА

з розрахунку кількості прочитаних лекцій. Це можливо в рамках договору
ЦПХ? Чи це має бути, наприклад, строковий трудовий договір з погодинною
оплатою?
Трудові відносини в системі загальної середньої освіти регулюються
законодавством України про працю, законами України «Про освіту» від
23.05.1991 р. № 1060-ХІІ (далі — Закон
№ 1060), «Про загальну середню освіту»
від 13.05.1999 р. № 651-XIV (далі — Закон
№ 651) та іншими нормативно-правовими
актами.
Призначення на посаду педагогічних
працівників загальноосвітнього навчального закладу здійснюється: державної та
комунальної форми власності — відповідним органом управління освітою за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу; приватної форми власності — його власником.
Педагогічним працівником має бути
особа з високими моральними якостями,
з відповідною педагогічною освітою, належним рівнем професійної підготовки,
яка забезпечує результативність і якість
своєї роботи та фізичний і психічний стан
здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.
Законом № 1060 визначено, що самоврядування навчальних закладів передбачає їх право на прийняття на роботу
педагогічних, науково-педагогічних працівників. А частиною третьою ст. 54 цього
Закону встановлено, що педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового
договору.
Згідно зі ст. 21 КЗпП трудовий договір —
це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною
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особою (далі — роботодавець), за якою
працівник зобов’язаний виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням
внутрішньому трудовому розпорядку, а
роботодавець — виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови
праці, необхідні для виконання роботи
Відповідно до ст. 23 КЗпП трудовий договір може бути укладений на невизначений строк (безстроковий) або на визначений строк, встановлений за погодженням
сторін (строковий). Строковий трудовий
договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк із урахуванням
характеру наступної роботи, або умов її
виконання, або інтересів працівника та в
інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Строковий трудовий договір з педагогічним працівником може бути укладено
лише за згодою працівника. Усі питання, пов’язані з трудовими відносинами,
оформлюються наказами з особового
складу.
За договором підряду строки договору
про надання послуг встановлюються за домовленістю сторін (ст. 905 ЦКУ). Договір
укладається без жодних заяв та наказів.
Повідомлення про початок роботи також
не подається. Виконавця не зараховують
до штату закладу, трудової книжки він
не подає, запис до неї про надання послуг не вноситься. Результати виконання
роботи (надання послуг) фіксують в акті
про виконання робіт чи надання послуг.
Виконавець не має права на трудові й соціальні гарантії, передбачені законодавством для найманих працівників.
Основними нормативними документами, які регулюють умови оплати праці
педагогічних працівників, є Інструкція
про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти України від 15.04.1993 р.
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№ 102 (далі — Інструкція № 102), та наказ
Міністерства освіти і науки України «Про
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р.
№ 557 (далі — Наказ № 557).
Зазначені в Інструкції № 102 тарифні розряди є державними гарантіями мінімальних
рівнів оплати праці для конкретних професійно-кваліфікаційних груп працівників, які
перебувають у трудових відносинах з установами та закладами освіти всіх форм власності, в разі додержання встановленої законодавством про працю тривалості робочого
часу та виконання працівником посадових
обов’язків (норм праці).
Розмір місячної заробітної плати такої
категорії працівників визначається щорічно станом на 1 вересня в тарифікаційному
списку навчального закладу.
Погодинна оплата праці педагогічних працівників в установах освіти, в т. ч.
у педучилищах (крім середніх спеціальних
та професійно-технічних навчальних закладів), допускається лише в разі оплати за години заміщення тимчасово відсутніх через
хворобу або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не
більше двох місяців, а також в разі оплати
праці працівників підприємств, організацій
та установ, які залучаються до педагогічної
роботи. Отже, погодинна оплата праці для
вчителів загальноосвітніх навчальних закладів в інших випадках не застосовується.

ОПЛАТА ТРУДА

Як зазначалося вище, під час укладання договорів цивільно-правового характеру й виконання за ними роботи (надання послуг) трудова книжка не подається
та записи про виконання роботи (надання послуг) в неї не вносяться. Утім, для
педагогічних працівників підставою для
зарахування часу роботи до педагогічного стажу, для встановлення надбавки
за вислугу років, виходу на пенсію за вислугу років, підтвердження спеціального
(педагогічного) стажу роботи є трудова
книжка.
За договором ЦПХ працівникові, як і
вказано в запитанні, буде нараховано заробітну плату за фактично проведені години навчального навантаження з погодинного розрахунку.
Поняття робочого часу учителя загальноосвітнього навчального закладу визначено в ст. 25 Закону № 651. Загалом це час,
призначений для здійснення навчальновиховного процесу.
Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, які складають тарифну ставку,
а також інші види педагогічної діяльності у
співвідношенні до тарифної ставки.
З викладеного вище доходимо висновку, що педагогічних працівників у приватну гімназію слід приймати на роботу
за безстроковим або строковим трудовим
договором, а оплату їх праці здійснювати
відповідно до Інструкції № 102, тобто за
тарифікацією.
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Сегодня в рубрике:

Финансовая помощь
работнику: выдача и
налогообложение

c. 70

Профсоюзные взносы и
выплаты: от удержания до
налогообложения

c. 74

Инвентаризация резерва
отпусков

c. 81

Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Фінансова

допомога
працівнику: видача
й оподаткування

У житті обставини інколи складаються так, що виникає потреба в значній сумі коштів, але її не в змозі позичити родичі,
а кредит в банку оформити неможливо. Тож працівникам
іноді допомагає підприємство, на якому вони працюють,
надаючи грошові позики (поворотні та безповоротні). Про
їх оформлення та оподаткування — у статті
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У

чинному законодавстві міститься два
поняття, які позначають користування
протягом певного строку чужим майном, — це позичка та позика. За договором
позички (ст. 827 ЦКУ) одна сторона безоплатно передає другій для користування протягом
установленого строку річ. А за договором
позики (ст. 1046 ЦКУ) одна сторона передає
другій у власність на деякий час кошти або
інші речі, визначені родовими ознаками.
Правовідносини за цими двома договорами
мають свої особливості та відмінності. Одна
з відмінностей полягає в тому, що за договором позички не можна надавати в користування кошти. Отже, операції з надання підприємством працівникові коштів потрібно
оформляти саме договором позики.

Документальне оформлення
надання грошової позики
Грошова позика надається працівнику на
підставі його заяви, в якій він має обов’язково
зазначити бажану суму та строк, протягом
якого він планує користуватися коштами. Заява подається на ім’я керівника підприємства,
який після її розгляду, враховуючи фінансові
можливості підприємства, приймає рішення
або відмовити в наданні позики, або надати її.
Приймати рішення стосовно надання працівникові грошової позики керівник має право
тільки якщо на підприємстві є колективний
договір, в якому зазначається можливість
надання позик, або він наділений такими повноваженнями власниками (засновниками)
підприємства. У разі позитивного рішення
видається наказ про надання позики й укладається договір.
Позика надається обов’язково на підставі договору, який вважається укладеним із
моменту передання коштів (ст. 1046 ЦКУ).
Передання коштів потрібно зафіксувати документально. Підтвердним документом, як
правило, є видатковий касовий ордер (якщо

працівник отримує кошти в касі підприємства) або виписка з банківського рахунку чи
розписка працівника (якщо кошти перераховані йому на картковий рахунок).
Є два види грошових позик — поворотні
та безповоротні. Назви говорять самі за себе:
одну працівник повертає роботодавцю, а
іншу — не повертає. Звісно, виникає логічне
запитання щодо оподаткування. Про це далі.

Оподаткування безповоротної
фінансової допомоги
ПДФО та ВЗ
Роботодавець зобов’язаний нараховувати,
утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету
від імені та за рахунок працівника з доходів,
що йому виплачуються, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому
ст. 18 та розділом IV ПКУ (пп. 14.1.180 ПКУ).
До складу загального місячного оподатковуваного доходу працівника включається
дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді суми безповоротної фінансової допомоги
(пп. «ґ» пп. 164.2.17 ПКУ).
При цьому пп. 168.1.1 ПКУ визначено, що
роботодавець, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь працівника, зобов’язаний утримувати податок із
суми такого доходу за його рахунок за ставкою 18 %, визначеною ст. 167 ПКУ.
Отже, сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої працівником від роботодавця, включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу і оподатковується за ставкою 18 %.
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
суму такої позики слід відображати як додаткове благо з ознакою доходу «126».
Доходи у вигляді додаткового блага, визначеного пп. 164.2.17 ПКУ, оподатковуються ВЗ
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за ставкою 1,5 %, а отже, і безповоротна позика обкладається ВЗ.

ЄСВ
Податківці розглядають безповоротну фінансову допомогу як матеріальну допомогу
і доходять висновку, що базою нарахування
ЄСВ є безповоротна фінансова допомога, що
має систематичний характер та виплачена
роботодавцем працівникам, які перебувають
з ним у трудових відносинах. (Така позиція
відображена в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗіР)).
Платниками ЄСВ є роботодавці, зокрема, підприємства, установи та організації,
які використовують працю фізичних осіб на
умовах трудового договору (контракту) або
на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем,
якщо виконувані роботи (надавані послуги)
відповідають видам діяльності, відповідно
до відомостей з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (п. 1 частини
першої ст. 4 Закону про ЄСВ).
Базою нарахування ЄСВ для роботодавця є
сума нарахованої працівнику заробітної плати
за видами виплат, які включають основну та
додаткову заробітну плату, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній
формі, що визначаються відповідно до Закону
про оплату праці, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1
частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).
Види виплат, що відносяться до основної,
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, визначено Інструкцією зі статистики заробітної плати.
Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості
працівників, входить до фонду додаткової
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заробітної плати, на яку нараховується ЄСВ
(пп. 2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної
плати).
Згідно з п. 3.31 Інструкції зі статистики
заробітної плати матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством
окремим його працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування,
оздоровлення дітей, поховання, відноситься
до інших виплат, що не належать до фонду
оплати праці.
Також зазначена допомога належить до
виплат, що здійснюються за рахунок коштів
роботодавців, на які не нараховується ЄСВ
(п. 14 розділу ІІ 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).
Суми матеріальної та благодійної допомоги, виплачені особам, які не перебувають
у трудових відносинах з підприємством, відносяться до інших виплат, що не належать до
фонду оплати праці та не підлягають нарахуванню ЄСВ (п. 3.32 Інструкції зі статистики
заробітної плати).
Отже, базою нарахування ЄСВ є безповоротна фінансова допомога, що має систематичний характер та виплачена роботодавцем
працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах.

Оподаткування поворотної
фінансової допомоги
ПДФО та ВЗ
Поворотна фінансова допомога — це сума
коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає
нарахування процентів або надання інших
видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою
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до повернення (пп. 14.1.257 ПКУ). На підставі
пп. 165.1.31 ПКУ основна сума поворотної фінансової допомоги (позики), отриманої працівником, не включається до його загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
і, відповідно, не оподатковується податком на
доходи фізичних осіб. Отже, протягом усього
строку дії договору позики видана за ним сума
коштів не вважається доходом працівника.
Якщо працівник звільняється протягом дії
договору позики, такий договір продовжує
діяти до повного виконання сторонами своїх
зобов’язань, якщо, звичайно, ним не передбачено обов’язок повернути суму позики до дня
звільнення.
Якщо працівник не повертає суму позики
в обумовлений договором строк, то підприємство має право вимагати її повернення
протягом строку позовної давності (як правило, три роки). Зі спливом строку позовної
давності сума допомоги, яка перевищує суму,
що становить 50 % місячного прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатної
особи на 1 січня звітного податкового року
(у 2016 р. — 689,00 грн), включається до оподатковуваного доходу позичальника, який
самостійно сплачує податок з таких доходів
та зазначає їх у річній податковій декларації
(пп. 164.2.7 ПКУ). Підприємство в цьому випадку не несе жодної відповідальності за несплату або несвоєчасну сплату ПДФО, оскільки це обов’язок працівника.
Підприємство може працівнику простити
суму заборгованості. Залежно від прийнятого
на підприємстві рішення працівник сплачуватиме ПДФО в різних сумах та в різні терміни.
Якщо ж вирішено простити борг працівнику до закінчення терміну позовної давності,
то прощена сума боргу буде його додатковим
благом. Порядок оподаткування в такому випадку зазначається в пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ.
Оподаткуванню підлягає сума боргу працівника, прощеного підприємством за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку по-

зовної давності, якщо сума перевищує 50 %
мінімальної заробітної плати (в розрахунку
на рік), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2016 р. — 689,00 грн).
На роботодавця покладається обов’язок
повідомити працівнику про прощення боргу
шляхом направлення рекомендованого листа
з повідомленням про вручення або надання
повідомлення боржнику під підпис особисто.
Якщо ж з вини підприємства працівнику не
було доведено до відома про прощення боргу,
то ПДФО до бюджету перераховує підприємство. Сума прощеного боргу відображається
підприємством у ф. № 1ДФ з ознакою доходу
«126», але ПДФО працівник сплачує за себе
самостійно.
Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення
та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку,
і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну України від 13.01.2015
р. № 4, основна сума поворотної фінансової
допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна
сума поворотної фінансової допомоги, що
отримується платником податку, відображається в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
під ознакою доходу «153». При цьому в разі
отримання поворотної фінансової допомоги
фізичною особою від юридичної особи в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ відображається вся сума отриманої допомоги.

ЄСВ
Згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати сума грошової позики, наданої
працівнику, не належить до фонду оплати
праці — вона не включається ні до основної,
ні до додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат. Це
означає, що сума позики не є об’єктом для нарахування ЄСВ.
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Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Профспілкові

внески та виплати:
від утримання до
оподаткування

Можливість створення на підприємстві профспілки передбачена законодавством.
І хоча ініціатива щодо її створення належить працівникам, роботодавець має
визнати таку організацію, співпрацювати з нею та виконувати свої зобов’язання
стосовно утримання із зарплати працівників членських внесків та перерахування
їх профспілці. Про це, а також про виплати від профспілки, зокрема їх оподаткування, читайте далі в статті

Обов’язки роботодавця щодо
профспілки на підприємстві
Особливості правового регулювання,
засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок визначає Закон
України «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р.
№ 1045-XIV (далі — Закон № 1045).
Відповідно до ст. 1 Закону № 1045 професійна спілка (профспілка) є добровільною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян, пов’язаних
спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності або навчання.
Профспілка створюється з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників — членів профспілки у відносинах

із роботодавцем. Зважаючи на це, ініціатива щодо створення на підприємстві профспілки належить саме працівникам. При
цьому вони не зобов’язані отримувати від
роботодавця чи від будь-кого іншого жодних дозволів на створення такої організації.
Керівник підприємства (роботодавець)
нарівні з іншими працівниками може стати членом профспілки, але йому забороняється бути членом виборних органів профспілки будь-якого рівня (частина шоста
ст. 7 Закону № 1045).
Профспілкова організація та підприємство — це дві різні юридичні особи: їх
поєднують наймані працівники — члени
профспілки. Профспілка у своїй діяльності
не залежна від підприємства, не підзвітна
йому і не підконтрольна (частина перша
ст. 12 Закону № 1045).
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Підприємство та профспілка взаємодіють на принципах соціального діалогу.
Якщо між ними виникають спори (конфлікти), вони повинні вирішуватися в порядку,
передбаченому законодавством (частини
друга і третя ст. 131 Закону № 1045).
Законом № 1045 визначено певні зобов’язання роботодавця стосовно профспілки. Зокрема, роботодавець зобов’язаний:
• визнати профспілковий комітет повноважним представником інтересів працівників, які працюють на підприємстві, та
погоджувати з ним накази та інші локальні
нормативні акти з трудових питань;
• не втручатися в діяльність профспілки, не обмежувати її права та не перешкоджати їх здійсненню;
• сприяти створенню належних умов
для діяльності профспілкової організації,
що діє на підприємстві, зокрема надавати для роботи виборного профспілкового
органу та проведення зборів працівників
приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням,
прибиранням, транспортом, охороною;
• забезпечувати організації профспілки можливість розміщувати власну інформацію в приміщеннях і на території підприємства в доступних для працівників
місцях;
• брати разом з профспілкою участь у
колективних переговорах щодо укладення
колективних договорів (угод);
• надавати профспілці на її запит безоплатно інформацію з питань умов праці
та оплати праці працівників, виконання
умов колективного договору;
• в разі затримки виплати заробітної
плати надавати профспілці дозвіл на отримання в банку інформації щодо наявності
коштів на рахунках підприємства;
• за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, щомісячно і безоплатно утримувати з їх заробітної
плати членські профспілкові внески та
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перераховувати їх на рахунок первинної
профспілкової організації;
• відраховувати профспілці кошти на
культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором, але не менше ніж 0,3 %
фонду оплати праці.
Усі перераховані та, можливо, інші
зобов’язання підприємства, на якому створена профспілкова організація, мають
бути відображені в одному із розділів колективного договору.
Далі детальніше розглянемо обов’язок
роботодавця щодо утримання та перерахування членських внесків. Додамо, що підприємство має обов’язок щодо утримання тільки щомісячних членських внесків:
вступні внески до профспілки працівники
вносять/перераховують самостійно в разі
отримання профспілкового квитка, тому
це питання не розглядатимемо.

Утримання профвнесків із доходів
працівника
Закон № 1045 не визначає ані розміру,
ані порядку утримання та перерахування
членських внесків, але є документ, який
регулює ці питання, — Рекомендації щодо
порядку сплати та обліку членських профспілкових внесків, викладені в додатку до
постанови президії Федерації професійних
спілок України від 21.09.2006 р. № П-6-15
(далі — Рекомендації).

Розмір членських внесків
Розмір щомісячних членських внесків
встановлюється статутом профспілкової
організації (п. 2.1 Рекомендацій).
Це можуть бути суми у відсотках від
зарплати (1 %, 2 % тощо) або фіксовані
суми (10 грн, 15 грн тощо). Для окремих
категорій членів профспілки, наприклад
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пенсіонерів, які вже не працюють, або
осіб, що тимчасово призупинили роботу у
зв’язку з вихованням дітей до досягнення
ними трирічного (шестирічного) віку чи
не працюють з інших причин, може бути
встановлено інший розмір внесків або їх
взагалі може бути звільнено від сплати
членських внесків.
Одним словом, всі питання стосовно
того, хто, скільки та коли членських внесків має сплачувати, вирішує профспілка.
Рішення про розміри членських внесків
профспілка доводить до відома роботодавця, й він не має права їх змінювати самостійно.

Заява про утримання внесків
Згідно зі ст. 1 Закону № 1045 членом
профспілки є особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує
членські внески. Отже, сплачувати профвнески мають всі працівники, які є членами профспілки.
Є два варіанти сплати членських внесків — готівкою або за безготівковим
розрахунком за місцем перебування члена профспілки на профспілковому обліку
(п. 1.2 Рекомендацій).
У разі сплати готівкою працівник самостійно віддає кошти за відомістю скарбнику профспілки. Якщо працівник вирішить сплачувати членські внески в безготівковому порядку, він має подати роботодавцю заяву, на підставі якої той має їх
утримувати із зарплати. Зразок заяви про
утримання членських внесків наведено
в додатку 3 до Рекомендацій, а приклад
її оформлення — в додатку до статті. Без
заяви працівника роботодавець не має
права утримувати членські внески.
Заява зберігається у справах бухгалтерії роботодавця (копія заяви — у профкомі) протягом усього періоду перебування
працівника на обліку в профспілці та про-
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тягом трьох років після вибуття з неї (п. 4.3
Рекомендацій).
Зауважимо, що із заробітної плати, яку
нараховано члену профспілки не за основним місцем роботи (за сумісництвом),
членські профспілкові внески також можуть утримуватися в безготівковому порядку. Для цього такий працівник має
подати заяву роботодавцю за місцем фактичного нарахування заробітної плати,
і він перераховуватиме кошти профспілці,
членом якої є працівник (п. 4.6 Рекомендацій).

Виплати для утримання внесків
Відповідно до п. 3.1 Рекомендацій джерелом утримання членських внесків є місячний заробіток члена профспілки. Він
визначається із сум заробітної плати, нарахованої як за основним місцем роботи,
так і за місцем роботи за сумісництвом.
Зокрема, під час визначення місячного
заробітку члена профспілки для сплати
членських внесків враховуються виплати, віднесені до фонду оплати праці відповідно до Інструкції зі статистики зарплати. Виплати, які відповідно до згаданої
Інструкції не належать до фонду оплати
праці, не враховуються під час визначення місячного заробітку працівника
для сплати членських внесків (п. 3.3 Рекомендацій). Це, зокрема, допомоги та
інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, оплата перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, сума вихідної допомоги, витрати на відрядження
(добові, вартість проїзду та проживання
тощо), вартість навчання працівників та
їхніх дітей тощо.
Але знову ж таки наголосимо, тільки
профспілка визначає, що є базою для сплати внесків. І якщо у бухгалтерів є сумніви
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щодо бази, за роз’ясненнями слід звертатися до профспілки.
Свого часу в бухгалтерів виникло запитання стосовно (не)утримання профспілкових внесків із заробітної плати мобілізованих членів профспілки. У серпні 2014 р.
Федерація профспілок України надала
на нього відповідь на своєму офіційному
сайті, що за працівником, призваним на
військову службу під час мобілізації, зберігається місце роботи та виплачується середній заробіток, фактично мобілізований
працівник залишається в трудових відносинах з підприємством, а тому під час нарахування йому середнього заробітку роботодавець зобов’язаний провести з нього
всі необхідні утримання, в т. ч. членські
профспілкові внески, та перерахувати їх на
рахунок профспілки.

Перерахування членських внесків
профспілці
Підприємства, які утримали членські
профспілкові внески, зобов’язані перерахувати їх профспілці одночасно з отриманням коштів для виплати заробітної плати
за місяць (п. 5.3 Рекомендацій).
Як правило, профспілка за своїм статутом зобов’язана здійснювати щомісячні
відрахування вищим за рівнем профспілковим організаціям (міським, районним, обласним тощо). Враховуючи це, за рішенням
профспілки членські внески можуть перераховуватися (п. 5.2 Рекомендацій):
• безпосередньо на рахунок профспілкової організації;
• у відсотковому відношенні первинній профспілці та вищим за рівнем профспілковим організаціям;
• тільки вищим за рівнем профспілковим організаціям (в разі касово-розрахункового порядку обслуговування ними первинної профспілки).
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Тобто рішення, куди та як підприємство
повинно перераховувати членські внески,
приймає профспілка і доводить його до відома роботодавця.
З цією метою може укладатися тристоронній договір між роботодавцем, первинною профспілкою та вищою за рівнем
профспілковою організацією (примірний
договір наведено в додатку 4 до Рекомендацій) та складатися довідка про розподіл
загальної суми профспілкових внесків (її
зразок наведено в додатку 5 до Рекомендацій).
Для перерахування членських профспілкових внесків на рахунок/рахунки профспілки/профспілок оформлюються відповідні платіжні доручення. У призначенні
платежу обов’язково слід вказати місяць,
за який утримано внески, загальну суму
внесків, відсотки й розміри перерахувань
на поточні рахунки організаційних ланок
профспілки (п. 5.4 Рекомендацій).
У разі виплати простроченої зарплати
роботодавці перераховують профспілкові
внески частинами пропорційно виплачуваній заробітній платі.

Облік членських внесків
у роботодавця
У бухгалтерському обліку підприємства
справляння членських профспілкових внесків відображаються такими проводками:
• утримання внесків із зарплати працівника — члена профспілки: Д-т 661 «Розрахунки за заробітною платою» — К-т 685
«Розрахунки з іншими кредиторами»;
• перерахування внесків профспілці:
Д-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» — К-т 311 «Поточний рахунок в національній валюті».
Якщо за рішенням профспілки підприємство перераховує членські внески на два
рахунки (первинній профспілці та вищій
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за рівнем), то субрахунок 685 доцільно поділити на додаткові субрахунки другого
рівня, наприклад, 6851, 6852 тощо.

Контроль за утриманням
членських внесків
Уповноважені особи профспілки періодично, в терміни, визначені договором,
проводять звірку повноти збору членських
внесків та своєчасність їх перерахування роботодавцем, про що складається акт
(п. 5.7 Рекомендацій). Крім того, ревізійна
комісія профспілкової організації контролює своєчасність та повноту їх перерахування на поточні рахунки організаційних
ланок профспілки (п. 5.9 Рекомендацій).
У разі виявлення фактів неправильного нарахування членських профспілкових
внесків, несвоєчасного або неповного перерахування їх профспілці (профспілкам)
складається акт та вживаються заходи для
усунення недоліків (п. 5.10 Рекомендацій).

Виплати працівникам
від профспілки
Профспілка має право самостійно витрачати свої кошти на підставі затвердженого кошторису. Зазвичай ним передбачені такі основні напрями виплати членам
профспілки коштів:
• на культурно-масову роботу (проведення вечорів, свят, інших культурно-масових заходів, відвідування театру, передплата газет, журналів тощо);
• на спортивну роботу та масові фізкультурні заходи (організація спортивних
заходів, оренда спортзалу, басейну, придбання призів, костюмів тощо);
• на оздоровлення членів профспілки
та членів їхніх сімей (придбання путівок
до профілакторіїв, санаторіїв, дитячих
оздоровчих таборів);
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• на виплату матеріальної (благодійної) допомоги;
• на заохочення членів профспілки (до
державних свят, ювілею, за підсумками роботи профспілкової організації за певний
період (квартал, півріччя, рік тощо)).
Звичайно, під час виплати профспілковою організацією працівнику коштів на
будь-які цілі одним із перших постає питання їх оподаткування. Якщо за рахунок коштів профспілки оплачуються заходи, в яких
беруть участь усі члени профспілки або їх
частина, то в такому випадку дохід кожного
з них не можна ідентифікувати і, відповідно, він не оподатковується. А як бути в разі
здійснення індивідуальних виплат членам
профспілки?
У ПКУ оподаткування виплат від профспілки розглядається в розрізі оподаткування цільової та нецільової матеріальної
допомоги.

Нецільова матеріальна допомога
Підпунктом 165.1.47 ПКУ передбачено,
що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
включається сума виплат або відшкодувань
(крім заробітної плати та інших виплат і
відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням
профспілки на користь члена профспілки
протягом року сукупно в розмірі, що не
перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим
пп. 169.4.1 ПКУ, тобто розміру місячного
прожиткового мінімуму 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).
При цьому зазначені виплати мають бути
здійснені в розмірах та на цілі, встановлені
загальними зборами членів профспілки.
Отже, в 2016 р. виплачена члену профспілки нецільова матеріальна допомога
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в розмірі, що не перевищує сукупно за рік
1930,00 грн, не оподатковується ПДФО
та ВЗ (за умови, що інших неоподатковуваних виплат йому не здійснювали).
І тільки якщо виплачена/надана члену
профспілки нецільова матеріальна допомога (з урахуванням інших неоподатковуваних виплат, якщо вони були) в сукупній
за рік сумі перевищує вказаний розмір, із
частини перевищення профспілкова організація як податковий агент повинна утримати й перерахувати до бюджету ПДФО
(18 %) та ВЗ (1,5 %).
Також як податковий агент профспілка
має відобразити виплачені суми нецільової матеріальної допомоги в податковому
розрахунку за ф. № 1ДФ:
• з ознакою доходу «167» — неоподатковувану суму (або її частину) допомоги;
• з ознакою доходу «126» — оподатковувану частину допомоги.
Ще один цікавий момент. Згідно з
пп. 170.7.3 ПКУ сума нецільової матеріальної допомоги, що надається резидентами —
юридичними особами на користь платника
податку протягом звітного року в сумі, яка в
2016 р. не перевищує 1930,00 грн, також не
включається до його оподатковуваного доходу. При цьому абзацом другим згаданого
підпункту встановлено, що ця норма не поширюється на профспілкові виплати своїм
членам.
Отже, у разі виплати профспілкою нецільової матеріальної допомоги НЕ членам профспілки її слід оподатковувати
так само, як допомогу членам профспілки.
Тільки в такому випадку у ф. № 1ДФ сума
неоподатковуваної нецільової матеріальної допомоги НЕ члену профспілки відображається з ознакою доходу «169».
Стосовно ЄСВ можна зазначити, що
матеріальну допомогу, виплачену профспілкою, не можна віднести до заробітної
плати, тому ЄСВ на неї на нараховується.
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Цільова матеріальна допомога
Оподаткування цільової матеріальної
допомоги, наданої профспілкою своїм членам, закріплено в пп. 170.7.2 та 170.7.4
ПКУ.
Так, згідно з пп. 170.7.2 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається
сума цільової матеріальної (благодійної)
допомоги, здійснена за рішенням профспілки на користь члена такої профспілки, який
має статус постраждалого внаслідок:
• екологічної, техногенної чи іншої катастрофи в місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації, —
у граничних сумах, встановлених КМУ;
• стихійного лиха, аварій, епідемій
загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або загрожують здоров’ю громадян, навколишньому
середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату майна
громадян, у зв’язку з якими рішення про
надання матеріальної допомоги було прийнято КМУ або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, встановлених цими органами.
Також пп. 170.7.4 ПКУ дає змогу профспілкам не оподатковувати цільову матеріальну допомогу, надану в будь-якій сумі
(вартості):
• закладу охорони здоров’я для компенсації платних послуг з лікування платника податку (незалежно від того, є він чи
ні членом профспілки) або члена його сім’ї
першого ступеня споріднення (з урахуванням обмежень, встановлених пп. «а» цього
підпункту);
• протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для
компенсації вартості послуг, технічних
та інших засобів реабілітації, наданих
платнику, визначеному в установленому
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помогу, вказану в пп. 170.7.2 та 170.7.4
ПКУ, профспілка має відображати з ознакою доходу «169».
Згідно з частиною першою ст. 7 Закону
про ЄСВ сума цільової матеріальної допомоги, виплаченої профспілкою, не належить до об’єктів обкладення ЄСВ.

порядку інвалідом, або його дитині —
інваліду.
Із сум цільової матеріальної допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, ВЗ не
справляється.
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
неоподатковувану цільову матеріальну до-

Додаток
Директору ТОВ «Колорит»
Малишенку О. Г.
менеджера відділу збуту
Петренка Петра Петровича

Заява
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» прошу Вас починаючи з 1 листопада 2016 р. щомісяця утримувати
з моєї заробітної плати, яка включає виплати, передбачені п. 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, членські профспілкові внески в розмірі, визначеному статутом
профспілки, протягом всього періоду моєї роботи на підприємстві.

20.10.2016 р.			

Петренко
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Юлия КОНДРАТЬЕВА,
главный бухгалтер ООО «АЭРОК»

Инвентаризация

резерва отпусков

При составлении годовой финансовой отчетности обязательным
условием является ее достоверность, что прямо предусмотрено в пункте 3 П(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой
отчетности». Одним из методов достижения достоверности
является проведение инвентаризации всех активов и обязательств предприятия в конце года

В

течение года ежемесячно в бухгалтерском учете предприятие отражает резерв на предстоящие выплаты за неотработанное время работникам в составе
текущих обязательств. Положения Закона
об отпусках определяют, что основные и
дополнительные отпуска предоставляются
работникам до окончания рабочего года,
поэтому резерв на предстоящие выплаты
работникам всегда признается в составе
текущих, а не долгосрочных обязательств,
т. к. предприятие предполагает, что суммы
резерва будут использованы до окончания
следующего отчетного года.
П(С)БУ 26 «Выплаты работникам» дает
определение термина «выплаты за неотработанное время, подлежащие накоплению», а именно: выплаты за неотработанное время, право на получение которых

работником может быть использовано в
будущих периодах. Выплаты за неотработанное время, подлежащие накоплению,
признаются обязательством через создание
обеспечения в отчетном периоде. Таким
образом, создание резерва является обязательным условием для предприятий, что
позволяет наиболее достоверно определить
себестоимость продукции, товаров и услуг
в течение всего периода работы.
Руководствуясь П(С)БУ 11 «Обязательства», размер резерва определяется как
произведение фактически начисленной заработной платы работникам и процента,
исчисленного как отношение годовой плановой суммы на оплату отпусков к общему
плановому фонду оплаты труда с учетом
соответствующей суммы отчислений на общеобязательное государственное социаль-
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ное страхование. На каждую дату баланса
остаток обеспечения пересматривается и
в случае необходимости корректируется
(увеличивается или уменьшается).
Для корректного определения размера
резерва бухгалтеру предприятия в первую
очередь необходимо получить от кадровой
службы справку в произвольной форме
с информацией о количестве дней неиспользованного отпуска на дату баланса по
каждому сотруднику и о количестве отработанных дней за предыдущий год. Ежегодный основной отпуск предоставляется
работникам продолжительностью не менее
24 календарных дней за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня
заключения трудового договора, т. е. за
каждый отработанный месяц человек зарабатывает два дня отпуска. Кроме основного
ежегодного отпуска необходимо учитывать
и дополнительные отпуска, которые не
были использованы. Предприятие вправе
установить основной и дополнительный
отпуска большей продолжительности. Пример расчета количества неиспользованных
дней отпуска и количества отработанных
дней за год приведен в приложении 1.
Следующим этапом в расчете резерва
является определение суммы оплаты за
каждый день отпуска (приложение 2). Для
расчета применяется тот же алгоритм, что
и для расчета обычного отпуска. Условно
говоря, необходимо рассчитать сумму выплаты за все дни так, как будто работники
уходят в отпуск с 1 числа следующего месяца — рассчитать среднюю зарплату за один
день и определить сумму резерва путем умножения количества дней на «цену» одного
дня. Полученную сумму сравниваем с суммой накопленного резерва в бухгалтерском
учете и, при необходимости, делаем либо
доначисление резерва, либо сторнирование ранее начисленной суммы.
Очень важным моментом является необходимость рассчитывать резерв в разре-
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зе каждого подразделения для корректного
отнесения сумм на расходы в бухгалтерском учете.
Если размер созданного резерва не покрывает сумму отпускных по причине,
к примеру, массового периода отпусков
в летний период, при условии, что сотрудник берет отпуск за еще не отработанное
время, необходимо сумму превышения относить на 39 счет с последующим списанием на расходы равномерными частями до
окончания периода, за который предоставлен отпуск. Если же сотрудник берет отпуск
за отработанный период, но созданный
резерв не покрывает сумму отпускных, то
сумма превышения напрямую списывается
на расходы.
С 01.01.2015 г. вступили в силу изменения в НКУ, не предусматривающие корректировок на сумму созданного резерва при
заполнении декларации о прибыли предприятия. Однако на основании п. 24 подраздела 4 раздела ХХ НКУ, если в отчетном
году предприятие понесло расходы на оплату отпусков работникам и другие выплаты,
связанные с оплатой труда, за счет резервов и обеспечений, сформированных до
01.01.2015 г. в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности, в случае
если такие расходы не были учтены при
определении объекта налогообложения до
01.01.2015 г., то предприятие имеет право
уменьшить налогооблагаемый результат на
сумму таких расходов через строку 4.2.12
приложения РІ декларации о прибыли.
Отражение данных расходов в декларации по прибыли не влечет никаких
дополнительных проводок в налоговом
учете, кроме уменьшения ранее начисленных отложенных налоговых активов
на сумму резерва, относящегося к неиспользованным дням отпуска за период до
01.01.2015 г.
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ПРИМЕР 1

Отражение в учете результатов инвентаризации резерва отпусков
В приказе об учетной политике предприятия определено, что процент соотношения
планируемых сумм отпускных к планируемому фонду оплаты труда составляет 9,5 %.
В течение 2016 г. предприятие осуществляло начисления резерва отпусков ежемесячно
в размере 9,5 % к фактическому фонду оплаты труда за текущий месяц и, соответственно,
относило выплату отпусков за счет резерва.
Резерв до проведения инвентаризации составляет:
— по производственному персоналу — 18 695,00 грн;
— по административному персоналу — 9329,00 грн;
— по коммерческому персоналу — 6930,00 грн.
После проведения инвентаризации размер резерва подлежит корректировке:
— по производственному персоналу — 1884,35 грн к доначислению;
— по административному персоналу — 778,04 грн к сторнированию;
— по коммерческому персоналу — 1023,88 грн к доначислению.
Также в течение отчетного года работник находился в отпуске за отработанный
период до 01.01.2015 г. Отпускные за этот период составили 1250,00 грн. Необходимо
уменьшить отложенный налоговый актив на сумму налога на прибыль в размере 18 %
от суммы отпускных — 225 грн.
№
п/п

Содержание операции

Бухгалтерский учет
Дт

Кт

Сумма,
грн

1

Доначислен резерв отпусков по
производственному персоналу

231

471

1884,35

2

Сторнирован резерв отпусков по
административному персоналу

92

471

-778,04

3

Доначислен резерв отпусков по
коммерческому персоналу

93

471

1023,88

4

Откорректированы отложенные налоговые
активы на сумму отпускных за период до
01.01.2015 г.

641

17

225,00
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6
7

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
1

2

2
2

2
2

1
2

2
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2

2
2

2
2
2

Количество дней основного отпуска по месяцам
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

2
2

2
2

2
2
2

12

29
29

29

29
29
29

01

29
29

29

29
29
29

02

30
30

30

30
30
30

03

30
30

23
30

30
30
30

04

28
28

28
28

28
28
28

05

28
28

28
28

28
28
28

06

31
31

31
31

31
31
31

07

30
30

30
30

30
30
30

08

30
30

30
30

30
30
30

09

30
30

30
30

30
30
30

10

30
30

30
30

30
30
30

11

31
31

31
31

31
31
31

12

Количество отработанных календарных дней по месяцам

-5

Без сохранения
зарплаты

3
3

4
4
4

Дополнительный
отпуск

Расчет количества отработанных дней для расчета резерва отпусков

2

01

Специалист отдела кадров

Производство
Викенко
Сидоров
Демчук
Администрация
Гуменюк
Гонтаренко
Коммерческий
Мазуренко
Павленко

Отдел, работник

Производство
Викенко
Сидоров
Демчук
Администрация
Гуменюк
Гонтаренко
Коммерческий
Мазуренко
Павленко

Отдел, работник

356
356

261
356

351
356
356

Количество
дней для
расчета

22
15

16
25

16
28
22

Всего дней
отпуска
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4
5

1
2
3

№
п/п

6
7

4
5

1
2
3

№
п/п

Расчет количества неиспользованных отпусков на 31.12.2016 г.
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44 173,07
71 708,70

78 407,83
52 577,22

Администрация
4
Гуменюк (инвалид)
5
Гонтаренко

Коммерческий отдел
6
Мазуренко
7
Павленко

Всего доход
за 2016 г.

94 795,18
97 053,92
90 566,40

Работник

Подразделение

Производство
1
Викенко
2
Сидоров
3
Демчук

№
п/п

5440,82
4864,21

2345,41
4346,90

5347,29
2724,33
3641,83

Доход, не
учитываемый для
расчета резерва
отпускных

72 967,01
47 713,01

41 827,66
67 361,80

89 447,89
94 329,59
86 924,57

Доход,
учитываемый для
расчета резерва
отпускных
254,84
264,97
244,17

Средняя
зарплата

16,00
28,00
22,00

Количество дней
неиспользованного
отпуска

37 084,19
Всего резерв (кредитовое сальдо счета 471)

22,00
15,00
Всего
ЕСВ (22 %)
Итого резерв
Начислено резерва в течение 2016 года
К доначислению/сторно

204,96
134,03

2564,15
4730,46
7294,61
215,64
1040,70
8550,96
9329,00
-778,04

4077,40
7419,18
5371,74
16 868,32
3711,03
20 579,35
18 695,00
1884,35

Резерв на
31.12.2016 г.

4509,20
2010,38
6519,58
1434,31
7953,88
6930,00
1023,88
356
356

160,26
189,22

16,00
25,00
Всего
ЕСВ (8,41 %)
ЕСВ (22 %)
Итого резерв
Начислено резерва в течение 2016 года
К доначислению/сторно

261
356

Всего
ЕСВ (22 %)
Итого резерв
Начислено резерва в течение 2016 года
К доначислению/сторно

351
356
356

Отработано
календарных
дней

Резерв на выплаты работникам по состоянию на 31.12.2016 г.

Приложение 2
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют
специалисты ГФСУ

c. 86

Разъясняют специалисты
Госстата

c. 88

Роз’яснюють фахівці ДФСУ
Наталія КИРПА, головний державний ревізор — інспектор
ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві
Довідку про інвалідність подано
не з першого числа
Який розмір ЄСВ застосовують
роботодавці під час нарахування
заробітної плати працюючому
інваліду, якщо копію довідки про встановлення групи інвалідності надано не з
першого робочого дня місяця?
Відповідно до частини 13 ст. 8 Закону про ЄСВ для підприємств, установ і організацій, в яких працюють
інваліди, ставка ЄСВ встановлюється в розмірі 8,41 % визначеної п. 1 частини першої
ст. 7 цього Закону бази нарахування ЄСВ
для працюючих інвалідів.
Базою нарахування ЄСВ для платників,
зазначених у п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, є, зокрема, сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної
плати за видами виплат, які включають

основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним
особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами
(абзац перший п. 1 частини першої ст. 7
Закону про ЄСВ).
Тобто ЄСВ у розмірі 8,41 % встановлено
лише для підприємств, установ, організацій
та інших юридичних осіб. Підприємці-роботодавці такою пільгою не користуються.
Згідно з п. 7 розділу III 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, підставою для застосування ЄСВ у розмірі 8,41 % є завірена копія довідки з акта огляду МСЕК про
встановлення групи інвалідності.
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Таким чином, нарахування ЄСВ у розмірі 8,41 % на заробітну плату працюючому інваліду здійснюється в період з дати
встановлення групи інвалідності, але не
раніше одержання роботодавцем завіреної
копії довідки з акту огляду в медико-соціальній експертній комісії та закінчується
датою скасування інвалідності на підставі рішення цієї комісії. При цьому до дати
одержання завіреної копії зазначеної довідки та після дати скасування інвалідності
роботодавець нараховує ЄСВ у розмірі 22 %
визначеної бази нарахування.

Оподаткування внесків на
добровільне страхування
Чи оподатковується ПДФО сума
страхових внесків, сплачених підприємством за добровільне страхування на користь найманих працівників, та як їх відображати у ф. № 1ДФ?
Згідно з пп. 164.2.16 ПКУ до бази
оподаткування ПДФО відноситься сума пенсійних внесків у межах
недержавного пенсійного забезпечення
відповідно до закону, страхових платежів
(страхових внесків, страхових премій),
у т. ч. за договорами добровільного медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсії, внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського
управління, сплачена будь-якою особою —
резидентом за платника податку чи на
його користь, крім сум, що сплачуються:
• особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;
• одним з членів сім’ї першого ступеня
споріднення платника податку;
• роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку,
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якщо така сума не перевищує 15% нарахованої цим роботодавцем суми заробітної
плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який
сплачується пенсійний внесок, внесків до
фондів банківського управління, але не
більш як п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
відповідний рік, у розрахунку за місяць за
сукупністю таких внесків.
Таким чином, сума страхових внесків,
сплачена підприємством за добровільне
страхування на користь найманих працівників (крім випадків, зазначених у абзацах
«а» – «в» пп. 164.2.16 ПКУ), вважається додатковим благом фізичної особи, підлягає
оподаткуванню на загальних підставах та
відображається у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «126».

Повернення надміру сплаченого
ПДФО
Як податковий агент може повернути суму надміру нарахованого
та сплаченого ПДФО?
Умови повернення помилково та/
або надміру сплачених грошових
зобов’язань визначені ст. 43 ПКУ.
Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є
подання платником податків заяви про
таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО,
які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний
календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку)
протягом 1095 днів від дня виникнення
помилково та/або надміру сплаченої
суми.
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Згідно з п. 43.4 ПКУ платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових
зобов’язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на
поточний рахунок в банку; на погашення
грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів; повернення готівкою
за чеком за відсутності у платника податків рахунку в банку.
Контролюючий орган не пізніше ніж за
п’ять робочих днів до закінчення 20-денного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення
відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (п. 43.5 ПКУ),
який на його підставі протягом п’яти робо-
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чих днів повертає помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання платникам податків у порядку, встановленому
Мінфіном.
Відповідно до пп. 14.1.115 ПКУ надміру
сплачені грошові зобов’язання — це суми
коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми
грошових зобов’язань, граничний строк
сплати яких настав на таку дату.
Отже, податковий агент має право повернути або врахувати в рахунок сплати
наступних платежів тільки ту суму надміру сплаченого ПДФО, який був перерахований до бюджету понад суму грошових
зобов’язань, граничний строк сплати якої
настав на таку дату. За наявності переплати податковий агент має право не сплачувати ПДФО в межах такої переплати.

Роз’яснюють фахівці Держстату
Тетяна БОЧКАРЬОВА, заступник директора департаменту — начальник
відділу статистики оплати праці Державної служби статистики України
Виправлення помилок у ф. № 1-ПВ
Чи є можливість виправити помилки, які допущено у ф. № 1-ПВ
(місячній чи квартальній) «Звіт з
праці», і який механізм такого виправлення? За які періоди можна й доцільно
робити виправлення у звіті: тільки за поточний рік чи й за минулі (2015-й, 2014-й
тощо)?
Недостовірні первинні дані — це подані респондентами первинні дані,
які не відповідають фактичному стану явища чи процесу, що вивчається в ході
проведення державного статистичного спостереження.

У разі виявлення недостовірних первинних даних респонденти (підприємста,
установи, організації) можуть подавати
пропозиції щодо внесення виправлень до
недостовірних первинних даних на всіх
етапах проведення державного статистичного спостереження.
На етапах збирання та опрацювання
первинних даних, поданих респондентами для проведення державних статистичних спостережень, термін внесення
виправлень до недостовірних первинних
та статистичних даних (інформації) обмежений строком завершення опрацювання
первинних даних відповідно до технологічної програми державних статистичних
спостережень.
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На етапах аналізу та поширення статистичної інформації виправлення до
недостовірних первинних даних вносяться органами державної статистики всіх
рівнів повноважень тільки в разі їх суттєвої недостовірності.
Якщо недостовірні первинні дані, подані для проведення державних статистичних спостережень, виявлені респондентом, орган державної статистики, який
здійснював їх збирання та опрацювання,
приймає від респондента виправлені форми державних статистичних спостережень та/або фінансової звітності з письмовим поясненням причин необхідності
внесення виправлень до поданих респондентом раніше недостовірних первинних
даних. Виправлення можуть вноситися
органами державної статистики після поглибленого аналізу та порівняння оновлених первинних даних з даними інших
формулярів, необхідних для проведення
державних статистичних спостережень.
Подання респондентами недостовірних первинних даних (збільшення значень (приписки) чи їх зменшення) або
неподання (приховування) у формах державних статистичних спостережень та/
або фінансової звітності даних про фактичний стан явища чи процесу, що вивчається в ході проведення державного статистичного спостереження, призводить
до отримання недостовірної статистичної
інформації.
Згідно зі ст. 1863 КУпАП подання респондентами недостовірних первинних
даних для проведення державних статистичних спостережень є порушенням
порядку подання даних державних статистичних спостережень, що тягне за собою накладання посадових осіб та підприємців адмінштрафу в розмірі від 10 до
15 нмдг, або від 170 до 255 грн (за повторне порушення — від 15 до 25 нмдг, або від
255 до 425 грн).
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Подання «Звіту з праці»
структурними підрозділами
Підприємство має відокремлені
та структурні підрозділи. Куди подавати «Звіти з праці» — за юридичною адресою підприємства чи за
місцем розташування підрозділів?
Респондентом державних статистичних спостережень зі статистики
праці є юридична особа або її відокремлений підрозділ, але звіти респондент
може подавати як за себе, так і окремо за
кожний структурний підрозділ.
Для юридичної особи передбачено подання статистичної звітності з праці за місцезнаходженням, включаючи дані щодо
відокремлених та структурних підрозділів
(виробництв, цехів, відділень, дільниць
тощо), які розташовані на одній з нею
території (місто, район).
Відокремлені підрозділи, розташовані на іншій адміністративній території
(місто, район), ніж їхнє головне підприємство, подають форми статистичної звітності з праці за своїм місцезнаходженням.
Якщо юридична особа або відокремлений підрозділ (підприємство) має структурні підрозділи, що розташовані на іншій
адміністративній території (місто, район)
або займаються іншими видами діяльності, ніж саме підприємство, та в сумі складають значну питому вагу (не менше 30 %)
у загальній кількості працівників, тоді
підприємство подає ф. № 1-ПВ (місячна)
та ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»
щодо кожного зі структурних підрозділів
за своїм (юридичної особи, відокремленого підрозділу) місцезнаходженням.
У разі невідповідності юридичної та
фактичної адреси підприємства звіт подається за фактичною адресою (місцем
здійснення виробничої діяльності або розташування офісу).
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Зауважуємо, що згідно зі ст. 18 Закону
України «Про державну статистику» від
17.09.1992 р. № 2614-XII респонденти
зобо-в’язані безкоштовно, в повному обсязі, за формою, передбаченою звітностатистичною документацією, у визначені терміни подавати органам державної
статистики достовірну статистичну інформацію, у т. ч. з обмеженим доступом,
і дані бухобліку.
Слід нагадати, що проведення державних статистичних спостережень з праці
суспільно важливе для отримання економічних і соціальних показників, а участь у
них усіх відібраних респондентів забезпечує надійну та об’єктивну оцінку ситуації
у сфері оплати праці.

Подання «Звіту з праці»
посеред календарного року
Чи може підприємство почати
подавати звіти з праці посеред
календарного року?
Сукупність респондентів, що підлягають обстеженню за формою № 1-ПВ
(місячна) та формою № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», визначається Держстатом наприкінці календарного року.
Респонденти відбираються за Методикою
формування сукупності для проведення
обстеження підприємств із питань статистики праці, затвердженою наказом
Державної служби статистики України від
26.01.2016 р. № 14.
Для відбору респондентів як критерій
застосовується показник середньої кількості працівників, отриманий за даними
державних статистичних спостережень,
фінансової звітності та адміністративних джерел. В обстеженні можуть брати
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участь підприємства із середньою кількістю працівників 10 і більше осіб (ураховуючи штатних працівників, сумісників та
працюючих за цивільно-правовими договорами).
Великі та середні підприємства (кількість працівників на яких становить 50
і більше осіб) обстежуються суцільно,
а малі (від 10 до 49 осіб включно) — вибірково, фізичні особи — підприємці та наймані в них працівники не обстежуються.
Важливо знати, що сукупність підприємств, які обстежуються суцільно, впродовж звітного року щомісяця може бути
доповнена за рахунок новостворених,
тобто таких, що утворилися або розпочали діяльність наприкінці попереднього року або на початку звітного, на яких
середня кількість працівників відповідає цензу, встановленому для суцільного обстеження. Також у разі збільшення
середньої кількості працівників малого
підприємства до 100 осіб і більше (за рахунок злиття або розширення діяльності), таке підприємство стає респондентом, що бере участь в обстеженні шляхом подання статистичної звітності за
ф. № 1-ПВ (місячна) та ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці».
Вибіркова сукупність протягом звітного року не змінюється.
Про необхідність подання тієї чи іншої
форми державного статистичного спостереження респондентів повідомляють територіальні органи Держстату. Також на
офіційному веб-сайті Держстату є рубрика «Сервіс для респондентів», де респондент має змогу отримати інформацію про
те, які форми державних статистичних
спостережень має подавати його підприємство (установа, організація) упродовж
поточного року до органів державної статистики.
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Сегодня в рубрике:

«Дотяжка» до «минималки»:
отражаем в отчетности
по ЕСВ
c. 91

Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж — начальник відділу
персоніфікованого обліку та інформаційного забезпечення
солідарної пенсійної системи Пенсійного фонду України

«Дотяжка»
до «мінімалки»:
відображаємо у
звітності з ЄСВ

Вимога щодо сплати ЄСВ з мінімальної зарплати, якщо фактична база нарахування її не перевищує, не є новою. У 2016 р.
змінилися лише деякі умови справляння ЄСВ в таких випадках,
але принцип змін не зазнав. Тому коротко нагадаємо підстави
для справляння ЄСВ з мінімальної зарплати та порядок його
відображення у звітності з ЄСВ
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Нормативна база
Частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ
встановлено, що в разі якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід,
сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано
дохід (прибуток), та ставки ЄСВ. (Ця різниця між фактичним доходом і мінімальною
зарплатою отримала назву «дотяжка).
У разі нарахування заробітної плати
(доходів) фізичним особам з джерел не за
основним місцем роботи ставка ЄСВ, встановлена частиною п’ятою ст. 8 Закону про
ЄСВ (22 %), застосовується до визначеної
бази нарахування незалежно від її розміру.
Порядок практичного застосування цієї
норми Закону Державна фіксальна служба
україни роз’яснила в листі від 29.01.2016 р.
№ 1394/5/99-99-17-03-03-16.
Загальні випадки застосування частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ такі. Сума
ЄСВ розраховується як добуток ставки
ЄСВ, встановленої законом на місяць, за
який отримано дохід, та суми «дотяжки»,
якщо дохід не перевищує розміру мінімальної заробітної плати. Зокрема, в таких випадках:
• працівник частину місяця перебував
у відпустці без збереження заробітної плати;
• працівник частину місяця перебував
у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
• у працівника протягом місяця були
прогули;
• працівник частину місяця хворів і не
надав роботодавцю листок непрацездатності;
• працівник частину місяця хворів,
а допомогу по тимчасовій непрацездатнос-
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ті нараховано в розмірі 50 (60, 70) % середньої заробітної плати.
Особливі випадки застосування частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ:
• сума ЄСВ розраховується з фактично
нарахованої в поточному місяці заробітної
плати незалежно від її розміру в разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи;
• в разі оподаткування доходів внутрішніх сумісників, осіб, які отримують
винагороди за договорами ЦПХ, до уваги
береться загальна сума оподатковуваного
доходу;
• якщо відпустка припадає на майбутній місяць і сума відпускних нараховується
не за повний місяць та після відпустки працівнику буде нараховано заробітну плату,
то в поточному місяці ЄСВ нараховується
на суму фактичної оплати відпустки за
майбутній період, оскільки загальна сума
доходу ще невідома. Якщо в наступному
місяці загальний дохід (заробітна плата
та сума відпускних) за місяць менше мінімальної зарплати, ЄСВ розраховується
виходячи з мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід);
• якщо у працівника початок та закінчення листка непрацездатності припадають на різні місяці, ЄСВ у місяці початку
лікарняного нараховується за фактично
відпрацьований час, оскільки загальна
сума доходу ще невідома (суму лікарняних
буде визначено після надання листка непрацездатності). Якщо після розподілу лікарняного в наступному місяці загальний
дохід за місяць становить менше мінімального розміру зарплати, ЄСВ нараховується
виходячи з мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід).
На суму допомоги по вагітності та пологах за останній місяць, якщо ця її частина менше мінімальної зарплати, у місяці
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нарахування допомоги ЄСВ можна не нараховувати, адже остаточний дохід за
останній місяць ще невідомий. Хіба що у
випадку, якщо достовірно відомо, що працівниця не вийде на роботу, а відразу піде у
відпустку для догляду за дитиною.
Норма частини п’ятої ст. 8 Закону про
ЄСВ не поширюється на заробітну плату
інваліда, працевлаштованого за основним
місцем роботи на підприємстві, де застосовується ставка 8,41 %, 5,5 % або 5,3 %. Для
зазначених працівників сума єдиного внеску розраховується із фактично нарахованої
заробітної плати незалежно від її розміру.
Нагадаємо, що ставки ЄСВ у розмірах
8,41 %, 5,5 %, 5,3 % можуть застосовувати
до зарплати працівників-інвалідів тільки
страхувальники — юридичні особи. Фізичні особи — підприємці до зарплати працівників-інвалідів застосовують ставку ЄСВ у
розмірі 22 %.
Якщо у працівника в поточному місяці немає заробітку, ЄСВ не нараховується,
оскільки відсутня база його нарахування.

Відображення у звітності
Отже, якщо у звітному місяці виникає
потреба нараховувати ЄСВ з «дотяжки», по
працівнику в таблиці 6 звітності з ЄСВ буде
заповнено два рядки:
• у першому рядку вказується фактична база нарахування ЄСВ;
• у другому рядку — сума «дотяжки» —
різниці між фактичною базою нарахування ЄСВ і розміром мінімальної заробітної
плати (ця різниця працівнику не виплачується).
Наприклад, якщо працівник частину
місяця в жовтні був у відпустці без збереження заробітної плати, то у звітності за
жовтень буде заповнено два рядки: про
зарплату і «дотяжку». Якщо ж працівник у
жовтні частину місяця хворів, то в жовтні
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буде заповнено рядок з інформацією про
зарплату, а сума «дотяжки» буде відображена в наступному місяці.
Але в такому випадку в таблиці 6 за листопад вже буде три рядки: про суму зарплати за листопад, суму допомоги по тимчасовій непрацездатності за жовтень і суму
«дотяжки» за жовтень.
Сума «дотяжки» відображається в таблиці 6 звітності з ЄСВ з тим же кодом категорії застрахованої особи, що й основна
база нарахування. Але якщо йдеться, наприклад, про донарахування лише з лікарняних — «29», допомоги по вагітності та
пологах — «42» тощо. Решта реквізитів заповнюється таким чином:
• реквізит 10 — завжди код типу нарахування «13»;
• реквізит 11 — місяць і рік, за який визначаємо «дотяжку»;
• реквізит 15 — не заповнюється, якщо
дані вказано в рядку з основною базою
оподаткування;
• реквізит 19 — сума «дотяжки»;
• реквізит 21 — сума ЄСВ, нарахована
на суму «дотяжки»;
• реквізит 22 — завжди буде відмітка
«1» («так»).
Інші реквізити в цьому рядку — 13, 14,
16, 17, 18, 20 — не заповнюються.
У таблиці 1 звітності з ЄСВ сума «дотяжки» відображається в рядку 2.5 «Додаткова
база нарахування єдиного внеску (22,0 %)»,
а сума нарахованого на неї ЄСВ — у рядку 3.5 «на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями
(22,0 %)». До рядка 1 «Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільноправовими договорами, оплати допомоги
по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, усього»
сума «дотяжки» не включається, оскільки не
нараховується на користь працівників.
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ПРИКЛАД 1

Відображення в таблиці 6 «дотяжки», якщо працівник отримав зарплату
та перебував у відпустці без збереження заробітної плати
У жовтні 2016 р. працівник працював лише 10 днів з 20-ти, решту часу перебував у
відпустці без збереження зарплати. За цей період йому нараховано зарплату в розмірі
1200 грн.
Оскільки база нарахування (1200 грн) менше 1450 грн, сума «дотяжки», з якої додатково справляється ЄСВ,становить 250 грн, а сума ЄСВ — 55 грн.
У таблиці 6 інформація заповнюється так, як показано в рядках 1–2 зразка.

ПРИКЛАД 2

Відображення в таблиці 6 «дотяжки», якщо працівник отримав зарплату,
лікарняні та перебував у відпустці без збереження заробітної плати
У жовтні 2016 р. працівник з 20 робочих днів працював п’ять — з 3 по 7 жовтня; хворів
з 10 по 14 жовтня, а решту часу перебував у відпустці без збереження зарплати.
За цей період йому нараховано зарплату в розмірі 600 грн та допомогу по тимчасовій
непрацездатності в розмірі 700 грн.
Оскільки база нарахування (600 грн + 700 грн) менше 1450 грн, сума «дотяжки», з якої
додатково справляється ЄСВ, становить 150 грн, а сума ЄСВ — 33 грн.
У таблиці 6 інформація заповнюється так, як показано в рядках 3–5 зразка.

ПРИКЛАД 3

Відображення в таблиці 6 «дотяжки», якщо працівник отримав зарплату,
відпускні та перебував у відпустці без збереження заробітної плати
У жовтні 2016 р. працівнику нараховано заробітну плату за 10 робочих днів (з 3 по
17 жовтня) в сумі 1000 грн та відпускні за 24 календарних дні в сумі 1680 грн, в т. ч. за
листопад у сумі 700 грн. Решту часу в листопаді працівник перебував у відпустці без
збереження зарплати.
Оскільки база нарахування ЄСВ у листопаді (700 грн) менше 1450 грн, сума «дотяжки»,
з якої додатково справляється ЄСВ, становить 750 грн, а сума ЄСВ — 165 грн. Але донараховується ЄСВ у листопаді. У жовтні інформація в таблиці 6 відображається як зазвичай.
У таблиці 6 інформація за жовтень заповнюється так, як показано в рядках 6–8 зразка.
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днів тимчакатего- нарапроведено
сової непрарії ЗО* хувань
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19. Сума єдиного внеску за
звітний місяць (із заробітної
плати / доходу)

2. Філія за реєстрацією в органі
Пенсійного фонду України

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

12. Прізвище, ім'я, по батькові ЗО

Семенова Марина Петрівна

ж

1

8. Номер облікової картки ЗО

Семенова Марина Петрівна

ж

7.
Чоловік Ч,
жінка
6.
Грома- Ж
5. дянин
№ України
з/п
(1-так,
0-ні)

3. Звітний місяць

1. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків

Вихідний № у страхувальника _____________

1 5 4 0 0

2 1 5 6 0

2 2 0 0 0

3 3 0 0

1 5 4 0 0

1 3 2 0 0

0

5 5 0 0

3 9 6 0 0

21. Сума нарахованого
єдиного внеску за звітний
місяць (із заробітної плати /
доходу

20. Сума утриманого
єдиного внеску за звітний
місяць (із заробітної плати /
доходу

Зразок
Зразок

Марино. Ця таблиця нової форми, у неї додано нову графу 16. Але ти її по-новому не малюй. ДОстатньо "стару" гр. 15 розділити надвоє, а решту перенумеру
№11 (124) ноябрь 2016
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КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТЕ

КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

Кількість днів
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

Листопад 2016 р.
7 листопада, понеділок
Закінчується строк подання органам статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за жовтень
2016 р.

9 листопада, середа
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку за III квартал 2016 р.
(ф. № 1ДФ).

21 листопада, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу за жовтень
2016 р.

Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування до органів доходів і зборів
(форма № Д4 (місячна)) за жовтень 2016 р.

28 листопада, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за жовтень 2016 р.

30 листопада, середа
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2016 р.
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за жовтень 2016 р.

При подготовке использованы материалы систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua

