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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Один з інтернет-мемів «запам’ятайте цей твіт» вживають,
якщо автор хоче наголосити,
що передбачена ним подія чи
явище обов’язково відбудуться,
і він потім зможе сказати щось
на кшталт: «Я ж попереджав,
а ви не вірили».
От і я в журналі № 9/2016
писав, що з початком роботи Верховної Ради у вересні нас чекає
чергова податкова реформа або
розмови про неї, але найбільш
реалістичними мені здавалися
заяви про підвищення розміру
мінімальної заробітної плати.
Про значне підвищення мінімальної зарплати говорив
і Прем’єр-міністр, і міністр соціальної політики, але їхнім «твітам» мало хто вірив, а вони, як виявилося, свою «підступну»
справу робили. І ось настав черговий момент, коли всерйоз
і з повною відповідальністю було заявлено: з 1 січня 2017 р.
мінімальна зарплата зросте вдвічі. Усі стурбовані та занепокоєні. Експерти всіх гатунків наввипередки розказують: одні —
про позитивні наслідки, другі — про негативні. Дійшло до
того, що в інтернеті можна знайти жартівливі припущення,
що Україна стане першою у світі країною, в якій люди вийдуть на майдани протестувати проти підвищення розміру
мінімальної зарплати.
Насправді ж, у нас дуже багато різноманітних виплат
«зав’язно» на мінімальну зарплату. І її двократне підвищення — це не тільки кошти «на руки» за виконану роботу,
а й податки, пільги, штрафи тощо. Наслідком її запровадження
стане низка змін у законодавстві, починаючи з визначення,
що таке мінімальна зарплата. Тому вже в грудні ми станемо
свідками чергових протистоять у Верховній Раді під час
розгляду цих змін. А ще й обіцяють зміни до Податкового
кодексу… «Веселі, брате, часи настали...».
Залишайтеся з нами! І до зустрічі на сторінках журналу
в новому році!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямой линии: с 01.01.2017 — 01012017
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Мінімальна зарплата — 2016
Нагадуємо, що Законом України від 19.05.2016 р. № 1384-VIII
внесено зміни до Закону про Держбюджет — 2016, згідно з якими
розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму
для працездатних осіб з 01.12.2016 р. становить 1600 грн. Розмір
ПСП, доходу, що дає права на її застосування, неоподатковуваної
суми матеріальної допомоги не змінюються й залишаються на
рівні, встановленому на 01.01.2016 р. Проте до 40 000 грн зростає
максимальна база справляння ЄСВ та розмір доходу, що підлягає
індексації в грудні.

Мінімальна зарплата — 2017
Уряд вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
(реєстраційний № 5130). Законопроект, йдеться в пояснювальній
записці до нього, подано «з метою створення умов для стабілізації
фінансового стану держави та удосконалення окремих положень
соціальної політики». Насамперед ним передбачено внесення змін
до низки нормативних актів, в яких є «прив’язка» до мінімальної
зарплати, яку уряд має намір з 01.01.2017 р. підвищити вдвічі. Крім
того, передбачено упорядкувати порядок виплати стипендій, пенсій
деяким категоріям пенсіонерів тощо.
Додамо, що розгляд проекту Державного бюджету на 2017 р.
заплановано на початок грудня. Тому про всі зміни в законодавстві
ми проінформуємо вас у журналі «Заработная плата» № 1/2017.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Розрахунок допомоги по вагітності та пологах
Лист від 13.10.2016 р.
№ 334/18/99-16

У листі розглянуто порядок виплати допомоги по вагітності
та пологах (далі — допомога) за місцем роботи за сумісництвом,
якщо заробітна плата застрахованої особи за сумісництвом нижче
розміру мінімальної заробітної плати. Роз’яснюється, що допомога
за основним місцем роботи на підставі листка непрацездатності
надається з урахуванням норм частини другої ст. 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-ХІV (далі — Закон № 1105), тобто в розмірі не
меншому, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на
час настання страхового випадку. Якщо застрахована особа також
працює за сумісництвом, допомога надається за місцем роботи
за сумісництвом на підставі копії листка непрацездатності. При
цьому доплата до суми допомоги до розміру мінімальної зарплати
не здійснюється, оскільки за цим страховим випадком норма частини
другої ст. 26 Закону № 1105 реалізована за основним місцем роботи.
Аналогічне питання розглядалося також у журналі «Заработная
плата» № 6/2016, с. 81.
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Врахування премій для відпускних
Роз’яснюється, що якщо положенням про преміювання передбачено виплату премії щомісячно за наявності фінансових можливостей, проте в установі у зв’язку з труднощами місячна премія
була виплачена лише в одному місяці, вона враховуватиметься
під час обчислення середньої заробітної плати згідно з Порядком
обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100, для оплати днів щорічної відпустки,
оскільки така премія не належить до одноразових.
З цього можна зробити висновок, що про (не)одноразовість
премій свідчить не кількість виплачених премій, а встановлена
періодичність їх виплати.

Лист від 04.10.2016 р.
№ 1374/13/8416

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Порівняння даних розділів І та ІІ у ф. № 1ДФ
Лист від 13.10.2016 р.
№ 6643/В/26-15-13-02-15

ДФС у м. Києві роз’яснила, що графи «Сума нарахованого доходу» розділу I та «Загальна сума нарахованого доходу» розділу ІІ,
а також графи «Сума виплаченого доходу» розділу І та «Загальна
сума виплаченого доходу» розділу ІІ не повинні дорівнювати один
одному.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Нова форма декларації про доходи фізосіб
Наказ від 15.09.2016 р.
№ 821

У новій редакції викладено:
— форму податкової декларації про майновий стан і доходи;
— Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.
У наказі зазначено, що зміни наберуть чинності 31.12.2016 р.
Отже, за 2016 р. слід подавати декларацію за новою формою.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Зміни у призначенні пенсій
Постанова від 09.11.2016 р.
№ 791

Зміни, пов’язані із затвердженням нових Списків № 1 та № 2,
внесено до п. 2 Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого
постановою КМУ від 18.07.2007 р. № 937. Встановлено, зокрема, що
пільгові пенсії можуть призначатися за рахунок коштів підприємств
та організацій (крім тих, що фінансуються або дотуються з бюджету)
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» працівникам, які працюють (працювали) на
виробництвах, роботах, за професіями та на посадах, не передбачених списками виробництв, робіт, професій, посад і показників,
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах,
затвердженими постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461.
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Свой вопрос вы можете
задать, позвонив по
телефону прямой линии
«Вопрос — ответ»:

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

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

Надання «чорнобильської»
відпустки та отримання
компенсації з бюджету
На підприємство два місяці тому
було прийнято на роботу працівника, який має статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1. Він подав заяву
про надання йому додаткової відпустки. Чи можна надати працівнику таку
відпустку, зважаючи на строк його роботи, та як отримати компенсацію відпускних?
Надання працівнику, який має статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1,
додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів
на рік передбачено п. 22 ст. 20 Закону
України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чор-

нобильської катастрофи» від 28.02.1991 р.
№ 796-ХІІ (далі — Закон № 796).
Зазначена додаткова відпустка не належить до щорічних додаткових відпусток, які
надаються за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, за особливий характер праці, за ненормований робочий день,
оскільки не пов’язана з робочим процесом,
а є своєрідною пільгою та компенсацією за
шкоду, завдану здоров’ю працівника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Отже, на
таку додаткову відпустку не поширюються
норми, визначені для щорічних відпусток.
Зокрема, ця відпустка не подовжується на
період святкових днів та в разі тимчасової
непрацездатності працівника, не ділиться
на частини, не переноситься на наступний
рік, за неї не виплачується грошова компенсація й надається вона незалежно від часу
роботи на підприємстві працівника, який
має на неї право.
Відшкодування підприємствам оплати
днів додаткової відпустки здійснюється з
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держбюджету через управління праці та
соціального захисту населення та відповідно до Порядку використання коштів
державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого
постановою КМУ від 20.09.2005 р. № 936
(далі — Порядок № 936).
Для отримання компенсації підприємство повинно зареєструватися в органі
соціального захисту та щороку не пізніше ніж за два місяці до початку кожного
бюджетного року подавати відомості про
кількість постраждалих осіб за їхніми категоріями та видами виплат (компенсація, допомога) за формою, затвердженою
Мінсоцполітики, а також списки таких
осіб із зазначенням прізвища, ім’я, по
батькові, категорії, серії та номера посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера (п. 6 Порядку № 936). Також
разом із цими документами слід подавати
графік додаткових відпусток працівників«чорнобильців» і розрахунок витрат підприємства на оплату таких відпусток на
наступний бюджетний рік.
Для отримання компенсації в 2017 р.
вказаний пакет документів потрібно було
подати до 1 листопада.
Із запитання зрозуміло, на 2016 р. кошти для компенсації витрат підприємства
на додаткові відпустки «чорнобильцям»
не були зарезервовані, оскільки таких
працівників не було. Після прийняття на
роботу працівника-«чорнобильця» потрібно було протягом 20 днів наступного
місяця зареєструватися в органі соціального захисту та повідомити про це. Зважаючи на те, що підприємство й цього не
зробило, слід терміново зареєструватися,
подати дані про нового працівника й розрахунок витрат на оплату його додаткової
відпустки.
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Створення відділів без керівників
Чи можна створювати на підприємстві недержавної форми власності структурні підрозділи (відділи), які не мають власного керівника,
а підпорядковуються керівнику підприємства? Чи можна встановлювати різні
посадові оклади для штатних одиниць
з однаковою посадою, які належать до
різних відділів?
Порядок формування організаційної структури підприємства недержавної форми власності прописаний у ст. 64 Господарського кодексу
України. Згідно з цієї статтею такі підприємства самостійно визначають свою
організаційну структуру, встановлюють
чисельність працівників, розробляють та
затверджують штатний розпис.
Функції, права та обов’язки структурних підрозділів (відділів) підприємства
визначаються положеннями про них, які
затверджуються в порядку, встановленому статутом або іншими установчими
документами. У цих положеннях керівництво підприємства й визначає, кому мають підпорядковуватися структурні підрозділи (відділи) та їх працівники.
І хоча зазвичай під час створення підрозділу (відділу) призначається його керівник, законодавство не містить заборони
стосовно керівництва підрозділом (відділом) безпосередньо керівником підприємства або його заступником. Тобто якщо
керівник підприємства вирішить самостійно керувати одним із відділів (наприклад,
у зв’язку з відсутністю потрібного фахівця
або з метою економії коштів), то це цілком
можливо й не протизаконно.
Зауважимо, що назву структурного підрозділу (відділу) підприємства слід обов’язково
вказувати в трудовій книжці працівника.
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Така вимога передбачена п. 2.14 Інструкції про ведення трудових книжок. Зокрема, до графи 3 трудової книжки вносять
такий запис: «Прийнятий (призначений)
до відділу (вказується його назва) на посаду
(вказується повна назва посади, категорії)».
Стаття 15 Закону про оплату праці надає підприємствам право самостійно вирішувати питання оплати своїх працівників
(у колективному або трудовому договорі,
іншому внутрішньому документі). Тому,
спираючись на окремі критерії (наприклад,
складність робіт, більша відповідальність
тощо), керівництво підприємства може
встановлювати у штатному розписі різні
посадові оклади для штатних одиниць з однаковою посадою, які належать до різних
структурних підрозділів (відділів).
Також можна підвищувати заробітну
плату окремим працівникам за рахунок
встановлення надбавок і доплат (маються на увазі не обов’язкові доплати й надбавки, визначені законодавством, а ті, які
керівник підприємства призначає за власним бажанням).

Нарахування ЄСВ на премію
звільненому працівнику
Працівник звільнився 20.10.2016 р.,
а за результатами роботи за цей
місяць йому 31.10.2016 р. було
нараховано премію в розмірі менше мінімальної заробітної плати (пропорційно відпрацьованому часу). Чи нараховується ЄСВ на таку премію?
Відповідно до частини першої ст. 7
Закону про ЄСВ роботодавці нараховують ЄСВ на суму нарахованої
кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в т. ч. у
натуральній формі, та суму винагороди за
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виконання робіт (надання послуг) за договорами ЦПХ.
При цьому ЄСВ також нараховується на
суму заробітної плати (доходу) осіб, яким
таку зарплату (дохід) за відпрацьований
час нараховано вже після звільнення з роботи (абзац другий частини другої ст. 7 Закону про ЄСВ). Тобто підприємство має нарахувати ЄСВ на суму премії звільненому
працівнику.
Абзацом другим частини п’ятої ст. 7 Закону про ЄСВ встановлено, що 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, та ставки ЄСВ.
І хоча працівнику було нараховано премію в розмірі менше мінімальної заробітної плати, база нарахування ЄСВ визначається не окремо з неї, а із загальної суми
нарахованого за місяць доходу. Тобто суму
премії слід включити до всієї суми доходу
працівника за жовтень 2016 р. (йому належить зарплата за 20 днів, можливо компенсація за невикористані дні щорічної
відпустки) та порівняти її з розміром мінімальної заробітної плати.
Якщо загальна сума доходу менше мінімальної зарплати, ЄСВ нараховується відповідно до абзацу другого частини п’ятої
ст. 7 Закону про ЄСВ, а якщо більше — ЄСВ
нараховується виходячи із фактичної бази
оподаткування в межах її максимальної
величини.

«Табелювання» працівника,
відрядженого на інше
підприємство
Як відображати в табелі обліку використання робочого часу («табелювати») працівника, який працює
неповний робочий час (6 год. на день),
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але перебуває у відрядженні на підприємстві з режимом роботи 8 год. на день?
Пунктом 8 Загальних положень Інструкції про службові відрядження
в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 (поширюється на підприємства, установи,
органзації, що фінансуються з бюджету,
а для госпрозрахункових має рекомендаційний характер) визначено, що на працівника, який перебуває у відрядженні,
поширюється режим робочого часу того
підприємства, до якого він відряджений.
Тому в табелі обліку робочого часу необхідно проставляти фактично відпрацьовані години, тобто 8 годин.
Однак зауважимо, що в даному випадку
процедура оформлення відрядження матиме свою специфіку. Зокрема, варто звернути увагу два моменти.
Перший — враховуючи ситуацію, внаслідок виникнення якої в працівника змінюється режим робочого часу, ще на етапі визначення кандидатури відрядженого
доцільно узгодити з ним питання режиму
та тривалості роботи під час відрядження. У наказі про відрядження необхідно
обов’язково вказати особливості умов праці та її оплати під час відрядження. Наприклад, що оплата праці за час відрядження
здійснюється за всі робочі дні тижня з розрахунку повного робочого часу.
Другий — відповідно до ст. 32 КЗпП
встановлення або скасування неповного робочого часу є зміною істотних умов
праці, про що працівника необхідно попередити за два місяці. Але у випадку, що
розглядається, режим неповного робочого
часу припиняється тільки на період відрядження, а не скасовується. Отже, на думку автора, достатньо згоди працівника на
відрядження в таких умовах, отриманої в
письмовій формі. Таку згоду можна офор-
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мити окремим документом до видання наказу про відрядження та з посиланням в
наказі на раніше оформлену згоду.
Також можливий варіант, коли підтвердження згоди (під підпис працівника) оформлюється в самому наказі: «Згодний працювати під час відрядження на умовах повного
робочого часу».

Поновлення на роботі за
рішенням суду працівника, який
працює за новим місцем роботи
Чи повинно підприємство виконати рішення суду про поновлення
працівника на роботі та виплатити йому середню зарплату за час вимушеного прогулу, якщо він на час прийняття
судом рішення вже працевлаштувався на
інше підприємство?
В абзаці восьмому ст. 235 КЗпП зазначено, що рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника підлягає негайному виконанню. При цьому немає жодних застережень стосовно того, працює на цей момент
працівник на іншому місці роботи чи ні.
Отже, той факт, що працівник за час, який
минув з моменту звільнення до моменту
винесення судом рішення про поновлення
його на попередньому місці роботи, працевлаштувався на іншу роботу, не звільняє
колишнього роботодавця від необхідності
виконати рішення суду: він зобов’язаний
видати наказ про поновлення працівника
на роботі з дня звільнення та виплату йому
середнього заробітку за час вимушеного
прогулу.
Але як же поновити його на роботі, коли
він вже працює на іншому підприємстві, та
по яку дату розраховувати виплату середнього заробітку? На жаль, законодавство
не містить роз’яснень, як це правильно
зробити, тому доводиться діяти за логікою.
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У ситуації, наведеній у запитанні, для поновлення працівника на попередньому місці роботи його заява не потрібна: його поновлюють на підставі рішення суду. Однак
про це слід обов’язково повідомити працівнику, який і має вирішити, чи повертатися
йому на цю роботу, чи залишатися працювати на новій.
Якщо працівник зацікавлений у роботі
на попередньому місці, йому слід звільнитися з нової роботи та розпочати виконання обов’язків за поновленою посадою.
Якщо ж він вирішить залишитися працю-
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вати на новому місці роботи, то має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Також не виключено, що працівник може домовитися з керівництвом працювати далі на умовах сумісництва (якщо
нове місце роботи є основним).
Середній заробіток за час вимушеного прогулу підприємство має виплатити в
сумі, вказаній у рішенні суду. Якщо воно не
погоджується із сумою, то має право оскаржити це рішення й вимагати її зменшення,
наприклад, за період часу, коли працівник
працевлаштувався на нове підприємство.

На ваші запитання відповідає Станіслав СОЛОМОНОВ,
консультант з організації праці та заробітної плати

Надурочні години
за підсумованого обліку
робочого часу
Календарна норма робочого часу
на січень за підсумованого обліку
робочого часу, розрахована за графіком п’ятиденного робочого тижня, становить 151 год. Місячна локальна норма
робочого часу на січень становить 139 год.
З 11 по 13 січня працівник хворів (зміни
12-4-8). У цьому ж місяці працівник звільнився. Яка розрахункова норма робочого
часу та кількість надурочних годин?
За підсумованого обліку:
• п. 12 Методичних рекомендацій
про застосування підсумованого
обліку робочого часу, затверджених наказом
Міністерства праці та соціальної політики
України від 19.04.2006 р. № 138 (далі —
Методичні рекомендації № 138) передбачено, що загальна кількість надурочних годин
за обліковий період визначається як різниця

між фактично відпрацьованим часом і розрахунковою нормою годин за цей період;
• відповідно до п. 11 Методичних
рекомендацій № 138 під час підрахунку надурочних годин робота святкові дні, проведена понад встановлену на підприємстві
норму робочого часу, за обліковий період
не враховується, оскільки вже оплачена
в подвійному розмірі;
• після закінчення облікового періоду оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані
понад установлений робочий час в обліковому
періоді (згідно зі ст. 106 КЗпП).
Розрахункова норма робочого часу працівника становить:
151 – 24 = 127 год,
де 24 — це три дні хвороби з розрахунку
3 дн. × 8 год.
Як наслідок, кількість надурочних годин
роботи дорівнює:
139 – 127 = 12 год.
Аналогічний приклад розглянуто в спецвипуску «Підсумований облік робочого часу:
від впровадження до скасування» № 1/2015.
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На ваші запитання відповідає Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Допомога на поховання
працівника-інваліда
Помер працівник-інвалід. Підприємство звернулося за допомогою
на поховання до ФСС з ТВП, але
отримало відмову у зв’язку з тим, що працівник-інвалід отримує пенсію і через це
не має права на допомогу від ФСС з ТВП.
Чи правомірно це?
Так, правомірно.
Згідно зі ст. 20 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХIV допомога на поховання надається в разі смерті застрахованої особи,
крім поховання пенсіонерів, безробітних
та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві. Але чи всіх пенсіонерів
стосується ця норма? Чи застосовується
вона до працівників-інвалідів, які отримують пенсію?
У разі смерті пенсіонера особам, які
здійснили його поховання, виплачується
допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку він отримував
на час смерті. При цьому не має значення
вік та вид пенсії, його, оскільки в деяких
випадках для призначення пенсії вік особи, якій її має бути надано, не враховується (наприклад, пенсії по інвалідності, за
вислугу років працівникам освіти, охорони
здоров’я, соціального забезпечення тощо).
Крім того, деяким особам пенсійний вік
скорочено, наприклад, працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних
роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, водіям міського пасажирського тран-

спорту тощо (ст. 53 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV
(далі — Закон № 1058).
ФСС з ТВП у листі від 24.03.2008 р.
№ 04-06/Ш-30з-43 роз’яснюють, що відповідно до ст. 1 Закону № 1058 пенсіонер —
це особа, яка відповідно до цього Закону
отримує пенсію, довічну пенсію.
За рахунок коштів Пенсійного фонду
надається пенсія по інвалідності внаслідок
загального захворювання (у т. ч. каліцтва,
не пов’язаного з роботою, інвалідності
з дитинства), а також допомога на поховання пенсіонерів (ст. 9 Закону № 1058).
Отже, чинним законодавством визначено, що допомога на поховання пенсіонера
(у т. ч. особи, яка отримувала пенсію по
інвалідності) надається за рахунок коштів
Пенсійного фонду України незалежно від
того, перебував він у трудових відносинах
на момент настання смерті чи ні.

ЄСВ із зарплати мобілізованого,
меншої за «мінімалку»
Як нарахувати ЄСВ у разі виплати
мобілізованому працівнику середнього заробітку, якщо він менший, ніж мінімальна заробітна плата?
Базою ЄСВ для роботодавців та найманих працівників є сума нарахованої заробітної плати за видами
виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, у тому числі у натуральній формі, що визначаються згідно
із Законом про оплату праці (ст. 7 Закону
про ЄСВ).
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Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати,
встановленої законом на мiсяць, за який
отримано дохiд, сума ЄСВ розраховується
як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної
плати та ставки ЄСВ у розмірі 22 % (частина п’ята ст. 8 Закону про ЄСВ).
Отже, якщо розмір нарахованого середнього заробітку менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, то сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки ЄСВ 22 %.

Довідка-виклик
працівника-студента
Працівник звернувся із заявою
про надання йому додаткової
оплачуваної відпустки на період
настановних занять у виші, надавши довідку-виклик за ф. № Н-7.01, що втратила чинність. Чи можна за таких умов надати працівнику навчальну відпустку?
Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах надається відповідно до ст. 216
КЗпП та ст. 15 Закону про відпустки.
Усталеною є практика, що для одержання
навчальної відпустки працівник має подати роботодавцеві заяву та довідку-виклик
навчального закладу, в якій мають бути зазначені:
• форма навчання;
• рівень акредитації навчального закладу;
• курс, на якому навчається працівник;
• період навчання, проведення сесії,
державних іспитів, захисту дипломного
проекту тощо.
А вже відповідно до заяви працівника
і довідки-виклику роботодавець видає наказ про надання навчальної відпустки.
У той же час ні в ст. 215–220 КЗпП, ні в ст. 15
Закону про відпустки немає застережен-
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ня, що обов’язковою умовою для надання
навчальної відпустки є довідка-виклик.
Проте без неї не можна стверджувати, що
працівник справді поєднує навчання з роботою та має право на таку відпустку, зокрема оплачувану. Тому наявність довідкивиклику для надання додаткової оплачуваної відпустки на період занять все ж є
обов’язковою.
Разом з тим, якщо проаналізувати зміст
ф. Н-7.01, затвердженої наказом МОН від
05.06.2013 р. № 683, що використовувалася до липня 2015 р., ф. № Н-4.01, затвердженої наказом МОН від 02.07.2015 р. № 705,
що використовувалася до липня 2016 р.,
ф. № Н-4.01, затвердженої наказом МОН
від 05.07.2016 р. № 782, що використовується в даний час, то за змістом вони однакові, змінювався тільки гриф «затверджено» і номер форми. Тому вважаємо, що
підприємство може надати працівникові
додаткову оплачувану відпустку на період настановних занять і на підставі довідки старої форми. Але якщо є можливість,
бажано все ж замінити її на довідку нової
форми.

(Не)сплата турзбору
під час відрядження
Працівник під час відрядження
мешкав у готелі. Бухгалтерія готелю затребувала від працівника
надати копію наказу з мокрою печаткою для того, щоб він не сплачував туристичний збір. Чи правомірні такі вимоги?
Так, правомірні.
Платниками туристичного збору
є громадяни України, іноземці, а
також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення
сільської, селищної та міської ради про
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встановлення збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити
місце перебування в зазначений строк.
Не можуть бути платниками збору, зокрема, особи, які прибули у відрядження
(ст. 268 ПКУ).
Направлення працівника підприємства у
відрядження здійснюється керівником підприємства або його заступником і оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, назви підприємства, куди відряджений працівник, строку
й мети відрядження.
З метою підтвердження правомірності
надання пільги податковий агент повинен
мати копії документів, що підтверджують
належність особи до пільгової категорії.
Особи, які не надали таких документів, як
зазначила ДФСУ в листі від 20.08.2012 р.
№ 1091/0/71-12/15-2217м, є платниками
туристичного збору на загальних підставах. Тому для того, щоб працівники у відрядженні не сплачували туристичний збір,
їх слід забезпечувати наказом про відрядження.

Зростання розміру
мінімальної зарплати
У ЗМІ та мережі Інтернет активно обговорюється питання щодо
зростання розміру мінімальної
заробітної плати. Чи буде порушенням,
якщо підприємство не підвищуватиме
розміру мінімальної зарплати, а встановить додаткові надбавки та премії, що сукупно за місяць становитимуть більше,
ніж новий розмір мінімальної заробітної
плати?
Так, це буде порушенням.
У ст. 95 КЗпП зазначено, що мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної
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плати за просту, некваліфіковану працю,
нижче якого не може провадитися оплата
за виконану працівником місячну, а також
погодинну норму праці (обсяг робіт). До
мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні
та компенсаційні виплати.
Розмір мінімальної заробітної плати
встановлюється і переглядається відповідно до ст. 9 і 10 Закону про оплату праці та
не може бути нижчим, ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою
на всій території України для підприємств,
установ, організацій усіх форм власності
та господарювання й фізичних осіб.

Сплата ЄСВ
підприємцями
Як сплачують ЄСВ фізичні особи —
підприємці, які є платниками єдиного податку?
Єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, сплачується підприємцем до 20 числа місяця, що
настає за кварталом, за який сплачується
ЄСВ. Також можливий варіант сплати ЄСВ
у вигляді щомісячного авансового платежу в розмірі, який самостійно визначають,
до 20 числа кожного місяця поточного
кварталу.
Підприємці самостійно визначають
суму, з якої сплачують єдиний внесок, але
не більш як максимальна величина бази
нарахування ЄСВ. У той же час сума ЄСВ не
може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску — суми, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати та розміру
внеску, встановленого законом на місяць,
за який нараховується заробітна плата,
дохід.
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Хвороба під час
випробувального строку
Під час встановленого випробувального строку працівник захворів. Чи слід зараховувати до строку випробування дні хвороби?
Ні, дні хвороби до випробувального
строку не зараховуються.
Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою
сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, що
йому доручають на новому місці роботи.
Обов’язково про випробування слід зазначати в наказі (частина перша ст. 26
КЗпП). До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично
не працював незалежно від причини (частина третя ст. 27 КЗпП).
Тобто якщо працівник у період випробування захворів, то строк випробування
«призупиняється» і продовжується після
виходу працівника на роботу.

Скорочення штату
та демобілізованого працівника
Демобілізований працівник приступив до роботи. Чи має він переважне право на залишення на
роботі в разі скорочення штату працівників?
У разі скорочення чисельності чи
штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та
праці переважне право на залишення на
роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією. За рівних умов продуктивності праці та кваліфікації перевага
в залишенні на роботі надається:
• учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чин-
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ність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
від 22.10.1993 р. № 3551-ХІІ;
• працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової
служби за призовом осіб офіцерського
складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох
років з дня звільнення їх зі служби.

Відповідальність за неподання
статистичної звітності
Чи передбачена відповідальність за
неподання чи порушення строків
подання статистичної звітності?
Так, передбачена. Респонденти зобов’язані безкоштовно, в повному
обсязі, за формою, передбаченою
звітно-статистичною документацією, у визначені терміни подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію, в т. ч. з обмеженим доступом,
і дані бухобліку (ст. 18 Закону України «Про
державну статистику» від 17.09.1992 р.
№ 2614-XII).
Респонденти несуть відповідальність
згідно зі ст. 1863 КУпАП, зокрема неподання органам державної статистики
даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх
недостовірними, не в повному обсязі, не
за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, або із запізненням, тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб
від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн).
Ці ж дії, вчинені повторно впродовж року після накладення адміністративного
стягнення, тягнуть за собою накладення
штрафу в розмірі від 15 до 25 нмдг (від
255 до 425 грн).
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Продовження тривалості
відпустки
Щорічна основна відпустка працівника припадає на 02.01.2017 р.
Чи подовжується її тривалість?
Ні, не подовжується.
У ст. 5 Закону про відпустки чітко
зазначено тривалість щорічних відпусток, а також дні, які не враховуються
під час визначення їх тривалості. Святкові
та неробочі дні під час визначення тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або
повнолітню дитину — інваліда з дитинства
підгрупи А I групи (ст. 19 Закону про відпустки), не враховуються.
Статтею 73 КЗпП надається перелік
святкових та неробочих днів, які не враховуються під час визначення тривалості щорічних відпусток, а саме:
• 1 січня — Новий рік;
• 7 січня — Різдво Христове;
• 8 березня — Міжнародний жіночий
день;
• 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
• 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
• 28 червня — День Конституції;
• 24 серпня — День Незалежності;
• 14 жовтня — День захисника України;
• один день (неділя) — Пасха (Великдень);
• один день (неділя) — Трійця.
За поданням релігійних громад інших
(неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні відподівно до чинного законодавства, керівництво підприємств, установ, організацій надає особам, які сповідують інші релігії, до трьох днів відпочинку
протягом року для святкування їх великих
свят з відпрацюванням за ці дні (деталь-
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ніше на цю тему див. журнал «Заработная
плата» № 3/2016, с. 27).
У 2017 р. святковий день 1 січня припадає на неділю, а тому 2 січня буде вихідним. До тривалості відпустки не враховується лише 1 січня. Тому якщо закінчення
відпустки згідно з наказом про її надання
припадає:
• на 2 січня, то працівник на роботу не
вийде, якщо цей день є вихідним для всіх
на підприємстві, а працівник не працює
за підсумованим обліком робочого часу
тощо;
• на 3 січня, то працівник має вийти на
роботу 3 січня, святковий день 1 січня не
був врахований у тривалість відпустки.

Строк початку
роботи після
військової служби
Працівник демобілізується. У який
строк він повинен стати до роботи?
Закінченням проходження військової служби вважається день виключення (дата фіксується у військовому квитку) військовослужбовця зі списків
особового складу військової частини в порядку, встановленому положеннями про
проходження військової служби громадянами України (ст. 24 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу»
від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ).
У Положенні про проходження громадянами України військової служби
у Збройних Силах України, затвердженому Указом Президента України від
10.12.2008 р. № 1153, зазначено, що громадяни, звільнені з військової служби,
у п’ятиденний строк після виключення
їх зі списків особового складу військової
частини зобов’язані прибути до районних (міських) військових комісаріатів для
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взяття їх на військовий облік. Очевидно,
що п’ять днів — це максимальний строк,
якого достатньо для повернення додому
від місця служби та взяття на облік. Після
дотримання вищезазначених процедур
працівник має приступити до роботи.

Скорочення робочого
часу напередодні
святкових днів
Працівники працюють на підприємстві згідно з графіком змінності в загальний для всіх вихідний.
Цей день передує святковому дню. Чи
необхідно скорочувати на одну годину
робочий час таких працівників? Але в
разі скорочення на одну годину передсвяткового дня не буде виконано норми
робочого часу.
Із запитання зрозуміло, що підприємство працює за підсумованим
обліком робочого часу, а за таких
умов робота працівників регулюється графіками змінності, які розробляються роботодавцем і погоджуються з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником), а за його
відсутності це може бути передбачено в колективному договорі.
Графіки роботи (змінності) розробляються таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин,
передбаченого ст. 50 і 51 КЗпП.
Норма тривалості робочого часу за обліковий період розраховується з урахуванням, зокрема, скорочення робочого часу
напередодні святкових і неробочих днів та
відображається у графіках роботи (змінності). Тож, враховуючи вищесказане, немає необхідності вдруге скорочувати тривалість роботи (зміни) перед святковим
днем.
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Відповідальність
за нестворення резерву
відпусток
Чи передбачено відповідальність
за нестворення підприємством резерву відпусток?
Так, передбачено.
Після внесення змін до п. 13 П(С)БО 11
«Зобов’язання» створення резерву
відпусток є обов’язковим для підприємств.
Тож якщо підприємство не створює резерву, посадові особи можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності
за порушення порядку ведення бухобліку
згідно зі ст. 1642 КУпАП у вигляді адмінштрафу в розмірі від 8 до 15 нмдг, або від
136 до 255 грн (за повторне порушення —
від 10 до 20 нмдг, або від 170 до 340 грн).
Підприємства, на яких поширюється дія
П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», мають право не створювати резерву відпусток, а тому не можуть
притягуватися до відповідальності за його
нестворення.

Випадки проведення
перерахунку ПДФО
Коли роботодавець зобов’язаний
виконати перерахунок ПДФО?
Роботодавець може здійснювати перерахунок доходу за будь-який період і в будь-яких випадках (пп. 169.4.3
ПКУ). Але він зобов’язаний виконати перерахунок доходів, нарахованих працівнику у
формі заробітної плати, а також суми ПСП
(пп. 169.4.2 ПКУ):
• за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної
плати за останній місяць звітного року;
• під час проведення розрахунку за
останній місяць застосування ПСП у разі
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зміни місця її застосування за самостійним
рішенням платника ПДФО або якщо було
допущено порушення порядку застосування ПСП;
• під час звільнення працівника.

Правила
перерахунку ПДФО
Бухгалтер раніше на займалася
розрахунками із заробітної плати,
зокрема ПДФО. Як правильно зробити перерахунок ПДФО, щоб не припуститися помилок?
Рекомендуємо такий алгоритм дій
щодо перерахунку ПДФО:
• уточнити доходи кожного місяця: розподілити між місяцями, за які вони
нараховані, суми «перехідних» відпускних
і допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також інші виплати, що нараховані
в одному місяці, але відносяться до попередніх; перевірити наявність арифметичних
помилок;
• оподаткувати уточнені доходи в розрізі місяців з урахуванням пільг;
• визначити остаточну річну суму ПДФО
шляхом підсумовування податку, отриманого в ході оподаткування уточнених сум
щомісячних доходів (далі — нова сума податку);
• порівняти нову суму податку з фактично утриманим протягом звітного податкового року.
У разі перевищення нової суми податку
виникає недоплата ПДФО. Сума такої недоплати (різниця між новою сумою податку та
фактично утриманою) стягується роботодавцем за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування)
грудня, а якщо такого доходу не вистачає —
за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців до повного погашення.
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Якщо сума перевищує фактично утриманий податок, виникає переплата ПДФО.
На суму такої переплати зменшується
розмір ПДФО, що утримується з оподатковуваного доходу грудня або наступних
місяців до повного погашення суми такої
переплати.
Результат перерахунку може бути «нульовим», якщо:
• працівнику в місяцях звітного року
не нараховувалися «перехідні» виплати чи
виплати, які відносяться до інших місяців;
• у всіх місяцях звітного року не застосовувалася ПСП;
• роботодавець регулярно протягом року
проводив перерахунок доходів.

Документальне
оформлення
перерахунку ПДФО
Як документально оформити перерахунок ПДФО?
Перерахунок ПДФО слід оформити
бухгалтерською довідкою, відобразивши в ній результат перерахунку
(суми до утримання та/або до повернення
в розрізі працівників), в т. ч. «нульовий»
результат.
У цій же бухгалтерській довідці можна
навести проведення, які зроблено з метою
доутримання податку (Д-т 661 К-т 641)
або його повернення (Д-т 661 К-т 641Дт
«сторно»).
У податковому розрахунку за ф. № 1 ДФ
за IV квартал 2016 р. у графах 3 «Сума виплаченого доходу» та 3а «Сума нарахованого доходу» відображаються виплачені
та нараховані доходи у IV кварталі, а у графах 4 «Сума перерахованого податку» та
4а «Сума нарахованого податку» — суми
ПДФО з урахуванням сум переплат/недоплат у результаті річного перерахунку.
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Податкова
соціальна пільга та
вимушений прогул
Працівнику виплачується заробітна плата на підставі рішення суду за
час вимушеного прогулу. Чи можна
до такого виду виплат застосовувати ПСП?
Під час винесення рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає
трудовий спір, одночасно ухвалює рішення про виплату працівникові середнього
заробітку за час вимушеного прогулу, але не
більш як за один рік. Якщо заява про поновлення розглядається понад один рік не з вини
працівника, орган, який розглядає трудовий
спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.
Відповідно до пп. 164.2.1 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включаються доходи у вигляді
заробітної плати, нараховані (виплачені)
платникові податку відповідно до умов
трудового договору.
У ст. 169 ПКУ зазначається порядок надання ПСП, її розмір та перелік категорій
платників податку.
Враховуючи норми пп. 169.4.1 ПКУ,
будь-який платник податку має право на
зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, одержуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП.
ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку впродовж звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не
перевищує місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної особи на
1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2016 р. — 1930,00 грн).
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Якщо платник податку отримує доходи
у вигляді заробітної плати за період її збереження, з метою визначення граничної
суми доходу, що дає право на отримання
ПСП, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи відносять до відповідних
податкових періодів їх нарахування.
Отже, якщо роботодавець виплачує працівнику дохід у вигляді середньої заробітної
плати за час вимушеного прогулу з віднесенням його до відповідних періодів, у разі
неперевищення впродовж звітного податкового місяця граничної суми доходу, що
дає право на отримання ПСП, вона може
бути застосована.

ПСП за неповного робочого часу
Працівник працює неповний робочий день на підприємстві. Чи
має він право на ПСП? Якщо так,
то як її обчислити?
Так, працівник має право на ПСП,
якщо подавав заяву про її застосування.
Відповідно до п. 169.1 ПКУ працівник має
право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного
від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та
винагород), якщо його розмір не перевищує
суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної особи на 1 січня звітного податкового
року, помноженого на 1,4 та округленого до
найближчих 10 грн (у 2016 р. — 1930,00 грн).
У жодному нормативному акті не зазначено обмежень щодо застосування ПСП, які
пов’язані саме з неповним робочим днем.
Таким чином, працівник, який працює неповний робочий день, має право на ПСП за
умови, якщо розмір його заробітної плати
не перевищує в 2016 р. суми 1930,00 грн.
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Больничные,
декретные, отпускные
в отчетности по ЕСВ

За ініціативою журналу «Заработная плата» вже більше року відбуваються безкоштовні
вебінари, присвячені різним темам. Під час листопадового вебінару, який проводила науковий редактор журналу «Заработная плата» Галина КАЗНАЧЕЙ, були розглянуті питання
відображення у звітності з ЄСВ витрат на виплату відпускних, допомоги по тимчасовій
непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах. Публікуємо відповіді на найпоширеніші запитання, що прозвучали під час вебінару

Яким чином нараховується ЄСВ
на допомогу по вагітності та пологах?
Нарахування ЄСВ за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й отримують
допомогу, здійснюється за кожний місяць
окремо таким чином:
• визначається середньоденний розмір
допомоги шляхом ділення нарахованої суми
такої допомоги на кількість днів, за які вона
нарахована;
• визначається сума допомоги, що припадає на кожний місяць окремо, шляхом
множення середньоденного розміру такої
допомоги на кількість календарних днів
кожного місяця, за які вона нарахована;
• визначається сума ЄСВ шляхом множення розрахованої суми допомоги на

кожний місяць окремо на розмір єдиного
внеску, встановлений Законом про ЄСВ
для зазначеної категорії платників.
Максимальна величина бази справляння ЄСВ в разі нарахування ЄСВ на суму допомоги, період якої більше одного місяця,
застосовується окремо за кожний місяць.
Сплачується ЄСВ одноразово з однієї суми
нарахованої допомоги в місяці, в якому
були здійснені нарахування.
Які основні ставки ЄСВ застосовують для відображення допомоги
по вагітності та пологах у звіті з
ЄСВ залежно від коду категорії застрахованої особи?
Код категорії застрахованої особи
«43» застосовується підприємствами, установами й організаціями, у
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яких працюють інваліди. Для працюючих
інвалідів ставка нарахування ЄСВ у такому
випадку становить 8,41 %.
Код категорії застрахованої особи «44»
застосовується підприємствами й організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами
УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів
становить не менш як 50 % загальної чисельності працівників і за умови, що фонд
оплати праці таких інвалідів дорівнює не
менш як 25 % суми витрат на оплату праці,
ставка ЄСВ — 5,3 %.
Код категорії застрахованої особи «45»
застосовується підприємствами й організаціями громадських організацій інвалідів,
у яких кількість інвалідів становить не менш
як 50 % загальної чисельності працівників,
і за умови, що фонд оплати праці праці таких
інвалідів дорівнює не менш як 25 % суми витрат на оплату праці, ставка ЄСВ — 5,5 %.
Решта роботодавців застосовують код
категорії застрахованої особи «42», ставка
ЄСВ — 22 %.
Які особливості нарахування ЄСВ
на суму допомоги по тимчасовій
непрацездатності?
Основними нюансами в цьому питанні є:
• ЄСВ на лікарняні нараховують у
складі загального місячного доходу в межах
максимальної бази нарахування ЄСВ, розподіляючи їх для порівняння між місяцями, на які припадають дні тимчасової непрацездатності;
• якщо в місяці тимчасової непрацездатності сума нарахованого працівнику
доходу менша мінімальної заробітної плати, так звану «дотяжку» ЄСВ до рівня мінімальної зарплати не слід робити. Лише в
місяці нарахування лікарняних порівнюємо остаточну суму доходів за місяць і мінімальну базу нарахування ЄСВ.

вебинар

Яким чином відображається допомога по тимчасовій непрацездатності у звітності з ЄСВ?
Суми лікарняних не мають окремого коду типу нарахувань (на відміну
від відпускних чи зарплати). Їх відображають у розрізі категорій застрахованих осіб (реквізит 9) з кодом категорії
застрахованої особи «29» щодо працівників, які отримують лікарняні, крім тих, які
відображаються з кодами «36», «37», «39».
З кодом категорії застрахованої особи:
• «36» — відображаються працюючі інваліди, які отримують лікарняні;
• «37» — особи, які працюють на підприємствах та організаціях всеукраїнських
громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, які отримують лікарняні;
• «39» — працюючі інваліди на підприємстві або в організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить понад 50 %, які отримують лікарняні.
Як відобразити суму «дотяжки» ЄСВ
до рівня мінімальної заробітної плати, якщо це стосується тимчасової
непрацездатності?
Сума «дотяжки» ЄСВ до рівня мінімальної зарплати вказується з кодом типу нарахування «13» і кодами
категорій застрахованих осіб («29», «36»,
«37», «39»).
Які нюанси нарахування ЄСВ на
відпускні?
ЄСВ на відпускні нараховується так
само як і на заробітну плату, тобто
в загальному порядку. Не забувайте,
що відпускні виплачуються не пізніше ніж
за три календарні дні до початку відпустки,
якщо сторонами не обумовлено інший строк.
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Нюанси у виплаті ЄСВ з відпускних такі:
• ставка ЄСВ для всіх працівників —
22 %, для інвалідів — 8,41 %, УТОГ і УТОС —
5,3 %, громадські організації інвалідів на
відпускні для інвалідів — 5,5 %;
• для визначення максимальної бази
ЄСВ відпускні враховуємо в разі визначення максимальної бази обкладення ЄСВ;
• перехідні відпускні слід розподіляти
за місяцями, на які припадають календарні дні відпустки, для цілей порівняння
з максимальною величиною;
• якщо працівник отримав відпускні,
а також в цьому місяці інші виплати, які обкладаються ЄСВ, але все в сумі менше розміру мінімальної заробітної плати, в такому
випадку слід робити «дотяжку» ЄСВ до мінімальної заробітної плати (ця норма не стосується працівників-сумісників та інвалідів).
Працівника переводять з підприємства на підприємство та перераховують компенсацію за дні невикористаної відпустки новому роботодавцю.
Хто має відобразити її у звітності з ЄСВ і як?
Базою нарахування ЄСВ для підприємств,
установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на
умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених
законодавством, є сума нарахованої кожній
застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до
Закону про оплату праці (п. 1 частини першої ст. 7 Звіту з ЄСВ).
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У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не
використані ним дні щорічної відпустки,
а також додаткової відпустки працівникам,
які мають дітей або повнолітню дитину —
інваліда з дитинства підгрупи А I групи
(ст. 24 Закону про відпустки).
У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних
відпусток за його бажанням має бути перерахована на рахунок підприємства, на яке
він перейшов.
Таблиця 6 звітності з ЄСВ призначена
для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей
про суми нарахованої їй заробітної плати
(доходу) у звітному місяці. Роботодавець
(страхувальник), від якого звільняється
працівник, нараховує та відображає в таблиці 6 у складі загальної суми нарахованої
заробітної плати (доходу) суму компенсації
за невикористані дні щорічної відпустки,
яка за бажанням працівника перераховується на рахунок підприємства, на яке він
переходить.
Як відображати відпускні у звітності з ЄСВ, якщо працівник йде у
відпустку на кілька місяців?
У цьому разі можна застосувати кілька варіантів. Можна нарахувати відпускні окремо за кожний місяць, на
які припадають дні відпустки. Також можливий варіант, коли нараховуються відпускні
всією сумою в місяці, в якому працівник йде
у відпустку, і так само відображають у таблиці 6 з розбивкою по місяцях.

Трудовое право
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Сегодня в рубрике:

Вызов в суд: какие
выплаты осуществлять
работнику

c. 23

Увольнение беременной
работницы в связи
с утратой доверия
c. 30
Судебные документы:
виды и применение

c. 34

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Виклик

до суду: які виплати
здійснювати
працівнику

Для правильного оформлення відсутності працівника на роботі
через виклик його до суду роботодавцю слід чітко розуміти,
з яких причин, куди і в якому статусі викликають працівника.
Крім того, перед роботодавцем постає питання: чи зберігається
за працівником заробіток за цей час, в якому розмірі та хто його
відшкодовує. Про це — у статті
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Ц

ілком логічним є те, що відсутність
працівника на роботі у зв’язку з викликом його до суду (незалежно від
того, в якому статусі) не може пройти повз
увагу роботодавця. Задля правомірного
залишення робочого місця працівник має
надати роботодавцю повістку про виклик
його до суду. На цій підставі кадрова служба має видати наказ про увільнення працівника від роботи у зв’язку із викликом його
до суду. Оскільки виклики до суду можуть
надходити в різний спосіб (у т. ч. телефоном), для чіткого оформлення такого наказу варто від працівника отримувати заяву
з проханням увільнити його від роботи у
зв’язку з викликом до суду.
Залежно від виду судового процесу середній заробіток може зберігатися на підприємстві, а може компенсуватися (відшкодовуватися) за рахунок держбюджету
або сторони/сторін процесу. Цю умову
варто зазначити в наказі, щоб у працівників бухгалтерії не виникало зайвих запитань. Вид судового процесу впливатиме
також на правильність відображення відсутності працівника на роботі в табелі обліку робочого часу.
Водночас, зважаючи на характер справи, у якій викликається працівник, повістка до суду підтверджує поважність
причини відсутності його на роботі. Тому
в табелі обліку робочого часу необхідно зазначати або відмітку з буквеним кодом «І»
(або цифровим «30») — інші причини неявок, або в разі збереження за місцем роботи працівника середнього заробітку —
позначку з буквеним кодом «ІН» (або цифровим «22») — інший невідпрацьований
час, передбачений законодавством. Такої
ж думки дотримуються фахівці Міністерства праці та соціальної політики України
в листі від 15.10.2010 р. № 320/13/116-10.
Тож далі з’ясуємо, в яких саме ситуаціях середній заробіток працівника зберігається
за місцем роботи.
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Господарські справи
У господарських справах права та
обов’язки учасників регулюються нормами
Господарського процесуального кодексу
України (далі — ГПК). Згідно з розділом ІV
ГПК до складу учасників судового процесу
входять: сторони — позивач і відповідач
(ст. 21 ГПК), треті особи (ст. 26, 27 ГПК)
та інші особи, які беруть участь у процесі у
випадках, передбачених цим Кодексом, судові експерти (ст. 31 ГПК) та представники
сторін і третіх осіб (ст. 28 ГПК).
У таких справах зазвичай беруть участь
юридичні особи (у т. ч. іноземні), а також
громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи — підприємці (суб’єкти господарювання).
Питання виклику працівника до суду
в розрізі вирішення спору між суб’єктами
господарювання швидше за все не виникатиме. Ці спори вирішуються, як правило,
за участі юриста, який, якщо він є працівником, виконуватиме свою роботу відповідно до службових обов’язків і виступатиме представником сторони спору. Якщо ж
до розгляду справи слід залучити ще когось
із працівників сторони спору, у службові
обов’язки яких не входить представляти
роботодавця в судах (наприклад, бухгалтера, завскладом тощо), то оплата праці за
цей час може бути здійснена відповідно до
умов колективного договору або угоди)
Утім, суми, які підлягають сплаті за послуги перекладача, адвоката, та інші витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються:
• в разі задоволення позову — на відповідача;
• в разі відмови в позові — на позивача;
• в разі часткового задоволення позову —
на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (ст. 49 ГПК).
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Адміністративні справи
Адміністративні справи визначено нормами Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС). До них належать справи, що виникають між фізичними особами та суб’єктами владних повноважень владних управлінських функцій, а
також у зв’язку з публічним формуванням
суб’єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму (простіше кажучи —
з держорганами).
Главою 5 розділу ІІ КАС визначено учасників адміністративного процесу. До них
належать сторони — позивач, відповідач
(ст. 50 КАС), треті особи (ст. 53 КАС), представники сторін і третіх осіб (ст. 56 КАС),
свідок, експерт, спеціаліст та перекладач
(ст. 65–68 КАС).
Витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їхніх представників, а також найманням житла, несуть сторони (ст. 91 КАС). Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка
не є суб’єктом владних повноважень, та її
представнику сплачуються іншою стороною добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також компенсація за
втрачений заробіток. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно розміру середньомісячного заробітку.
Витрати, пов’язані із залученням свідків, експертів, спеціалістів та перекладачів, згідно зі ст. 92 КАС несе сторона, яка
заявила клопотання про виклик. Якщо
виклик свідків, залучення експертів, спеціалістів та перекладачів здійснюються за
ініціативою суду, а також у разі звільнення сторони від сплати судових витрат або
зменшення їх розміру, відповідні витрати
компенсуються за рахунок держбюджету в
порядку, встановленому постановою КМУ
«Про граничні розміри компенсації витрат,
пов’язаних з розглядом цивільних та адмі-
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ністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави» від 27.04.2006 р.
№ 590 (далі — Постанова № 590).
Процедура виклику визначається главою 3 розділу ІІ КАС. Відповідно до ст. 33
цього Кодексу судові виклики або судове
повідомлення можуть направлятися рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур’єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними цими особами, або шляхом надсилання тексту повістки факсимільним повідомленням (факсом,
телефаксом), електронною поштою, телефонограмою, опублікування у друкованому засобі масової інформації.
Повістки про виклик до суду надсилаються особам, які беруть участь у справі,
свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а повістки-повідомлення — особам,
які беруть участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь
цих осіб не є обов’язковою.
Вищенаведене щодо участі працівників
у господарських та адміністративних справах згруповано в таблиці 1.

Цивільні справи
Провадження в цивільних справах регулюється нормами Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК).
У порядку цивільного судочинства суди
розглядають справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав,
свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних,
трудових відносин.
Сторонами згідно зі ст. 30 ЦПК у цивільному процесі є позивач і відповідач. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні
та юридичні особи, а також держава. Третіми особами можуть виступати особи, які
заявляють/не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору (ст. 34, 35 ЦПК).
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Таблиця 1
Оплата часу участі працівника в господарських
та адміністративних справах
Збереження середнього
Позначка в табелі обліку
заробітку за місцем роботи
робочого часу
Представники сторін у межах Оплата за умовами трудового
«Р»
виконання їхніх службових
договору
(години роботи, передбачені
обов’язків
колдоговором)
Представники сторін не
Не передбачено
«І»
в межах виконання їхніх
(але за рішенням
(інші види неявок) («ІВ»
службових обов’язків
роботодавця оплата може
інші види неявок, передбачені
бути проведена відповідно до колдоговором або угодами)
колективного договору)
Треті особи, представники
Не передбачено
«І»
третіх осіб
(інші види неявок)
Правовий статус працівника

Відповідно до ст. 40 ЦПК представником
сторін або третіх осіб у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла 18 років,
має цивільну процесуальну дієздатність і
належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді, за винятком
осіб, визначених ст. 41 ЦПК.
Іншими учасниками цивільного процесу (крім осіб, які беруть участь у справі) є,
зокрема, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу
(ст. 47 ЦПК). У справах наказного та окремого провадження особами, які беруть
участь у справі, є заявники, інші заінтересовані особи, їх представники. Усі права та
обов’язки осіб, які беруть участь у справі,
визначено главою 4 розділу І ЦПК.
У разі розгляду такої справи працівник,
який бере в ній участь, у статусі свідка,
експерта, спеціаліста, перекладача викликається судовою повісткою про виклик до
суду.
Якщо працівник є особою, яка бере
участь у справі з приводу вчинення процесуальних дій (у яких участь цих осіб не
є обов’язковою), його викликають за судовою повісткою-повідомленням. Вони можуть бути надіслані поштою рекомендова-

ним листом із повідомленням про вручення або через кур’єрів.
Відповідно до ст. 85 ЦПК витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників, а також найманням житла, несуть сторони. Стороні, на
користь якої ухвалено судове рішення, та її
представникові сплачуються іншою стороною добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту) та компенсація за втрачений
заробіток, яка обчислюється пропорційно
розміру середньомісячного заробітку. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їх представників,
що пов’язані з явкою до суду, встановлюється
Постановою № 590.
Статтею 86 ЦПК передбачено, що витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів, найманням ними житла,
а також проведенням судових експертиз,
несе сторона, яка заявила клопотання про
їх залучення.
Добові (в разі переїзду до іншого населеного пункту), а також компенсація
за втрачений заробіток зазначеним особам сплачуються стороною, не на користь
якої ухвалено судове рішення. При цьому
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компенсацію за втрачений заробіток обчислюють так само пропорційно розміру
середньомісячного заробітку. У такому ж
порядку компенсуються витрати на оплату
послуг експерта, спеціаліста, перекладача.
А от бюджетне відшкодування виклику
свідків відбувається у тих випадках, коли це
здійснено в справах окремого провадження.
А саме коли виклик свідків, призначення
експертизи, залучення спеціалістів здійснюються за ініціативою суду, а також у випадках звільнення від сплати судових витрат
або зменшення їх розміру (частина четверта
ст. 86 ЦПК).

Кримінальні справи
Порядок та умови виклику працівника
до суду в кримінальній справі передбачено
Кримінальним процесуальним кодексом України (далі — КПК).
Учасниками кримінального провадження, як і у всіх справах, є сторони такого провадження. З боку обвинувачення — це потерпілий (ст. 55 КПК), з боку захисту — підозрюваний, обвинувачений/підсудний (ст. 42
КПК), їх захисники та законні представники.
Ними також можуть виступати потерпілий,
його представник та законний представник,

цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач
та його представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, особа, стосовно
якої розглядається питання про видачу в
іноземну державу (екстрадицію), заявник,
свідок, понятий, перекладач, експерт, спеціаліст. Їх права та обов’язки учасників визначаються главою 3 розділу І КПК.
До суду працівник може бути викликаний різними способами: шляхом вручення повістки про виклик, надсилання її
поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику телефоном або телеграмою (частина перша
ст. 135 КПК).
Насамперед слід наголосити, що на відміну від попередньої редакції КПК, яка втратила чинність у квітні 2012 р., новим КПК не
передбачено збереження середнього заробітку за місцем роботи за жодним з учасників кримінального провадження. Натомість
залежно від того, в статусі кого викликають
працівника до суду, він може мати право на
компенсацію витрат, пов’язаних із цим викликом.
Відповідно до ст. 122 КПК витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів,
Таблиця 2

Оплата часу участі працівника в цивільних справах
Правовий статус працівника
Сторони (позивач, відповідач), треті
особи, представники сторін або третіх
осіб, свідок, експерт, перекладач,
спеціаліст, а у справах наказного й
окремого провадження — заявники,
заінтересовані особи, їх представники

Збереження середнього
заробітку за місцем
роботи
Не передбачено1

Позначка в табелі
обліку робочого
часу
«І»
(інші види неявок)

1 Якщо йдеться про юридичних осіб як сторін процесу, то роботу їх представників оплачують аналогічно порядку,
наведеному в таблиці 1.
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перекладачів та експертів, несе сторона
кримінального провадження, яка заявила
клопотання про їх виклик та залучення,
крім випадків, встановлених цим Кодексом. Таким випадком є право потерпілого,
який протягом кримінального провадження має можливість скористатися безоплатно за рахунок держави послугами перекладача в разі, якщо він не володіє державною
мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження (п. 9 частини першої
ст. 56 КПК).
Витрати, пов’язані з участю потерпілих
у кримінальному провадженні, залученням
та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету України
в порядку, передбаченому Інструкцією про
порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до
органів, у провадженні яких перебувають
справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим
установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженою постановою КМУ
від 01.07.1996 р. № 710 (далі — Інструкція
№ 710).

Крім того, потерпілим, цивільним позивачам, свідкам, якщо виконання їх процесуальних функцій пов’язане з перебуванням за межами населеного пункту постійного проживання, компенсуються (відшкодовуються) такі витрати, як вартість
проїзду до місця виклику й назад, витрати,
пов’язані з найманням житлового приміщення, та добові. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно
розміру середньомісячного заробітку.
Експертам, спеціалістам, перекладачам
оплачується проїзд, а також добові в разі
переїзду до іншого населеного пункту. Крім
того, їм має бути виплачено винагороду за
виконану роботу, якщо це не є їх службовим обов’язком. При цьому такі витрати не
можуть перевищувати встановлені законодавством норми відшкодування витрат на
відрядження.
Перебування працівника в статусі обвинуваченого (підсудного) чи підозрюваного
не дозволяє зберігати за ним середню заробітну плату. Але в разі встановлення його
засудження, повідомлення про підозру у
вчиненні кримінального правопорушення,
взяття і тримання під вартою чи відсторонення від роботи незаконними, за рахунок
держбюджету йому має бути відшкодована
завдана шкода. Порядок такого відшкодування визначено Законом України «Про
порядок відшкодування шкоди, завданої
Таблиця 3

Оплата часу участі працівника в кримінальних справах
Правовий статус працівника
Потерпілий, підозрюваний,
обвинувачений (підсудний), їх
захисники та законні представники,
цивільний позивач (відповідач), його
представник та законний представник,
заявник, свідок, понятий, перекладач,
експерт, спеціаліст

Збереження середнього
заробітку за місцем
роботи
Не передбачено

Позначка в табелі
обліку робочого часу
«І»
(інші види неявок)
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громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову
діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 01.12.1994 р.
№ 266/94-ВР.

Справи про адмінпорушення
Права та обов’язки учасників у справах
про адміністративні правопорушення врегульовано Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП).
Такі справи можуть розглядатися не лише
судами, а й іншими органами, перелік яких
визначається ст. 213 КУпАП (адміністративні комісії при виконавчих комітетах місцевих рад, органи Національної поліції тощо).
Главою 21 розділу ІV КУпАП визначено
перелік та права осіб, які беруть участь у
справах про адміністративні правопорушення. До них належить, зокрема, особа,
яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілий, законний представник особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і потерпілого,
які є неповнолітніми або особами, що через
свої фізичні або психічні вади не можуть
самі здійснювати свої права, захисник, свідок, експерт та перекладач.

Відшкодування витрат у зв’язку з явкою
до органу (до посадової особи), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, передбачено
потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам згідно зі ст. 275 КУпАП. Лише за
цими особами у встановленому порядку
зберігається середній заробіток за місцем
роботи за час їх відсутності у зв’язку з явкою в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення. За всіма
іншими учасниками судового процесу середній заробіток не зберігається.
Звернемо ще увагу на той факт, що про
відшкодування витрат у справах про адміністративні правопорушення йдеться в
Інструкції № 710. Пунктом 7 цього документа зазначені виплати провадяться органом, який зробив виклик, із коштів, що
передбачаються кошторисом на зазначені
цілі.
Таким чином, між двома нормативноправовими актами існує певна неузгодженість щодо збереження середнього заробітку за місцем роботи та відшкодування
органом, що здійснив виклик. Проте це питання має вирішуватися за допомогою КУпАП, адже порівняно з Інструкцією № 710
він має вищу юридичну силу.
Таблиця 4

Оплата часу участі працівників у справах про адмінпорушення
Правовий статус працівника
Особа, яка притягається до
адміністративної відповідальності,
законний представник, захисник
Потерпілий, свідок, експерт,
перекладач

Збереження середнього
заробітку за місцем
роботи
Не передбачено
Передбачено

Позначка в табелі
обліку робочого часу
«І»
(інші види неявок)
«ІН»
(інший
невідпрацьований
час, передбачений
законодавством)
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Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

Звільнення

вагітної працівниці
за втрату довіри
У статті розглянуто питання щодо можливості звільнення
з роботи працівниці у зв’язку з втратою довіри. Ситуація
ускладнюється тим, що вона вагітна, а тому належить до
категорії соціально захищених осіб

Ситуація
Працівниця — продавець магазину здійснила крадіжку коштів на робочому місці,
через що роботодавець звернувся до поліції
із заявою про крадіжку. Підприємство не
може продовжувати довіряти цій працівниці на посаді продавця та має намір звільнити
її у зв’язку із втратою довіри за п. 2 частини
першої ст. 41 КЗпП, але працівниця вагітна, а ст. 184 КЗпП заборонено її звільнення.
Отже, чи можливо звільнити через втрату
довір’я вагітну працівницю?
Перш ніж перейти до аналізу ситуації
зазначимо, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути
піддана кримінальному покаранню, доки її
вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком
суду. Це основне конституційне положення,

яке закріплює принцип невинуватості особи у вчиненні злочину і викладене в ст. 62
Конституції України.
У будь-якому випадку після подання підприємством в поліцію заяви про крадіжку
слідчий чи інша службова особа зобов’язані
цю заяву прийняти та зареєструвати. Відмова в прийнятті заяви про здійснення крадіжки не допускається відповідно до ст. 214
Кримінального процесуального кодексу
України (далі — КПК).
Отже, підприємству слід мати копію заяви про вчинення крадіжки, яка має бути
зареєстрована в журналі-наряді заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.
І не пізніше 24 годин після того, як підприємство подало таку заяву, слідчий зобов’язаний
ввести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати
розслідування.

№12 (125) декабрь 2016

Також необхідно врахувати, що факт
порушення кримінальної справи зумовлює законне проведення уповноваженими
органами дізнання та досудового слідства
певних слідчих дій з метою підтвердження
або спростування факту вчинення певного злочину працівницею, але не може безперечно свідчити про винуватість такої
особи.

Аналіз норм ст. 41
та ст. 184 КЗпП
Інструментом для захисту прав роботодавця від винних дій працівника, який допущений до обслуговування грошових або
товарних цінностей, є п. 2 частини першої
ст. 41 КЗпП. Ним встановлено, що трудовий договір з ініціативи роботодавця може
бути розірваний також у випадку винних
дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку роботодавця.
У п. 28 постанови Пленуму Верховного
Суду України від 06.11.1992 р. № 9 (далі —
Постанова № 9) визначено, що звільнення з підстав втрати довір’я за п. 2 частини
першої ст. 41 КЗпП є обґрунтованим, якщо
працівник, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, вчинив
умисно або необережно такі дії, які дають
роботодавцеві підстави для втрати до нього довір’я.
Як зрозуміло зі змісту ст. 41 КЗпП та Постанови № 9, за п. 2 частини першої ст. 41
КЗпП можуть бути звільнені особи, які безпосередньо обслуговують грошові або товарні цінності.
Зі змісту норми закону випливає, що під
товарними цінностями розуміють не будьякі матеріальні цінності, наприклад, продовольчі товари, продукцію, офісну техні-
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ку тощо. Це передусім матеріальні цінності, які виступають у правовідносинах між
особами як товар.
Отже, особи, які безпосередньо працюють з грошовими та матеріальними цінностями, повинні мати специфічний стосунок
до них, скажімо так, «правову прив’язку».
Як правило, в разі роботи та обслуговування цінностей працівниками вони повинні
отримати їх під звіт та нести за них матеріальну відповідальність.
Тому до кола осіб, які можуть бути звільнені за втрату довір’я, належать, по-перше,
ті, які отримують матеріальні та грошові
цінності під звіт, по-друге — особи, з якими
мав бути укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
згідно з Переліком, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріатом ВЦРПС від 28.12.1977 р. № 447/24.
Якщо посада працівниці передбачена цим
Переліком, її може бути звільнено відповідно до п. 2 частини першої ст. 41 КЗпП
у зв’язку з втратою довір’я незалежно від
укладення з нею договору про повну матеріальну відповідальність та навіть якщо ця
працівниця займається не лише обслуговуванням матеріальних цінностей.
Правовий аналіз п. 2 частини першої
ст. 41 КЗпП дає підстави для висновку про
те, що ця норма матеріального права не передбачає наявності обвинувального вироку
суду як обов’язкової умови для звільнення
працівника за викладеною в ній підставою.
Звільнення з підстави втрати довір’я може
вважатися обґрунтованим, якщо працівник, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності (зайнятий їх прийманням, зберіганням, транспортуванням,
розподілом), вчинив умисно або необережно такі дії, які дають роботодавцю підстави
для втрати до нього довір’я (зокрема, порушення правил проведення операцій з матеріальними цінностями).
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Аналогічна позиція викладена в постанові Верховного Суду України від
23.12.2015 р. у справі № 6-1093цс15.
Отже, якщо працівниця, про яку йшлося вище, виконує операції, що пов’язані
з безпосереднім обслуговуванням цінностей, основний зміст її трудових обов’язків
пов’язаний з обслуговуванням цінностей,
і виконання нею зазначених дій має відповідальний, підзвітний характер з наявністю
обліку, контролю за рухом і зберіганням
цінностей, така працівниця входить в коло
осіб, які можуть бути звільнені за втрату
довір’я за п. 2 частини першої ст. 41 КЗпП.
Але ситуація, що розглядається, ускладнюється вагітністю працівниці та обмеженням можливості звільнення за ініціативою роботодавця, встановленим частиною
третьою ст. 184 КЗпП. У ній вказані категорії жінок, в т. ч. вагітні, що не можуть бути
звільнені з підстав, які кваліфікуються як
звільнення (розірвання трудового договору) з ініціативи роботодавця. Однак з інших підстав (які не кваліфікуються як розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця) припинення трудового договору з цими категоріями жінок можливе.

«Накладка» норм ст. 41
та ст. 184 КЗпП
Положення ст. 40 КЗпП, яка встановлює
випадки розірвання договору з ініціативи
роботодавця, та ст. 41 КЗпП, яка визначає
додаткові підстави розірвання договору з
ініціативи роботодавця, є нормами прямої
дії, а положення ст. 184 КЗпП є спеціальними законодавчими нормами. За наявності
суперечностей між загальним і спеціальним правилами практика завжди віддає
перевагу спеціальним. Однак питання про
переважне застосування тієї чи іншої норми за наявності протиріччя між нормами
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однакової юридичної сили може бути вирішено в судовому порядку.
Трудовий договір припиняється тільки
за наявності підстав для його припинення.
Підставою припинення договору є юридичний факт або сукупність юридичних
фактів, закріплених у законі та необхідних
для припинення трудового договору. Вони
поділяються на два види:
• дії (життєві ситуації, що відбуваються за волею людей; вольові акти їх поведінки) сторін трудового договору або осіб, які
не є його сторонами;
• події (життєві обставини, настання
яких не залежить від волі та свідомості людей).
Зі змісту частини третьої ст. 651 Цивільного кодексу України випливає, що договір припиняється в разі односторонньої
відмови від договору в повному обсязі або
частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом. Також договір може бути змінено або розірвано за
рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у
разі істотного порушення договору другою
стороною.
Але припинення трудового договору є
правомірним за одночасної наявності таких умов:
• передбаченої законодавством підстави припинення трудового договору;
• дотримання порядку звільнення;
• юридичного факту припинення трудового договору (наказу чи розпорядження роботодавця, заяви працівника, відповідного документа особи, уповноваженої
вимагати розірвання договору).
Звільнення у зв’язку з втратою довір’я
не є заходом дисциплінарного стягнення
і може бути проведене незалежно від притягнення особи до дисциплінарної відповідальності за вчинений проступок.
Отже, звільнення вагітної працівниці,
яка вчинила крадіжку і щодо вчинку якої
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лише триває досудове розслідування, навіть з урахуванням її вагітності, можливе. Але в цьому разі слід бути готовим до
позову працівниці та доведення в суді законності звільнення. Суд може визнати законним припинення трудового договору в
тому разі, якщо встановить, що воно проведено на підставі фактичних даних, які
підтверджують, що внаслідок винних дій
працівника чи дії з необережності роботодавець втратив до нього довіру, працівник
не може належно виконувати покладених
на нього трудових обов’язків.
Також суд досліджуватиме й фактичні
обставини справи, зокрема врахування
під час звільнення ступеня тяжкості вчиненого проступку та заподіяної працівником шкоди, обставини, за яких вчинено
проступок, та попередню роботу працівника.
Необхідно врахувати, що відповідно до
ст. 212 Цивільного процесуального кодексу України згадані дії суд здійснює за своїм
внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному
та безпосередньому дослідженні наявних у
справі доказів.

Реклама
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Роботодавцю необхідно буде довести,
що за однакової юридичної сили частини другої ст. 41 КЗпП та частини третьої
ст. 184 КЗпП в такому звільненні перевагу
має частина друга ст. 41 КЗпП. І в такому
разі звільнення з підстав втрати довір’я суд
може визнати обґрунтованим.
Якщо роботодавець, з урахуванням норм
ст. 184 КЗпП, не має достатніх підстав та
фактичних даних для звільнення за втрату
довір’я, обставини справи складаються не
на його користь і він не готовий доводити
свою позицію суду, радимо йому застосувати положення ст. 46 КЗпП. Тобто відсторонити від роботи вагітну працівницю у
зв’язку з втратою довіри на час досудового
розслідування за заявою роботодавця до поліції. Рішення про відсторонення від роботи
може винести й слідчий як вид забезпечення кримінального провадження відповідно
до ст. 131 КПК, якщо потерпілий, у даному
випадку роботодавець, як юридична особа
клопотатиме про це слідчому. Додамо, що
якщо відсторонення від роботи обумовлено
виною чи бездіяльністю працівника, згідно
з частиною четвертою ст. 113 КЗпП час відсторонення оплаті не підлягатиме.
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Катерина ЧУЧАЛІНА,
юрист

Судові

документи: види
та застосування
У процесі трудових відносин можуть виникати ситуації, за
яких, на думку працівника, його права були порушені роботодавцем, або ж навпаки: роботодавець вважає, що працівник
порушив його права. У таких випадках обидві сторони мають
право звернутися до суду з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав. У судах під час розгляду справ
створюються різні процесуальні документи, в яких інколи
важко розібратися бухгалтерам. Тому в статті з’ясуємо, що ж
означають для сторін окремі судові документи

Компетенція судів щодо захисту
оспорюваних прав у трудових
відносинах
Відповідно до п. 1 частини першої ст. 15
Цивільного процесуального кодексу України
(далі — ЦПК) суди розглядають у порядку
цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних
прав, свобод чи інтересів, що виникають із
цивільних, житлових, земельних, сімейних і
трудових відносин.
Згідно зі ст. 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р.
№ 1402-VIII (далі — Закон № 1402) місце-

вий суд є судом першої інстанції та здійснює
правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, і розглядає цивільні,
кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених
процесуальним законом.
Отже, в разі розгляду спорів за трудовим законодавством звертатися необхідно
до місцевого загального суду, який відповідно до ст. 107 ЦПК може бути районним,
районним у місті чи міським.
Підсудність справи (місце, де розглядається спір у суді) визначається за місцезнаходженням відповідача. При цьому позови
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до фізичної особи пред’являються в суд за
зареєстрованим у встановленому законом
порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування, зокрема позови,
що виникають з трудових правовідносин.
Позови до юридичних осіб пред’являються
в суд за їх місцезнаходженням (ст. 109 ЦПК).
Разом із тим ст. 110 ЦПК передбачено вибір підсудності позивачем. Зокрема,
згідно з частиною шостою ст. 110 ЦПК позови про відшкодування шкоди, завданої
майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред’являтися також за місцем завдання шкоди.
Отже, працівник або роботодавець звертається до суду за місцезнаходженням відповідача. Наприклад, якщо особа з м. Умані
працювала на підприємстві за юридичною
адресою: пл. Майдан Незалежності, м. Київ,
то подавати позов звільнений працівник
має до Шевченківського районного суду
м. Києва.
Далі розглянемо документи, які «продукують» суди.

Ухвала суду
Згідно з частиною другою ст. 208 ЦПК
питання, пов’язані з рухом справи в суді
першої інстанції, клопотання та заяви осіб,
які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а
також в інших випадках, передбачених цим
Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.
Отже, ухвали суду в цивільному процесі приймаються щодо вирішення процесуальних питань і практично не вирішують
справу по суті. Тобто якщо суд першої інстанції прийняв ухвалу, це означає, що він
ще не прийняв остаточного рішення щодо
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того, чи справді права позивача було порушено, і вона є ніби свідченням того, що
питання перебуває у процесі розгляду.
Разом із тим існує два випадки, коли
ухвала суду першої інстанції є своєрідною
відмовою в захисті права позивача, але з
підстав суто процесуальних (якщо простіше — формальних).
Так, у ст. 207 ЦПК наведено випадки,
коли суд приймає ухвалу про залишення
заяви без розгляду (наприклад, спір між
тими самими сторонами, про той самий
предмет і з тих самих підстав розглядається в іншому суді; позивач подав заяву про
залишення позову без розгляду тощо), що
не перешкоджає особі знову звернутися до
суду.
Важливими з точки зору захисту порушеного права є ухвали, якими суд закриває
провадження у справі. Підстави закриття
провадження у справі викладено в ст. 205
ЦПК, і найкращою з них з точки зору заявника є така: «справа не підлягає розгляду
в порядку цивільного судочинства» (п. 1
частини першої ст. 205 ЦПК), оскільки
згідно з частиною другою ст. 206 ЦПК суд
повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких
справ. Іншими словами, місцевий суд хоч
і закриває провадження в цій справі, особа має можливість захистити свої права в
іншому суді.
Решта випадків, викладених у ст. 205
ЦПК, мають негативний наслідок для заявника, оскільки він не може захисти своє
право в суді. Тому, подаючи заяву до місцевого суду, заявник повинен пам’ятати, що
якщо він відмовиться від позову і суд прийме відмову або укладе мирову угоду, яку
визнає суд (п. 3 і 4 частини першої ст. 205
ЦПК), то повторне звернення до суду з
приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих
підстав не допускається (частина третя
ст. 206 ЦПК).
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У судах апеляційної та касаційної інстанцій та у Верховному Суді України ухвала
відіграє ту саму роль, що й у суді першої інстанції — вирішує питання, пов’язані з процесом, однак із певними особливостями.
Так, якщо суд апеляційної інстанції вважає, що місцевий суд вирішив справу не у
відповідності до законодавства України і її
слід вирішити іншим чином, то апеляційний суд приймає рішення. Для вирішення всіх інших питань, у т. ч. щодо закриття провадження у справі або залишення
заяви без розгляду, приймається ухвала
(ст. 307 ЦПК).
Як свідчить зміст ст. 336 ЦПК, подібно
діє й суд касаційної інстанції — тобто з будьяких процесуальних питань приймає ухвалу.
Так, вирішуючи, що справу слід повернути на новий розгляд (п. 2 частини
першої ст. 336 ЦПК) або що місцевий суд
правильно вирішив справу, натомість апеляційний прийняв помилкове нове рішення (п. 3 частини першої ст. 336 ЦПК), суд
касаційної інстанції приймає ухвалу.
Якщо касаційний суд вирішує не передавати справу на новий розгляд і по-іншому її
вирішити, він приймає рішення (п. 5 частини першої ст. 336 ЦПК).

Рішення
суду
Відповідно до частини третьої ст. 208
ЦПК судовий розгляд закінчується ухваленням рішення суду, а у випадках, передбачених ст. 3896 та 38911 цього Кодексу, — постановленням ухвали. Останній випадок,
передбачений ст. 3896, ст. 38911 ЦПК, не стосується трудових взаємовідносин, оскільки
третейські суди не можуть розглядати справи, які пов’язані зі спорами з трудових відносин. Крім того, як зазначено у п. 2 постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про
судове рішення у цивільній справі» від

18.12.2009 р. № 14, рішення суду як найважливіший акт правосуддя покликане забезпечити захист гарантованих Конституцією
України прав і свобод людини та здійснення
проголошеного Основним Законом України
принципу верховенства права.
Отже, рішення суду є тим документом,
який встановлює, чи було порушено право
позивача та, залежно від змісту позовних
вимог, визначає порядок захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав.
Головною відмінністю ухвали від
рішення суду першої інстанції (місцевого
суду) є те, що після винесення ухвали позиції сторін у спорі все ще перебувають у
невизначеному стані, і кожна сторона може
понести як втрати, так і отримати певний
позитивний результат. Після ж прийняття
рішення позиції сторін спору змінюються.
Навіть у разі прийняття рішення про відмову в позові змінюються позиції сторін, адже
відповідач вже має не лише власне переконання, що він був (не)правий, а така (не)
впевненість ґрунтується на рішенні суду.
Ще однією відмінністю ухвали від
рішення є те, що судові рішення, на відміну від ухвал, завжди приймаються в нарадчій кімнаті.
Спільною рисою ухвали та рішення є
те, що їх можна оскаржити в суді вищої
інстанції.
Головною відмінністю між ухвалою та
рішенням в апеляційній та касаційній
інстанціях є те, що ухвала не змінює вже
хоча б раз прийняте рішення. Рішення,
прийняте апеляційним і касаційним
судом, встановлює нові наслідки для сторін спору.

Постанова суду
У цивільному процесі постанови приймаються виключно Верховним Судом України, а їх прийняття означає, що перегляд
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судових рішень судів першої, апеляційної
та касаційної інстанцій було завершено.
Головними відмінностями постанови від
ухвали та рішення є те, що вона приймається Верховним Судом України, а оскаржити
її можна лише в міжнародних інстанціях.

Судовий наказ
Згідно з частиною першою ст. 95 ЦПК
судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за
результатами розгляду вимог, передбачених ст. 96 цього Кодексу. При цьому із
заявою про видачу судового наказу може
звернутися особа, якій належить право
вимоги, а також органи та особи, яким
законом надано право захищати права,
свободи та інтереси інших осіб (частина
друга ст. 95 ЦПК).
Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ, перелічені у ст. 96 ЦПК. Так,
судовий наказ може бути видано, серед іншого, якщо:
• заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові
суми заробітної плати;
• заявлено вимогу про присудження аліментів на дитину в розмірі 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку,
якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших
зацікавлених осіб.
Отже, за своєю природою судовий наказ
є різновидом рішення суду. При цьому слід
зауважити, що відповідно до Узагальнення,
підготовленого суддею Верховного Суду
України Л. І. Охрімчук та головним консультантом відділу узагальнення судової практики управління вивчення та узагальнення судової практики, кандидатом юридичних наук
О. Є. Бурлай, яке викладене на офіційному
сайті Верховного суду України, наказне про-
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вадження — це особливий спрощений вид
цивільного процесу, спрямований на швидкий та ефективний захист безспірних прав
осіб шляхом видачі судового наказу, що одночасно є судовим рішенням та виконавчим
документом.
Аналогічну позицію викладено у п. 1 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження»
від 23.12.2011 р. № 14, в якому вказано, що
«наказне провадження є самостійним і спрощеним видом судового провадження у цивільному судочинстві при розгляді окремих
категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках за заявою особи,
якій належить право вимоги, без судового
засідання і виклику стягувача та боржника
на основі доданих до заяви документів видає
судовий наказ, який є особливою формою
судового рішення».
Разом із тим відповідно до ст. 1051 ЦПК
суд може розглянути заяву боржника про
скасування судового наказу. Про залишення заяви про скасування судового наказу без задоволення та про скасування
судового наказу суд постановляє ухвалу,
а в разі зміни судового наказу видає новий судовий наказ. Змінений судовий наказ чи судовий наказ, щодо якого суд прийняв ухвалу про залишення заяви про його
скасування без задоволення, можуть бути
оскаржені в апеляційному порядку, встановленому ЦПК.
Отже, судовий наказ за своєю природою
є рішенням суду, яке покликане відновити
порушене право та яке приймається у скороченому (наказовому) провадженні. При
цьому наказ відрізняється від судового рішення тим, що його можна оскаржити і в
тому самому місцевому суді, який цей наказ прийняв.
Натомість рішення суду оскаржується в
апеляційному суді.
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Виконавчий лист
Головною відмінністю виконавчого листа від ухвали, рішення, постанови та судового наказу є те, що виконавчий лист приймається вже після вирішення питання по
суті. Виконавчий лист насправді є документом завершальної стадії судового провадження і має на меті примусове виконання
судових рішень.
У ст. 368 ЦПК передбачено порядок звернення судових рішень до виконання. Тобто
порядок того, яким чином прийняте судом
рішення не лише існує на паперовому та
електронному носіях, а й яким чином це
рішення втілюється в матеріальному світі.
Фактично формування виконавчого листа
є виконанням рішення, винесеного на користь заявника. Виконавчий лист вирішує
питання нездійснення відповідачем певної
дії, щодо якої був спір.
Питання, пов’язані із зверненням судового рішення до виконання, вирішує місцевий
суд, який розглянув справу. За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за
заявою осіб, на користь яких воно ухвалено,
чи прокурора, який здійснював у цій справі
представництво інтересів громадянина або
держави в суді, видається один виконавчий
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лист. Якщо на підставі ухваленого рішення
належить передати майно, що перебуває в
кількох місцях, або якщо рішення ухвалено
на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою
стягувачів видати кілька виконавчих листів,
точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.
Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь
яких ухвалено судове рішення, суд разом із
виконавчим листом видає копію документів, які підтверджують виконання ухвали
суду про забезпечення позову (ст. 368 ЦПК).
Процедура оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, описана у ст. 369 ЦПК.
Стягувачам, які пропустили строк для
пред’явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено відповідно до положень ст. 371 ЦПК.
Окремо слід зауважити, що відповідно до
положень ст. 370 ЦПК у разі втрати оригіналу виконавчого листа або судового наказу
суд, який видав такі документи, має право
за заявою стягувача або поданням державного виконавця видати його дублікат.

Для довідки
Відкликання з відпустки: коли не можна
Міністерство соціальної політики України у листі від 17.10.2016 р. № 576/13/116-16

роз’яснило, що законом передбачено відкликання працівника лише зі щорічної відпустки.
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Сегодня в рубрике:
Сдельная форма оплаты труда:
аспекты организации
c. 39
Установление количества
должностей помощников
воспитателей
c.54
Отчетность по труду:
особенности представления
в 2017 г.
c. 57
Хранение документов
по учету зарплаты

c. 62

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по организации труда
и заработной платы

Сдельная

форма оплаты труда:
аспекты организации
Основой функционирования сдельной оплаты труда являются
нормы труда на выполняемые работы. В этой статье — о порядке
введения норм труда и нормативной процедуре установления
сдельной формы оплаты. Управленческие действия и распорядительные решения представлены на примере организации
сдельной оплаты труда на погрузочно-разгрузочных работах
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П

ри сдельной заработной плате размеры оплаты труда работника определяются количеством единиц
произведенной им продукции (или выполненной работы) установленного качества
с учетом квалификации и условий труда.
При этом естественная мотивация к труду
обеспечивает работодателю рациональный уровень использования рабочей силы,
а работникам — возможность высокого заработка.
Сдельная заработная плата целесообразна там, где есть для этого соответствующие
предпосылки и условия:
• необходимость стимулирования увеличения выпуска продукции или сокращения срока выполнения работ;
• возможность применять количественные показатели затрат труда работников;
• обеспечение установленного уровня
качества продукции;
• нет ограничений в расходовании сырья, материалов и других материальных
ресурсов;
• наличие утвержденных (нормативно
или локально) норм труда.

Нормативное
регулирование
Введение норм труда — это ключевое
условие установления сдельной оплаты
труда. Статьей 86 КЗоТ предусмотрено,
что нормы труда вводятся, заменяются и
пересматриваются работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, о чем работников необходимо известить не позднее чем за один месяц до введения.
Часть первая ст. 15 Закона об оплате
труда предусматривает, что нормы труда
устанавливаются в коллективном договоре (аналогичную норму содержит и часть
вторая ст. 97 КЗоТ).
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В п. 3 Комментария к ст. 86 КЗоТ1 отмечается, что по сравнению со ст. 86 КЗоТ
ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда»
от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР носит более
общий характер. Поэтому противоречия
между ст. 86 КЗоТ и ст. 15 Закона об оплате
труда при их применении должны решаться в пользу первого из названных правовых
предписаний. Так же должна решаться и
коллизия относительно ст. 97 КЗоТ.
О введении временных или разовых
норм труда и нормированных заданий,
установленных на основе пооперационных норм труда, работники могут быть
уведомлены менее чем за один месяц, но
во всех случаях до начала выполнения работ (пп. 3.6 Рекомендаций по нормированию труда в отраслях народного хозяйства,
утвержденных постановлением Минтруда
Украины от 19.05.1995 г. № 2; далее — Рекомендации № 2).
Введение норм труда на определенные
работы — это изменение в организации
производства и труда. И можно утверждать,
что это единственное изменение такого
рода в организации производства и труда,
которое согласовывается с профсоюзным
комитетом и о котором работники извещаются не позднее чем за месяц.
Внедрение сдельной формы оплаты
труда возможно после введения норм труда. Установление для конкретных работников сдельной оплаты вместо повременной оплаты труда производится в порядке,
предусмотренном ст. 32 КЗоТ: предупреждение за два месяца, получение согласия
на работу и работа в новых условиях либо
увольнение согласно п. 6 ст. 36 КЗоТ.
В соответствии со ст. 97 КЗоТ формы оплаты труда, нормы и расценки устанавливаются предприятиями, учреждениями, органи1 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. 252–253.
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зациями самостоятельно в коллективном
договоре с соблюдением норм и гарантий,
предусмотренных законодательством, генеральным и отраслевыми (региональными)
соглашениями. При незаключении коллективного договора эти вопросы согласовываются с органом, уполномоченным на представительство трудовым коллективом.
Установление формы оплаты труда в коллективном договоре оформляется как обязательство стороны собственника. Положения
коллективного договора относительно форм
оплаты труда не являются нормами прямого
действия.
Оформляется внедрение сдельной оплаты труда на предприятии соответствующим
приказом по предприятию, регулируется,
как отмечено, частью третьей ст. 32 КЗоТ,
и поэтому не может устанавливаться штатным расписанием с учетом его функционального назначения.
Сдельная система оплаты труда может
устанавливаться также по согласованию
между сторонами трудового договора, и
при этом специально уведомлять работника не требуется.

— приказ по предприятию о внесении
изменений в организацию производства и
труда — введении норм труда;
• по установлению сдельной формы
оплаты труда:
— об изменении в организации производства и труда — введении сдельной формы оплаты труда на определенных работах
(с извещением в связи с этим конкретных
работников не позднее чем за два месяца об
изменении существенных условий труда);
— заявления работников о согласии
или об отказе работать в новых условиях;
— приказ по предприятию об изменении существенных условий труда — введении для конкретных работников сдельной
формы оплаты труда;
— приказ по предприятию об увольнении работников, отказавшихся от работы
в новых условиях (если будут соответствующие заявления работников).
Приказы об изменениях в организации
производства и труда (введении норм труда и установлении сдельной формы оплаты труда на определенных работах) можно
объединить.

Документальное
оформление

Пример организации
сдельной системы
оплаты труда

Организация сдельной оплаты труда
оформляется информационными и распорядительными документами:
• по введению норм труда:
— заявка председателю профсоюзного
комитета от руководителя предприятия о
согласовании введения норм труда;
— выписка из протокола заседания профсоюзного комитета предприятия с решением о согласовании введения норм труда;
— согласованный с профсоюзным комитетом приказ по предприятию о предстоящем введении норм труда (с извещением рабочих за месяц до введения норм);

Предпосылки. Вагонные и автотранспортные погрузочно-разгрузочные работы
при обязательности учета товарно-материальных ценностей всегда сопровождаются
взвешиванием или пересчетом груза. Поэтому труд грузчиков и механизаторов обработки груза легко поддается учету и нормированию.
Необходимость в нормировании погрузочно-разгрузочных работ появляется тогда,
когда на предприятии при выполнении договорных обязательств складывается помесячно стабильный объем работ.
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Нормативным основанием установления сдельной оплаты труда для работников, занятых на погрузочно-разгрузочных
работах, является соответствующее положение коллективного договора. И это положение может базироваться на нормах
времени на эти работы.
Единые нормы выработки и времени
на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы,
утвержденные постановлением Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС бывшего Союза ССР от 15.07.1986 г. № 259/16-12 (далее — Единые нормы времени), в 1992 г.
утратили силу. Поэтому они не могут вводиться на предприятии как действующие
в Украине.
Однако целесообразно учесть следующее.
Единые нормы времени предусмотрены
для очень широкого спектра грузов: для
тарно-упаковочных и штучных грузов, мясных грузов без упаковки, хлебобулочных
изделий, тяжеловесных грузов, металлов
и металлических изделий, зерновых грузов, лесоматериалов, навалочных грузов,
огнеупорных грузов. Эти нормы времени
определены для механизированных работ и для работ, выполняемых вручную,
а также для складских работ. И при наличии
такого массива технически обоснованных
норм времени создание на предприятии
местных нормативов на погрузочно-разгрузочные работы крайне нерационально.
Поэтому за неимением в настоящее время
аналогичных отечественных разработок на
предприятии целесообразно в соответствии
с действующим законодательством вводить
приемлемые нормы времени из сборника
Единых норм времени как базового.
Проще говоря, предприятие может (а для
новых видов деятельности, не имеющих
аналогов, должно) самостоятельно разрабатывать и внедрять собственные нормы
выработки. Но если уже есть наработки в

этом плане, пусть даже утратившие силу,
то целесообразно использовать готовые
решения, адаптировав их под конкретные
нужды.
Примерный пакет информационнораспорядительных документов при введении на предприятии норм времени на погрузочно-разгрузочные работы на примере
условного предприятия отрасли хлебопродуктов приводится в приложениях 1–7.
В приложении 1 — фрагмент коллективного договора с примерной формулировкой обязательств стороны собственника о
сдельной системе оплаты труда работников, занятых на погрузочно-разгрузочных
работах.
В приложениях 2–3 — образцы документов о согласовании введения норм времени с профсоюзным комитетом.
В приложении 4 — образец организационного приказа по предприятию о подготовке к введению норм времени на погрузочно-разгрузочные работы. Работодатель
в соответствии с частью первой ст. 86 КЗоТ
согласовывает введение норм труда с профкомом — это учтено в приказе.
В приказе нормы времени на перевозку
грузов не утверждаются (они в свое время
были утверждены Госкомтруда СССР), а их
размеры устанавливаются на базе Единых
норм времени.
Расчет сдельного заработка предусматривается по нормативному времени на погрузочно-разгрузочные работы.
Порядок использования норм времени
при оплате погрузочно-разгрузочных работ определен в приказе в соответствии с
положениями об оплате труда, предусмотренными в коллективном договоре.
С учетом особенностей работы условного предприятия (структуры зерновых
складов, вида обрабатываемого подвижного состава, средств механизации, вида грузов) в приложении 1 к приказу определены форматные для любого предприятия и
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характерные для отрасли хлебопродуктов
состав, порядок применения и использования норм времени. В приложениях № 2–8
к приказу приводится контингент норм
времени на погрузочно-разгрузочные работы. В разработке представлен минимум
нормативных материалов, используемых
далее при расчете расценки.
На предприятии другой отрасли на
базе Единых норм времени могут предусматриваться другие общие положения и
контингенты норм времени, соответствующие этой отрасли.
В приложении 5 — образец приказа о
введении норм времени и установлении
сдельной оплаты труда на погрузочноразгрузочных работах. Ее установление
предусматривается не позднее чем через
два месяца после извещения об ее установлении.
В приложении к приказу — форма расчета сдельного заработка по нормативному времени. В усложненном варианте
предполагается, что в работе используются различные средства механизации, вы-

полняется дополнительная не учтенная
нормами работа (переход на другое рабочее место).
В приложении 6 — образец коллективного заявления рабочих о согласии работать в новых условиях.
В приложении 7 — образец приказа об
изменении существенных условий труда,
установлении сдельной оплаты труда для
конкретных рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах.
Образцы документов разработаны с учетом требований делопроизводства.
В связи с введением норм времени приказы по кадровым решениям (сокращении
или увеличении численности работников)
в этот пакет документов не включены, так
как соответствующие исходные данные не
рассматривались — не рассчитывалась нормативная численность работников для сопоставления ее со штатной численностью.
О системах сдельной оплаты труда и
порядке расчета расценок — в следующей
статье.

Приложение 1
Фрагмент коллективного договора с примерной формулировкой
обязательства стороны работодателя о сдельной системе оплаты труда
работников, занятых на погрузочно-разгрузочных работах
<…>
Раздел II.
Обязательства стороны работодателя
<…>
5. По оплате труда и техническому нормированию.
5.1. Для работников, занятых на погрузочно-разгрузочных работах, применять
сдельную форму оплаты труда на базе Единых норм выработки и времени на вагонные,
автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы, утвержденных постановлением Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС бывшего Союза ССР от 15.07.1986 г.
№ 259/16-12, после введения этих норм в установленном законом порядке.
<…>
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Приложение 2
Председателю профсоюзного комитета
ПАО «Запорожский элеватор»
Славиной Н. И.
председателя правления ПАО
Козака Д. И.
Заявка
на разрешение введения норм времени на вагонные и автотранспортные
погрузочно-разгрузочные работы с зерновыми грузами россыпью
С целью создания возможности на базе нормирования труда применения для грузчиков и механизаторов погрузочно-разгрузочных работ сдельной оплаты труда прошу
разрешения в соответствии со ст. 86 КЗоТ на введение норм времени на вагонные и
автотранспортные погрузочно-разгрузочные работы с зерновыми грузами россыпью.
Перечень и размеры намеченных к введению норм времени, порядок их применения и использования изложены в соответствующем проекте приказа по предприятию,
который прилагается к заявке.
22.07.2016 г.
Председатель правления			

Козак			

Д. И. Козак
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Приложение 3
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
25.07.2016 № 7
г. Запорожье
Заседания профсоюзного комитета
Председатель — Славина Н. И.
Секретарь — Довгань Г. П.
Присутствующие: Федорчук В. П., Белая З. Г., Рыбчинская К. П.
Приглашенные: главный механик Гуртовой П. П.
Повестка дня:
1. О разрешении введения норм времени на вагонные и автотранспортные погрузочно-разгрузочные работы с зерновыми грузами россыпью (информация главного
механика Гуртового П. П.).
I. СЛУШАЛИ:
Главный механик Гуртовой П. П. выступил с информацией о заявке председателя
правления акционерного общества с просьбой разрешить введение норм времени
на вагонные и автотранспортные погрузочно-разгрузочные работы с зерновыми
грузами россыпью.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. С учетом того, что при разработке соответствующего проекта приказа на предприятии соблюдены нормы действующего законодательства, разрешить введение
норм времени на вагонные и автотранспортные погрузочно-разгрузочные работы
с зерновыми грузами россыпью.
Председатель							

Н. И. Славина

Секретарь							

Г. П. Довгань

Согласно оригиналу
Секретарь				
25.07.2016

Довгань		

Г. П. Довгань
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Приложение 4
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
27.07.2016			

г. Запорожье			 № 62-ОД

О подготовке к введению норм времени
на погрузочно-разгрузочные работы
На предприятии сложился определенный стабильный объем вагонных и автотранспортных погрузочно-разгрузочных работ с зерновыми грузами россыпью. Объем этих
работ определяется в тоннах. Повышение производительности и уровня оплаты труда
грузчиков и механизаторов погрузочно-разгрузочных работ может быть обеспечено
при введении норм времени на эти работы с применением сдельной оплаты труда.
С учетом изложенного, для подготовки к введению на предприятии норм времени на погрузочно-разгрузочные работы, руководствуясь законодательством, положением Коллективного договора на 2016 г. и по согласованию с профсоюзным
комитетом предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Использовать при введении норм времени на вагонные и автотранспортные
погрузочно-разгрузочные работы с зерновыми грузами россыпью как базовые
Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские
погрузочно-разгрузочные работы, утвержденные постановлением Госкомтруда
бывшего Союза ССР и Секретариата ВЦСПС от 15.07.1986 г. (далее — Единые
нормы времени).
1.1. Определить состав, порядок применения и использования норм времени на
погрузочно-разгрузочные работы — приложение № 1 к приказу.
1.2. Установить нормы времени на погрузочно-разгрузочные работы — приложения № 2–82 к приказу:
…
№ 6 — Нормы времени (в человеко-часах) на 1 тонну выгрузки зерновых грузов
из железнодорожных вагонов погрузчиками МГУ и КШП.
<…>
2. Старшему инспектору по кадрам Сидоренко В. К. в трехдневный срок известить
рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах, о введении норм времени
на эти работы не раньше чем через месяц после извещения.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на гл. экономиста Голуб Т. П.
Основания: 1. Выписка из протокола заседания профкома от 25.07.2016 г. № 7.
2. Докладная записка гл. экономиста Голуб Т. П. от 26.07.2016 г. с проектом приказа.
Председатель правления			

Козак			

Д. И. Козак

Визы

2 Приложения №№ 2–5, 7–8 не приводятся; приводится приложение № 6 с нормативными материалами, которые
учитываются далее в расчете сдельного заработка.
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Приложение № 1
к приказу по
ПАО «Запорожский элеватор»
от 27.07.2016 г. № 62-ОД
Состав, порядок применения и использования
на предприятии норм времени на вагонные и автотранспортные
погрузочно-разгрузочные работы с зерновыми грузами россыпью
I. Состав и порядок применения норм времени (на базе пунктов 1.4, 1.8, 1.11,
1.15, 1.17, 1.18, 1.19 Общей части Единых норм времени).
1.1. Нормы времени предусмотрены на следующие виды зерновых грузов россыпью:
— тяжеловесное зерно — рожь, пшеница, просо, кукуруза в зерне, горох;
— легковесное зерно — овес, ячмень, клещевина;
— подсолнечное семя, отходы, отруби, комбикорм, шрот;
— кукуруза в початках.
1.2. Нормами времени учтено время на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, технологические перерывы, предусмотренные
технологией погрузки-выгрузки грузов, отдых и личные надобности.
Нормами времени предусмотрены и отдельно не оплачиваются:
— подкатка и откатка груженого и порожнего железнодорожного подвижного
состава по фронту погрузки (выгрузки, сортировки), перегрузки на расстояние до
15 м с расцепкой вагонов;
— подъезд (отъезд) автотранспорта к месту погрузки (выгрузки) груза;
… и т. д. по пп. 1.8 Общей части Единых норм времени и по специфике отрасли.
1.3. Нормы времени рассчитаны на перемещение зерновых грузов россыпью с
применением простейших приспособлений к транспортерам, скребковым самоподавателям и от них на расстояние до З м.
1.4. Приведенные в нормах времени пределы числовых показателей (расстояния перемещения груза и погрузочно-разгрузочных машин и др.), в которых указано «до», следует понимать «включительно».
1.5. Нормы выработки и времени рассчитаны на выполнение погрузочно-разгрузочных работ в пределах одной рабочей зоны, на нормальное состояние груза,
рациональную организацию труда рабочих с необходимыми средствами механизации и погрузочно-разгрузочными приспособлениями с учетом требований правил
техники безопасности.
В тех случаях, когда по условиям производства рабочие в течение смены вынуждены переходить из одной рабочей зоны в другую, находящуюся на расстоянии
более 200 м, устанавливается норма времени на дополнительные переходы рабочих из расчета 0,2 ч на 1 км для каждого рабочего.
1.6. На работы, не учтенные в сборнике, к нормам времени следует применять
поправочные коэффициенты.
… (по таблице 1 пп. 1.18 Общей части Единых норм времени и по специфике
отрасли).
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1.7. Дополнительное время на неучтенные нормами работы при взвешивании
зерновых грузов россыпью.
… (по таблице 2 пп. 1.19 Общей части Единых норм времени и по специфике
отрасли).
II. Порядок использования норм времени для организации и оплаты труда
грузчиков и механизаторов погрузочно-разгрузочных работ.
1. Нормы времени в соответствии с Коллективным договором применяются:
— для расчета сдельного заработка на базе нормативного времени;
— для расчета нормативного времени при выдаче нормированных заданий.
2. Сдельная заработная плата рабочих определяется умножением нормативного
времени в человеко-часах на часовую ставку рабочего-сдельщика.
При этом в соответствии с Коллективным договором:
— для грузчиков на погрузочно-разгрузочных работах в железнодорожных вагонах и автомобилях с зерновыми грузами россыпью применяется часовая ставка по
работам с вредными для здоровья грузами;
— для механизаторов погрузочно-разгрузочных работ (машиниста зерновых погрузочно-разгрузочных машин, машиниста автомобилеразгрузчика) применяется
часовая тарифная ставка по соответствующей тарифной сетке и квалификационному разряду.
3. Время простоя не по вине рабочего в соответствии с Коллективным договором оплачивается из расчета двух третей установленной тарифной ставки.
4. Другие составляющие рабочего времени, не включенные в состав норм времени, оплачиваются из расчета установленной рабочему часовой ставки.
Главный механик			

Гуртовой	

П. П. Гуртовой

Главный экономист			

Голуб		

Т. П. Голуб
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Приложение № 6
к приказу по ПАО
«Запорожский элеватор»
от 27.07.2016 г. № 62-ОД
Нормы времени (в человеко-часах) на 1 тонну выгрузки зерновых грузов
из железнодорожных вагонов погрузчиками МГУ и КШП
(на базе пп. 3.5.6 Единых норм времени)
Содержание работы: выгрузка груза самотеком и перемещение его по транспортеру погрузчика в завальную яму или в бункер.
Состав бригады: машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин — 1 чел.;
грузчик — 1 чел.
Погрузчик МГУ
Норма времени
№ п/п

1
2

Наименование
груза

Погрузчик КШП
Норма времени

механизатора

грузчика

механизатора

грузчика

0,0504
0,0538

0,0504
0,0538

0,0374
–

0,0374
–

Легковесное зерно
Отруби, комбикорм

Главный механик			

Гуртовой		

П. П. Гуртовой

Главный экономист			

Голуб			

Т. П. Голуб
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Приложение 5

ПАО«ЗАПОРОЖСКИЙ
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПАО
ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ

ПРИКАЗ
29.08.2016			

29.08.2016			

г. Запорожье		

г. Запорожье		

№ 79-ОД

№ 79-ОД

О введении норм времени и установлении сдельной оплаты труда
О введении норм времени
и установлении сдельной оплаты труда
на погрузочно-разгрузочных
работах

на погрузочно-разгрузочных работах

По согласованию с профсоюзным комитетом приказом по предприятию от
27.07.2016
г. № 62-ОДсустановлены
нормы
времени приказом
на погрузочно-разгрузочные
По согласованию
профсоюзным
комитетом
по предприятию
работы.
Этим
же
приказом
рабочие,
занятые
на
погрузочно-разгрузочных
работах,
от 27.07.2016 г. № 62-ОД установлены нормы времени на погрузочно-разбыли
извещены
о
предстоящем
введении
норм
времени
на
эти
работы.
Месячный
грузочные работы. Этим же приказом рабочие, занятые на погрузочно-разсрок этого извещения истек.
грузочных работах, были извещены о предстоящем введении норм времеС учетом изложенного, для организации установления сдельной оплаты труда
ни
на эти работы. Месячный срок этого извещения истек.
на погрузочно-разгрузочных работах и в соответствии с действующим законодаС
учетом
изложенного,
организации установления сдельной оплаты
тельством
(частью
третьей ст.для
32 КЗоТ)

труда на погрузочно-разгрузочных работах и в соответствии с действующим
законодательством (частью третьей ст. 32 КЗоТ)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в организацию производства и труда на погрузочно-разПРИКАЗЫВАЮ:
грузочных работах — ввести с 01.09.2016 г. нормы времени на вагонные и автотранспортные
погрузочно-разгрузочные
работы
с зерновыми
грузами
и
1. Внести изменения
в организацию
производства
и труда
нароссыпью
погрузочсдельную
оплату
труда
на
эти
работы.
но-разгрузочных работах — ввести с 01.09.2016 г. нормы времени на ва2. В связи с изменениями в организации производства и труда (п. 1 настоящего
гонные
и автотранспортные погрузочно-разгрузочные работы с зерновыми
приказа) не ранее чем через два месяца после извещения изменить для рабочих,
грузами россыпью и сдельную оплату труда на эти работы.
занятых на погрузочно-разгрузочных работах, существенные условия труда — уста2. Всдельную
связи с изменениями
новить
оплату труда. в организации производства и труда (п. 1 настоящего
приказа) не обеспечения
ранее чем через
два месяца
после
извещения
из3. Для нормативного
установления
сдельной
оплаты
труда утверменить
длярасчета
рабочих,
занятых
на погрузочно-разгрузочных
работах,
сущедить
форму
сдельного
заработка
по нормативному времени
— приложение
ственные
к
приказу. условия труда — установить сдельную оплату труда.
3.1.
Установить,
что коллективный
сдельный
заработоксдельной
распределяется
потруда
коли3. Для
нормативного
обеспечения
установления
оплаты
честву
отработанного
времени
отдельно по
грузчикампо
и механизаторам.
утвердить
форму расчета
сдельного
заработка
нормативному времени
4. Старшему инспектору
— приложение
к приказу. по кадрам Сидоренко В. К. известить под подпись в
трехдневный
срок рабочих,
занятых на погрузочно-разгрузочных
работах, о пред3.1. Установить,
что коллективный
сдельный заработок распределяется
стоящем
не
ранее
чем
через
два
месяца
после
извещения
изменении
по количеству отработанного времени отдельно по грузчикам и существенмеханизаных условий труда — установлении сдельной оплаты труда.
торам.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на главного экономиста Голуб Т. П.

4. Старшему инспектору по кадрам Сидоренко В. К. известить под подпись
в трехдневный
рабочих,
занятых
на погрузочно-разгрузочных
Основание:
докладнаясрок
записка
главного
экономиста
Голуб Т. П. от 26.08.2016 г.работах, о предстоящем не ранее чем через два месяца после извещения
изменении существенных
условий труда —Козак		
установлении сдельной
оплаты
Председатель
правления			
Д. И.
Козак
труда.
Визы
5. Контроль за выполнением приказа возложить на главного экономиста
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Приложение
к приказу по ПАО
«Запорожский элеватор»
от 29.08.2016 г. № 79-ОД
Форма расчета сдельного заработка по нормативному времени
для рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах
(с примером заполнения)

№ п/п

Дата

грузчик
Саенко И. И.
механизатор (машинист зерновых
10 ноября 2016 г.
Исполнители:
погрузочно-раз- Карпов В. Г.
грузочных машин
ІV р.)
I. Расчет нормативного времени на выполненный объем работ
Нормативное время
Норма врев человеко-часах по
мени
исполнителям на выв человекоВыполполненный объем
часах:
ненный
работ:
Наименование работы
объем
грузчи- механизаработ
мехатора
грузка
низа(гр. 4
чика
(гр. 3
тора
гр. 5)
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
7
Выгрузка ячменя из жена
на
1. лезнодорожного вагона
1 тонну 1 тонну
140
5,24
5,24
погрузчиком КШП, т
0,0374 0,0374
Переход сверх 200 м от
на 1 км на 1 км
нового корпуса элеватора
2.
пути
пути
0,8
0,16
0,16
к старому корпусу на рас0,2
0,2
стояние 0,8 км, км
на
Выгрузка отрубей из жена
3. лезнодорожного вагона
1 тонну 1 тонну
70
3,76
3,76
погрузчиком МГУ, т
0,0538 0,0538
9,16
9,16
4. Итого
II. Часовая тарифная ставка сдельщика, грн
18,41
14,10
III. Сумма сдельного заработка за выполненные работы
168,64
129,16
(стр. 4 р. I стр. II), грн
Главный экономист

Голуб	

Т. П. Голуб
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Приложение 6

Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
рабочих, занятых
на погрузочно-разгрузочных работах
Заявление
Согласны продолжить работу после изменения существенных условий труда на
сдельной оплате труда.
26.09.2016 г.
Саенко							
Дейнека							
Сухой							
Карпов							
Горин							
Зайцев							

И. И. Саенко
С. Б. Дейнека
В. И. Сухой
В. Г. Карпов
К. Ф. Горин
В. Д. Зайцев
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Приложение 7
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
31.10.2016			

г. Запорожье			 № 89-ОД

Об изменении существенных условий труда —
установлении сдельной оплаты труда
для рабочих на погрузочно-разгрузочных работах
На предприятии с 01.09.2016 г. имеются нормативные основания для установления сдельной оплаты труда для рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных
работах: приказом от 29.08.2016 г. № 79-ОД введены нормы времени на вагонные и
автотранспортные погрузочно-разгрузочные работы с зерновыми грузами россыпью.
Истек двухмесячный срок извещения работников, занятых на погрузочно-разгрузочных работах, об изменении существенных условий труда — установлении для них
сдельной оплаты труда. От них поступило коллективное заявление от 26.09.2016 г.
о согласии продолжить работу после изменения существенных условий труда.
С учетом изложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изменить с 01.11.2016 г. для рабочих на погрузочно-разгрузочных работах
существенные условия труда — установить сдельную оплату труда.
1.1. Утвердить список рабочих, для которых устанавливается сдельная система
оплаты труда, — приложение к приказу3.
2. Установить, что функционирование сдельной оплаты труда осуществляется по
нормам времени на погрузочно-разгрузочные работы, установленным приказом от
27.07.2016 г. № 62-ОД, и согласно порядку расчета сдельного заработка, утвержденному приказом от 29.08.2016 г. № 79-ОД.
3. Старшему инспектору по кадрам Сидоренко В. К. ознакомить с настоящим
приказом под подпись рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах, по
списку в приложении к приказу.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на главного экономиста Голуб Т. П.
Основания: 1. Коллективное заявление рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных
работах, от 26.09.2016 г.
2. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 28.10.2016 г.
с проектом приказа.
Председатель правления			
Визы

3 Приложение к приказу не приводится.

Козак		

Д. И. Козак
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Олена МОРЄВА,
економіст

Установлення

кількості посад
помічників вихователів
У статті розглянуто порядок установлення кількості посад
помічників вихователів у дошкільному навчальному закладі
та розрахунку тривалості робочого часу для них

Нормативне регулювання
Однією з ключових фігур у дошкільному навчальному закладі після вихователя є
його помічник. Відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 04.11.2010 р.
№ 1055 (далі — Типові штатні нормативи), кількість штатних одиниць у дошкільних навчальних закладах встановлюється з
урахуванням типу закладу, кількості груп,
режиму роботи, який передбачає організацію різнотривалого, у т. ч. й цілодобового, перебування дітей, а також функціонування чергових груп у вихідні, неробочі та
святкові дні як за шестиденного, так і за
п’ятиденного робочого тижня.
Кількість штатних одиниць помічників
вихователів, яку визначено Типовими штатними нормативами, наводимо в таблиці.

Розглянемо, як за таких умов розрахувати кількість штатних одиниць помічників вихователів дошкільного навчального
закладу.
Припустимо, що в дошкільному навчальному закладі з 1 січня планується відкрити
дві групи для дітей ясельного віку. Як розрахувати кількість посад помічників вихователів та тривалість їх робочого часу, якщо в закладі функціонуватимуть 10 груп, з яких дві
групи — для дітей віком до 3-х років. Режим
роботи закладу — 10,5 год. за п’ятиденного
робочого тижня.

Приклад розрахунку кількості
штатних одиниць помічників
вихователів
Типовими штатними нормативами визначено, що за п’ятиденного робочого тижня
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Кількість штатних одиниць помічників вихователів

Посада
Помічник вихователя
для дітей віком:
до 3-х років
від 3-х років

Штатні одиниці з розрахунку на одну групу
За 6-денного робочого тижня з За 5-денного робочого тижня з
перебуванням дітей протягом
перебуванням дітей протягом
9 год. 10,5 год. 12 год. 24 год. 9 год. 10,5 год. 12 год. 24 год.

1,35
1

1,6
1,25

1,8
1,5

в дошкільному закладі, який працює 10,5
год., має бути 1,3 шт. од. помічника вихователя для дітей віком до 3-х років на одну групу. Оскільки в дошкільному закладі функціонує дві групи для дітей віком до 3-х років, то
відповідно кількість помічників становить:
1,3 шт. од. × 2 = 2,6 шт. од.
На одну групу для дітей від 3-х років
Типовими штатними нормативами передбачено 1,15 шт. од. помічника вихователя.
Оскільки в дошкільному закладі функціонує
вісім груп для дітей віком від 3-х років, то,
відповідно, кількість помічників становить:
1,15 шт. од. × 8 = 9,2 шт. од.
Загальна кількість штатних одиниць помічників вихователів у дошкільному закладі має становити:
9,2 + 2,6 = 11,8 шт. од.
Для працівників дошкільних навчальних закладів здебільшого установлюється
п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. За п’ятиденного робочого
тижня тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками
змінності, які затверджує роботодавець за
погодженням з профспілковим комітетом
закладу з додержанням установленої законодавством тривалості робочого тижня.
Тривалість робочого часу помічника вихователя становить 40 год. на тиждень відповідно до ст. 50 КЗпП. Перерви протягом
робочого дня надаються працівникам для

1,8
1,5

1,13
1

1,3
1,15

1,5
1,25

1,5
1,5

відпочинку та харчування і не включаються в робочий час. Час початку й закінчення
перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Робочий час — це установлений законодавством відрізок календарного часу,
протягом якого працівник відповідно до
правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові
обов’язки.
Для працівників, зайнятих на роботах
зі шкідливими умовами праці, встановлено скорочену тривалість робочого часу.
Перелік виробничих цехів, професій і посад
зі шкідливими умовами праці, робота в яких
дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою КМУ від
21.02.2001 р. № 163 (далі — Перелік № 163).
Згідно з п. 32 Переліку № 163 тривалість робочого тижня в помічників вихователів, які
працюють у дитячих садках (групах), яслахсадках (групах), дитячих яслах (групах) для
дітей, хворих на туберкульоз; дитячих садках
(групах), яслах-садках (групах), яслах (групах) для розумово відсталих дітей та дітей з
ураженням цент-ральної нервової системи з
порушенням психіки, становить 36 год.
Беручи до уваги умови прикладу, наведеного вище, кількість годин роботи на
тиждень помічника вихователя в групі для
дітей до 3-х років дорівнюватиме:
1,3 шт. од. × 40 год. = 52 год.
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Відповідно кількість годин роботи працівниці в день:
52 год. ÷ 5 днів = 10,4 год.
Кількість годин роботи на тиждень помічника вихователя в групі для дітей від
3-х років становитиме:
1,15 шт. од. × 40 год. = 46 год.
Відповідно кількість годин роботи в день:
46 год. ÷ 5 днів = 9,2 год.
Як бачимо, протягом тижня не може бути
дотримано нормальної тривалості робочого
часу. А відповідно до ст. 61 КЗпП на безперервно діючих підприємствах, в установах,
організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва
(роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу,
допускається за погодженням з виборним
органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим,
щоб тривалість робочого часу за обліковий
період не перевищувала нормального числа
робочих годин (ст. 50 і 51 КЗпП). Отже, для
помічників вихователів має бути встановлено підсумований облік робочого часу.

Підсумований облік
робочого часу
Правила застосування підсумованого обліку робочого часу визначено Методичними
рекомендаціями про застосування підсумованого обліку робочого часу, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 19.04.2006 р. № 138.
Основні з них такі:
• запровадження підсумованого обліку
робочого часу та розроблення регламентуючих цей режим графіків роботи (змінності) провадиться на підприємстві роботодавцем за погодженням із профспілкою, а якщо

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

її немає, ці питання можуть бути врегульовані колективним договором (п. 2 і 3);
• з урахуванням характеру та умов праці
тривалість роботи протягом дня до 12 годин
робочого часу в зміну може встановлюватися роботодавцем за погодженням із профспілкою або в колективному договорі (п. 4);
• обліковий період установлюється в колективному договорі підприємства (п. 6);
• у місячному та інших облікових періодах, що перевищують місяць, кількість вихідних за графіками роботи (змінності) не
може бути меншою, ніж кількість повних
тижнів цього облікового періоду (п. 9);
• не компенсоване (додатковими днями
відпочинку або зменшенням тривалості роботи в окремі дні) протягом облікового періоду перепрацювання годин понад норму
тривалості робочого часу оплачується в подвійному розмірі як надурочні роботи (виходячи з п. 10);
• нормальне число робочих годин облікового періоду (місяць, квартал, рік) розраховується за календарем шестиденного робочого тижня в порядку, встановленому законодавством, і за календарем п’ятиденного
робочого тижня в порядку, встановленому в
колективному договорі (п. 12).
Договірне регулювання питань підсумованого обліку робочого часу можливе також
у Галузевих угодах, і колективних договорах.
Таким чином, ключова відмінність підсумованого обліку робочого часу від поденного полягає не стільки в порядку обліку робочого часу, скільки в організації міжзмінного
відпочинку.
І якщо підсумований облік робочого часу
застосовується на підприємстві без належного оформлення, це може розцінюватися
як застосування поденного обліку з порушеннями трудового законодавства1.
1 Порядок запровадження та функціонування підсумованого обліку робочого часу докладно розглянуто
у спецвипуску «Підсумований облік робочого часу: від
запровадження до скасування» № 1/2015. (Прим. ред.)
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Тетяна БОЧКАРЬОВА,
заступник директора департаменту — начальник відділу
статистики оплати праці Державної служби статистики України

Звітність

з праці: особливості
подання у 2017 р.
Починаючи зі звіту за січень та за I квартал 2017 р. за новими
формами подаватиметься «Звіт із праці» за ф. № 1-ПВ, але
за 2016 р. ще слід звітувати по-старому. Крім того, у 2017 р.
подаватиметься ще один новий звіт з праці. У статті коротко
розглянуто особливості подання цих форм звітності

Перелік форм та строки подання
У 2017 р. респонденти заповнюють та
подають такі форми звітності за січеньгрудень 2016 р.:
• ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»,
затверджена наказом Державної служби
статистики від 21.07.2015 р. № 172, — не
пізніше 10.01.2017 р.;
• ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджена наказом Державної служби статистики від 21.07.2015 р. № 172, —
не пізніше 10.01.2017 р.;
• ф. № 7-ПВ (один раз на чотири роки)
«Звіт про заробітну плату за професіями
окремих працівників», затверджена наказом Держстату від 25.08.2016 р. № 152, —
не пізніше 31.03.2017 р.
Починаючи з січня 2017 р. упродовж
року респонденти подають такі форми
звітності:

• ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держстату від
10.06.2016 р. № 90, — щомісячно не пізніше 7 числа після звітного місяця, починаючи зі звіту за січень2017 р.;
• ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держстату від
10.06.2016 р. № 90, — щоквартально не
пізніше 7 числа після звітного періоду, починаючи зі звіту за І квартал 2017 р.
Тобто за 2016 р. звітуємо по-старому,
а починаючи з січня 2017 р. — по-новому.
Отримати бланки форм та методологічні документи щодо їх заповнення в електронному вигляді можна на офіційному
сайті Держстату (ukrstat.gov.ua), а в паперовому вигляді — безпосередньо в територіальних органах Держстату. Про необхідність подання тієї чи іншої форми державного статистичного спостереження респондентів (підприємства) повідомляють
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територіальні органи державної статистки. Також на офіційному сайті Держстату
працює 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.

Звітування за ф. № 1-ПВ
«Звіт з праці»
Хто подає
Респондентами для участі в державному
статистичному спостереженні з праці можуть бути юридичні особи та відокремлені
підрозділи юридичних осіб. Перелік респондентів для обстеження за ф. № 1-ПВ (місячна) та ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» визначається Держстатом наприкінці
календарного року. Відбір проводять відповідно до Методики формування сукупності
для проведення обстеження підприємств із
питань статистики праці, затвердженої наказом Держстату від 26.01.2016 р. № 14.
Далі територіальні органи Держстату організовують роботу з інформування респондентів (засобами зв’язку або безпосередньо) про
їх залучення до участі в обстеженні, найчастіше надсилається повідомлення. Одночасно
респонденти забезпечуються звітно-статистичною документацією.
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 участь підприємства із середньою кількістю працівників
10 і більше осіб (ураховуючи штатних працівників, сумісників та працюючих за ци-
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вільно-правовими договорами). При цьому
великі та середні підприємства (кількість
працюючих на яких становить 50 і більше
осіб) обстежуються суцільно, а малі (від 10
до 49 осіб включно) — вибірково.
Звертаємо увагу, 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 або
на початку звітного року, 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.

Заборгованість із виплати
зарплати
У формі № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»
є розділ ІІ, у якому наводяться дані про заборгованість перед працівниками із зарплати та виплат із соціального страхування. Отже, респонденти, які щомісячно звітують за ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»,
в разі наявності заборгованості з виплати
заробітної плати та соціальної допомоги
також надають дані за розділом ІІ цієї форми до повного погашення боргу.
Крім того, в разі наявності заборгованості дані за розділом ІІ ф. № 1-ПВ (місячна) надають також інші державні, казенні
та комунальні організації (установи, заклади) та їх відокремлені підрозділи з кількістю працівників більше 9 осіб, а також
підприємства інших організаційно-правових форм господарювання відповідно до
критеріїв кількості працівників за видами
діяльності (таблиця 1).
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Таблиця 1
Підприємства, що звітують за ф. № 1-ПВ
КВЕД-2010
Коди
секції,
групи
А

01.7
02
03
В
С
18.1
D
Е
F
G
H
I
J
61
K
L
М
72
N
O
Р
Q
R
S

Назва класифікаційних угруповань
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
та рибне господарство
крім видів діяльності:
мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних
з цим послуг
лісове господарство та лісозаготівля
рибне господарство
Добувна промисловість та розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
крім виду діяльності:
поліграфічна діяльність і надання пов’язаних з нею послуг
Постачання електроенергії, газу, пару та кондиційованого
повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
діяльність
Тимчасове розміщування і організація харчування
Інформація та телекомунікації
крім виду діяльності:
телекомунікації (електрозв’язок)
Фінансова діяльність та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
крім виду діяльності:
наукові дослідження та розробки
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг

Середньооблікова
кількість
найманих
працівників
(= або >)
20

10
10
10
50
30
20
50
50
30
10
20
10
10
20
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10

59

60

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Також про наявність заборгованості із виплати заробітної плати звітують юридичні
особи, щодо яких реалізовуються процедури
відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом, тобто підприємства-банкрути. Звіти складають самі підприємства, якщо вони знаходяться у стадії
розпорядження майном боржника, або інформацію надають арбітражні керуючі (керуючі санацією, ліквідатори) в інших стадіях
банкрутства.
Важливо: підприємство, яке повністю
розрахувалося з працівниками щодо заробітної плати у звітному періоді, підтверджує відсутність боргу шляхом надання
звіту з незаповненим розділом ІІ ф. № 1-ПВ
(місячна), і в наступних періодах у разі відсутності заборгованості не зобов’язано звітувати. Одночасно підприємства, на яких
заборгованість утворилася протягом року,
заповнюють форму згідно з положеннями
відповідної інструкції до повного погашення боргу.

кості працівників, тоді підприємство подає
ф. № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) щодо 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).
Статистичні звіти подаються в терміни,
визначені на бланках форм. Якщо останній
день встановленого терміну подання форми звітності припадає на вихідний (або
святковий) день, то останнім днем подання вважається перший робочий день, що
настає за вихідним (або святковим) днем.
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.

Порядок звітування
Для юридичної особи передбачено подання статистичної звітності з праці за її 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 їх головне підприємство,
подають форми статистичної звітності з
праці також за місцезнаходженням.
Якщо юридична особа або відокремлений підрозділ 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 кіль-

Звітування за ф. № 7-ПВ
У 2017 р. проводиться вибіркове обстеження підприємств щодо питань оплати
праці за професіями та посадами окремих
працівників.
Респондентами можуть бути юридичні
особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб (далі — підприємства), перелік
яких визначається Держстатом наприкінці
календарного року.
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 участь підприємства із середньою кількістю працівників 10 і більше осіб (ураховуючи штатних
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працівників, сумісників та працюючих за
цивільно-правовими договорами). При
цьому підприємства, кількість працівників
на яких становить 250 і більше осіб, обстежуються суцільно, а від 10 до 249 осіб
включно — вибірково.
Для підприємств, які братимуть участь
у цьому обстеженні, необхідно також відібрати окремих працівників. Кількість таких
працівників залежить від розміру підприємства, який відповідає обліковій кількості працівників на 31 жовтня звітного року.
Для визначення розміру підприємства можна скористатися даними таблиці 2.

Відповідальність за неподання
чи порушення строків подання
статистичної звітності
Підприємства, які обстежуються з питань статистики праці, несуть відповідальність згідно зі ст. 1863 КУпАП за неподання
органам державної статистики даних для
проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними,
не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією,
чи із запізненням. Ці порушення тягнуть за
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Таблиця 2
Підприємства,
що звітують за ф. № 7-ПВ
Розмір
підприємства
за чисельністю
працюючих, осіб

Кількість
працівників,
які будуть
обстежуватися,
осіб

10–19

4

20–49

8

50–99

12

100–249

16

250–499

20

500–999

24

1000–4999

32

5000 +

40

собою накладення штрафу на посадових осіб
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.
Детальний порядок заповнення нових
форм «Звіту з праці» (ф. 1-ПВ (місячна) та
ф. 1-ПВ (квартальна)) буде розглянуто в
журналі «Заработная плата» № 1/2017.

Для довідки
Коли подавати звітність з ЄСВ за новою формою
У листі № 35758/7/99-99-13-02-01-17 від
08.11.2016 р. ДФСУ роз’яснила, що за новою
формою звітність з ЄСВ слід подавати в грудні
за листопад. Йдеться, зокрема, про зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України «Про
внесення змін до деяких наказів Міністерства
фінансів України» від 07.09.2016 р. № 813.

У формах звітності слова «престарілим, який»,
«досяг» замінено словами «особою похилого
віку, яка», «досягла». Страхувальники, які подають звітність в електронному вигляді, цих
змін і не помітять. Страхувальникам, які подають звітність у паперовій формі, слід буде
заповнювати звітність на бланках зі змінами.
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Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Зберігання

документів з обліку
зарплати
Жодне підприємство не обходиться без первинних документів,
у яких фіксують здійснення різних господарських операцій.
Значну їх частину становлять документи, пов’язані з обліком
праці та заробітної плати. Скільки часу та де потрібно їх
зберігати, як архівувати та знищувати після закінчення строку
зберігання — далі в статті

Первинні документи з обліку праці
та заробітної плати
Документальне оформлення операцій
щодо розрахунків із заробітної плати супроводжується значною кількістю облікових документів типових і нетипових
форм. І хоча традиційно найважливішими
з них вважають розрахункову відомість, у
якій відображається нарахування заробітної плати працівникам, та платіжну відомість, де фіксується її виплата, формуються ці документи на основі інших первинних документів, пов’язаних з кадровим
обліком та обліком праці. Тому про них
також не слід забувати.
Так, до первинних документів з обліку
праці та її оплати належать:
• документи з обліку особового складу
(накази про прийняття на роботу (типова

форма № П-1), накази про надання відпусток (типова форма № П-3), накази про
припинення трудових договорів (типова
форма № П-4), накази про переведення,
переміщення працівників, про встановлення окремим працівникам режиму неповного робочого часу тощо);
• документи з обліку використання робочого часу (табель обліку використання
робочого часу типової форми № П-5), документи про виробіток продукції або обсяг
робіт, виконаний кожним працівником,
листки непрацездатності, накази про залучення працівників до роботи у вихідні,
святкові та неробочі дні, в нічний та надурочний час, про запровадження простою
на підприємстві тощо);
• документи з організації оплати праці
(штатний розпис, положення про оплату
праці тощо);
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• документи з розрахунку та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість працівника типової форми № П-6,
розрахунково-платіжна відомість зведена типової форми № П-7, видаткові касові ордери
(форма № КО-2), накази про преміювання
чи виплату матеріальної допомоги, довідкирозрахунки бухгалтерії щодо окремих донарахувань чи відрахувань із заробітної плати
працівників, про розрахунок допомоги по
тимчасовій непрацездатності, виконавчі листи, рішення судових органів про утримання із
зарплати окремих працівників, заяви працівників на різні види перерахувань тощо).

почнеться з 1 січня 2017 р. При цьому не важливо, в якому місяці року закінчується строк
зберігання справи — лютому, травні чи грудні — строк обчислюють роками.

Строки зберігання документів з
обліку зарплати
Усі підприємства (незалежно від форми
власності) для визначення строків зберігання своєї документації повинні керуватися Переліком типових документів, що
створюються під час діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання
документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р.
№ 578/5 (далі — Перелік № 578/5).
Далі в таблиці наведено строки зберігання найпоширеніших документів з обліку праці та заробітної плати.
Визначені Переліком № 578/5 строки
зберігання документів є мінімальними, їх
не можна скорочувати. Строки зберігання
документації на електронних носіях повинні відповідати строкам зберігання аналогічних документів у паперовому вигляді.
Звертаємо увагу, що обчислення строків
зберігання документів проводиться з 1 січня
року, що настає за роком завершення їх діловодством (п. 2.10 Переліку № 578/5). Наприклад, обчислення строку зберігання документів, завершених діловодством у 2016 р.,

Місце зберігання документів
Порядок зберігання первинних документів на підприємстві встановлено Правилами організації, діловодства та архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р.
№ 1000/5 (далі — Правила № 1000/5).
Відповідно до положень розділу І Правил № 1000/5 на кожному підприємстві
має бути створено архів з метою зберігання документів після завершення їх ведення
в діловодстві. На великих підприємствах
архів зазвичай є самостійним структурним
підрозділом або входить до складу служби
діловодства. На невеликих підприємствах
призначається особа, відповідальна за зберігання документів і ведення їх архіву (п. 8
розділу І Правил № 1000/5).
З моменту створення (надходження) і
до передавання на зберігання в архів підприємства документи мають зберігатися
безпосередньо за місцем їх формування
(п. 1 глави 3 розділу IV Правил № 1000/5).
Наприклад, документи з обліку кадрів та
обліку праці — в кадровій службі, документи щодо нарахування та виплати заробітної плати — в бухгалтерії.
Для зберігання документи оформляють
у справи, для формування яких використовують, зазвичай, картонні теки із клапанами або зав’язками, картонні або пластикові швидкозшивачі тощо. У робочих кімнатах такі теки та швидкозшивачі мають
зберігатися у вертикальному положенні в
шафах, що закриваються. Для підвищення
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Строки зберігання документів з обліку праці та заробітної плати
Стаття
Переліку
Вид документа
№ 578/5
16 «б» Накази підприємства з кадрових питань:
про прийняття, переміщення за посадою, переведення на іншу
роботу, сумісництво, атестацію, підвищення кваліфікації, звільнення; оплату праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги, заохочення (нагородження, преміювання); всі
види відпусток працівників з важкими та шкідливими умовами
праці, відпусток для догляду за дитиною, відпусток за власний рахунок; довгострокові відрядження в межах України та за кордон;
відрядження для працівників з важкими та шкідливими умовами
праці
про стягнення, короткострокові відрядження працівників по
Україні та за кордон, надання щорічних оплачуваних відпусток
та відпусток у зв’язку з навчанням
20
Правила, положення (в т. ч. про оплату праці), регламенти
37
Штатні розписи та переліки змін до них за місцем складання
317 «а» Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників,
аспірантів, студентів
318
Відомості на виплату коштів

320
321
329
342
401
408
412
444
445
492
502

Строк зберігання, примітки
75 років

5 років
До ліквідації організації
75 років
75 років

3 роки, за відсутності розрахунково-платіжних
відомостей
(особових рахунків) — 75 років
Документи (витяги з протоколів, довідки) про виплату допомоги, 3 роки
оплату листків непрацездатності
Документи (заяви, рішення, довідки) про оплату відпусток у
5 років
зв’язку з навчанням, одержання пільг зі сплати податків
Виконавчі листи
Доки не мине
потреба
(не менше 5 років)
Документи (акти, довідки) щодо розтрат, недостач, розкрадань 5 років
Документи про переведення працівників на скорочений робочий 5 років
час
Табелі обліку використання робочого часу
1 рік
Документи про перегляд розцінок, тарифних сіток і ставок
5 років
Списки працюючих на виробництві зі шкідливими умовами праці 75 років
Табелі, наряди працівників, задіяних на роботах зі шкідливими
75 років
умовами праці
Трудові договори (контракти), що замінюють накази з кадрових 75 років
питань
Документи про встановлення персональних окладів, надбавок, 10 років
доплат
(за відсутності
наказів — 75 років)
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оперативності пошуку документів справи
розміщуються відповідно до номенклатури справ, а на корінцях обкладинок справ
зазначаються індекси та заголовки (п. 3
глави 3 розділу IV Правил № 1000/5).
За схоронність справ у структурному
підрозділі підприємства відповідає його
керівник (начальник).

ві, підшивають на чотири проколи спеціальними міцними нитками або дратвою.
Справи з документами з кадрових питань
(особового складу) та іншими документами постійного та тривалого (понад 10
років) зберігання мають бути оправлені в
тверду обкладинку з картону (п. 8 глави 2
розілу VI Правил № 1000/5). Під час підшивання та оправлення документів слід
дотримуватися таких правил:
• не дозволяється торкатися їх тексту;
• якщо текст документів надруковано
занадто близько до лівого краю, потрібно
наростити корінці документів папером тієї
ж якості, що й носії тексту документів.
На обкладинці справи має бути засвідчувальний напис про кількість аркушів у
справі та особливості фізичного стану документів (додаток 17 до Правил № 1000/5).
Він підписується особою, яка його склала.
Отже, вказаним чином мають бути
оформлені перед передаванням до архіву підприємства справи з наказами щодо
кадрового обліку, про оплату праці, нарахування різних доплат та надбавок, заохочення, розрахунково-платіжні відомості та
інші документи, пов’язані з обліком праці
та заробітної плати, постійного та тривалого зберігання.
Часткове оформлення справ застосовується до документів тимчасового (менше 10 років) зберігання. Такі документи
просто зберігаються в папках із зав’язками
або швидкозшивачах, але не підшиваються та не нумеруються (за винятком документів первинного бухгалтерського обліку
та документів із грифом «Для службового
користування»).
Як приклад, часткове оформлення застосовується до справ з наказами про стягнення, короткострокові відрядження працівників, надання щорічних оплачуваних
відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням, табелів обліку використання робочого часу тощо.

Передача документів до архіву
Через два роки після завершення ведення
в діловодстві документи, пов’язані з обліком
праці та заробітної плати, передаються до архіву підприємства для подальшого зберігання
та користування.
Документи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання передаються до архіву підприємства в обов’язковому порядку
(п. 1 глави 4 розділу VI Правил № 1000/5),
а документи тимчасового (до 10 років включно) зберігання — за рішенням керівника
за умови наявності в архіві вільних площ
(п. 2 глави 4 розділу VI Правил № 1000/5).
Перед передаванням до архіву справ з
документами перевіряється їх оформлення: воно може бути повним або частковим
(спрощеним) залежно від строків зберігання документів (п. 3 глави 2 розділу VI Правил № 1000/5).
Так, повне оформлення справ застосовується до документів постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання. Воно
передбачає систематизацію документів у
справі, нумерацію аркушів та внутрішній
опис документів справи, підшивання або
оправлення справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи.
Під систематизацією документів у справі розуміється їх розміщення за хронологією надходження або створення (від січня
по грудень). Підшивають та оправляють
справи з метою збереження їх фізичного
стану. Документи, що містяться у спра-
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Коли та яким чином знищують
документи
Щороку (як правило, наприкінці поточного або на початку наступного календарного року) особи, відповідальні за організацію діловодства в підрозділах підприємства,
повинні проводити експертизу цінності документів і сортувати їх за групами залежно
від строків зберігання, а також виявляти ті,
що підлягають знищенню у зв’язку із закінченням строків зберігання (п. 2 і 3 глави 2
розділу V Правил № 1000/5).
Також з метою виявлення документів,
строк тимчасового зберігання яких закінчився, експертизу цінності документів щороку
проводять і працівники (працівник) архіву
(п. 14 глави 2 розділу V Правил № 1000/5).
На підставі поданих від структурних
підрозділів списків справ, що підлягають
знищенню у зв’язку із закінченням строків
їх зберігання, та проведеної експертизи в
архіві у двох екземплярах складається акт
про вилучення та знищення документів, не
внесених до Національного архівного фонду (НАФ), за формою додатка 15 до Правил
№ 1000/5.
Цей акт має затвердити керівник підприємства, після чого справи, відібрані
для знищення, передаються організаціям із заготівлі вторинної сировини, за накладними, в яких зазначається вага макулатури, переданої для переробки (п. 7 глави 3 розділу V Правил № 1000/5). Таким
чином, законодавством не передбачено,
щоб підприємство самостійно знищувало
первинні документи.
Ще раз хотілося б звернути увагу на
правильне визначення закінчення строку зберігання справ перед їх знищенням:
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у акт можна включати тільки ті справи,
строк зберігання яких закінчився 1 січня
року, в якому складається акт. Так, справа
зі строком зберігання п’ять років, закінчена, припустимо, в липні 2016 р., може бути
включена в акт про вилучення та знищення не раніше 1 січня 2022 р.
Відповідно, до акту про вилучення та знищення документів, який складатиметься в
2017 р., мають потрапити справи, завершені
діловодством у 2011 р., оскільки відлік строку зберігання для них почався 01.01.2012 р.

Відновлення документів у разі їх
втрати чи псування
Якщо під час проведення експертизи
цінності буде встановлено факти нестачі, втрати чи псування документів і справ,
потрібно їх розшукати та відновити. У разі
негативного результату розшуку керівник
підприємства створює комісію зі службового розслідування, призначає службове розслідування та видає наказ про притягнення
до відповідальності осіб, винних у втраті чи
псуванні документів і справ (п. 9 глави 2
розділу V Правил № 1000/5).
Крім притягнення до відповідальності
винних осіб втрачені чи зіпсовані документи з обліку праці та заробітної плати
потрібно обов’язково відновити. На це вказує і ДФС України в листі від 27.01.2016 р.
№ 859/3/99-99-19-02-02-15. Насамперед
у п’ятиденний строк з дня встановлення
факту нестачі, втрати чи псування первинних документів підприємство як платник
податків має повідомити про це податковий орган за місцем обліку, а потім протягом 90 календарних днів — відновити
втрачені первинні документи.
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 67

Индексация и «индексация
зарплаты» 
c. 70
Доноры на предприятии:
льготы и компенсации

c. 74

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

ІндексацІЯ

грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у грудні 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
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підвищується в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм,
встановлених Законом № 1282 та положеннями Порядку № 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний
місяць величина приросту ІСЦ для проведення індексації в листопаді-грудні 2016 р.
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту
індексу споживчих цін для проведення
індексації в листопаді-грудні 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
листопад

Місяці
листопад

грудень

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

52,0
44,3
30,2
14,2
11,8
11,3
12,6
13,5
10,9
12,3
10,1
9,4

4,1
4,5
3,5
—
—
—
—
—
—
—
—

8,4
8,8
7,7
4,1
4,0
4,2
4,3
4,7
—
—
—

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

102,8

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 листопаді 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 року (105,3 100),
1,108 – ІСЦ за березень 2015 року (110,8 100),
1,140 – ІСЦ за квітень 2015 року (114,0 100),
1,022 – ІСЦ за травень 2015 року (102,2 100),
1,015 – ІСЦ за червень-листопад 2015 року (1,004 0,990 0,992 1,023 0,987
1,020 100 100),
1,058 – ІСЦ за грудень 2015 р. – квітень 2016 р. (1,007 1,009 0,996 1,010 1,035
100 100).
За травень-жовтень 2016 р. ІСЦ становив 104,1 % (1,001 0,998 0,999 0,997 1,018
1,028 100), тобто перевищив поріг індексації (103 %), тому у грудні 2016 р. індексація
нараховується на величину приросту ІСЦ — 52 % (1,053 1,108 1,140 1,022 1,015
1,058 1,041 100 – 100).
Припустимо, що заробітна плата за листопад 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; з 01.12.2016 р. — 1600,00).
Якщо заробітна плата не підвищувалась із січня 2015 р., величина приросту індексу
споживчих цін, на яку має індексуватися заробітна плата в листопаді 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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Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Індексація

та «індексація
зарплати»

Коригування зарплати в ході обчислення середньої заробітної
плати відповідно до п. 10 Порядку № 100 останнім часом стало
звичним явищем, і це питання вже неодноразово розглядалося
на сторінках нашого видання. Якщо не ставити перед собою
зайвих запитань, то все доволі просто. Та пропонуємо вам
проаналізувати один приклад

М

еханізм практичного застосування п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Постанова № 100) Міністерство праці та соціальної політики
України та Міністерство фінансів України
роз’яснювали, зокрема, у спільних листах
від 10.02.2000 р. № 01-3/277-018-2 та від
21.02.2000 р. № 16-102-10/11-1301; від
21.05.2001 р. № 03-3/2286-018-2 та від
25.05.2001 р. № 041-5/11-3198.
Більш пізні листи-роз’яснення Мінсоцполітики вже не були такими детальними. У них здебільшого наголошувалося на

необхідності коригування середнього заробітку і роз’яснювався порядок (не)включення до розрахунку тих чи інших виплат.
І серед цих листів варто звернути увагу на
лист від 11.06.2007 р. № 371/13/155-07,
в якому роз’яснюється, які виплати враховуються для цілей коригування та з якою
метою воно проводиться.
У згаданому листі зазначено, що коригуванню підлягають виплати, які включаються під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, передбачені п. 3 Порядку № 100.
Це основна заробітна плата; доплати й
надбавки (у т. ч. за ранг), премії, які мають
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постійний характер; індексація тощо та
виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (за
час попередньої щорічної відпустки, вимушеного прогулу тощо) і допомога по тимчасовій непрацездатності.
Заробітну плату, включаючи премії та
інші виплати (у т. ч. доплату за ранг), що враховуються під час обчислення середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення
коригують на коефіцієнт підвищення, йдеться далі в листі, «з метою недопущення зниження середньої заробітної плати у зв’язку з
підвищенням на підприємстві, в установі, організації тарифних ставок, окладів».
Виходячи з відкоригованої таким чином
заробітної плати в розрахунковому періоді, за встановленим у п. 6, 7 і 8 розділу ІV

Порядку № 100 механізмом визначається
середньоденний (годинний) заробіток.
На госпрозрахункових підприємствах
і в організаціях коригування заробітної
плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей, для
бюджетників — згідно з розрахунком. Тобто якщо бюджетна організація визначила
коефіцієнт коригування, наприклад, 1,5,
то зменшити його вона не може, а госпрозрахункове підприємство — може.
Отже, для чого коригувати зарплати
згідно з п. 10 Порядку № 100 зі згаданого
вище листа Мінсоцполітики ми зрозуміли:
«З метою недопущення зниження середньої заробітної плати у зв’язку з підвищенням… окладів». Щоб переконатися в цьому, розглянемо приклад 1.

ПРИКЛАД 1

Механізм коригування середньої зарплати
Припустимо, що на однакових посадах:
один працівник працює більше 12 місяців;
другий — три з половиною місяці;
третій — тиждень.
Вони йдуть у відпустку з 1 грудня тривалістю 24 календарних дні. Оклад за посадою
змінювався таким чином:
— до 01.09.2016 р. — 4000,00 грн;
— з 01.09.2016 р. — 5000,00 грн;
— з 01.11.2016 р. — 6000,00 грн.
Якщо не брати до уваги п. 10 Порядку № 100, то сума відпускних становила б:
— першого працівника: 6000 + (5000 2) + (4000 9) = 52 000 355 24 = 3515,52 грн;
— другого: 6000 + (5000 2) = 16 000 90 24 = 4266,72 грн;
— третього: 6000 12 355 24 = 4867,68 грн.
З урахуванням п. 10 Порядку № 100, тобто якщо доходи за попередні періоди відкоригувати на коефіцієнт підвищення окладу, сума відпускних становить:
— першого працівника: 6000 + (5000 1,2) 2 + (4000 1,5) 9 = 72 000 355 24 =
= 4867,68 грн;
— другого: 6000 + (5000 1,2) 2 = 18 000 90 24 = 4800,00 грн;
— третього: 6000 12 355 24 = 4867,68 грн.
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Отже, з прикладу 1 зрозуміло, що коригування за п. 10 Порядку № 100 дає змогу
«підтягнути» попередні зарплати до рівня
останньої, щоб сума відпускних співвідносилася із сумою зарплати, яку працівник міг
би отримати, не перебуваючи у відпустці,
а також щоб «вирівняти» суми відпускних працівників, які працюють на однакових посадах
і яких прийнято на роботу в різні періоди.
У прикладі 1 механізм коригування розглянуто спрощено — до уваги взято лише
оклади, але слід також брати «доплати й
надбавки (у т. ч. за ранг), премії, які мають

постійний характер; індексацію тощо».
Тому приклад 1 дещо ускладнимо й візьмемо до уваги індексацію зарплати, оскільки
найчастіше нас запитують, чи враховувати для коригування суму індексації.
Припустимо, що перший працівник протягом розрахункового періоду отримував
ще й індексацію, і базовим місяцем був січень 2015 р.
Скориставшись готовими довідниками,
дізнаємося, що сума індексації за розрахунковий період (грудень 2015 р. – серпень
2016 р.) першого працівника становить

ПРИКЛАД 2

Коригування середньої зарплати за наявності індексації
За основу беремо приклад 1. Доходи першого працівника деталізуємо в таблиці, а
інших обчислимо аналогічним чином.
Місяці розрахункового періоду
12.2015
01.2016
02.2016
03.2016
04.2016
05.2016
06.2016
07.2016
08.2016
09.2016
10.2016
11.2016
Разом

Сума доІСЦ для
Сума індек- ходу разом
Оклад, грн цілей індексації, грн
з індексацісації, %
єю, грн
4000,00
35,9
494,70
4 494,70
4000,00
38,0
523,64
4 523,64
4000,00
38,0
523,64
4 523,64
4000,00
38,0
523,64
4 523,64
4000,00
38,0
523,64
4 523,64
4000,00
38,0
551,00
4 551,00
4000,00
46,0
667,00
4 667,00
4000,00
46,0
667,00
4 667,00
4000,00
46,0
667,00
4 667,00
5000,00
5000,00
6000,00

Сума доходу
після коригування, грн
( 1,5) 6742,05
6785,46
6785,46
6785,46
6785,46
6826,50
7000,50
7000,50
7000,50
( 1,2) 6000,00
6000,00
( 1,0) 6000,00
79 711,89

З урахуванням п. 10 Порядку № 100 та сум індексації сума відпускних становить:
— першого працівника: 6000,00 + (5000,00 1,2) 2 + (4000,00 1,5 9 + 5141,26
1,5) = 79 711,89 355 24 = 5388,96 грн;
— другого: 6000,00 + (5000,00 1,2) 2 = 18 000,00 90 24 = 4800,00 грн;
— третього: 6000,00 12 355 24 = 4867,68 грн.
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5141,26 грн (у вересні індексація у зв’язку з
підвищенням окладу не нараховується).
Як бачимо з прикладу 2, сума відпускних вже не є «однаковою». Різниця виникає за рахунок коригування суми індексації, нарахованої в період, коли оклад становив 4000,00 грн і за який застосовується
коефіцієнт 1,5.
Наприклад, у серпні 2016 р. за базового січня 2015 р. сума індексації становить
667,00 грн (46 %), оклад — 4000,00 грн. Для
цілей розрахунку середньої зарплати з урахуванням коригування зарплата дорівнює:
4000,00 + 667,00 × 1,5 = 7000,50 грн.
Ціль коригування — «підтягти» нижчі зарплати розрахункового періоду (4000,00 грн),
до рівня останньої (6000,00 грн). А в такому
випадку маємо «перевищення».
Ідеально механізм коригування заробітної плати діє та виконує свою функцію,
якщо у відсотках від окладу обчислюються надбавки, премії, доплати за ранг тощо
(зокрема, в бюджетній сфері).
Наприклад, якщо у працівника доплата
в розмірі 20 % та премія в розмірі 15 % від
окладу, то працівник отримає:
• у серпні: оклад — 4000,00 грн, доплата 20 % — 800,00 грн, премія 15 % —
600,00 грн, разом — 5400,00 грн;
• у листопаді: оклад — 6000,00 грн, доплата 20 % — 1200,00 грн, премія 15 % —
900,00 грн, разом — 8100,00 грн.
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Відповідно, з урахуванням коригування
зарплата за серпень для цілей розрахунку
середньої становила б:
5400 × 1,5 = 8100,00 грн.
Тобто коригування виконало б свою
функцію щодо недопущення зниження середньої зарплати, як того вимагає п. 10 Порядку № 100. Але якщо врахувати в серпні
ще 667,00 грн індексації, то сума вже становитиме:
(5400,00 + 667,00) × 1,5 = 9100,50 грн.
З огляду на наведені розрахунки, автор доходить висновку, що для коригування згідно з п. 10 Порядку № 100 варто
було б враховувати тільки ті виплати, які
«прив’язані» до тарифних ставок (окладів)
та змінюються у зв’язку з їх підвищенням.
Виплати в абсолютних величинах або
які мають іншу базу обчислення до розрахунку брати не слід.
Наприклад, якщо працівник щомісячно отримує премію в розмірі 500 грн. Для
чого її коригувати у зв’язку з підвищенням
окладу?
Проте, з огляду на роз’яснення Мінсоцполітики, мусимо дотримуватися такого механізму, доки його не буде ним
же спростовано. Тому не забуваймо, що
якщо бюджетна організація визначила коефіцієнт коригування, вона не може його
зменшити, а госпрозрахункове підприємство — може.

Для довідки
Назва та адреса підприємства в листку непрацездатності
ФСС з ТВП у листі від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768
роз’яснив, що в листку непрацездатності зазначається юридична адреса підприємства та
скорочене найменування в разі його затвер-

дження установчими документами. Яка різниця
між назвою та найменуванням підприємства,
ми роз’яснювали в журналі «Заработная плата»
№ 9/2016, с. 37.
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Донори

на підприємстві: пільги
та компенсації
Працівники, які є донорами, добровільно здають кров або її
компоненти для подальшогоо їх використання для лікування,
виготовлення лікарських препаратів тощо. Таким особам
держава гарантує захист їхніх прав та надає певні пільги й
гарантії. Які саме — розглянуто в статті

О

сновним документом, який регулює
питання надання пільг і компенсацій працівникам, які є донорами, є
Закон України «Про донорство крові та її
компонентів» від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР
(далі — Закон № 239). Установлені ним
пільги та компенсації закріплені й у КЗпП.
Донором може бути будь-який дієздатний
громадянин України старше 18 років, який
пройшов медобстеження і не має протипоказань, визначених органами охорони здоров’я
згідно з нормами ст. 2 Закону № 239.

Гарантії та пільги
Надання гарантій та пільг працівникамдонорам регулюють ст. 124 КЗпП та ст. 9 Закону № 239. Основною гарантією таким особам є збереження за ними середнього заро-

бітку за дні обстеження в закладах охорони
здоров’я та здавання крові (частина перша
ст. 124 КЗпП).
Пільги та гарантії таким працівникам
визначено частиною другою ст. 9 Закону
№ 239, у якій зазначено, що донору надається додатковий день відпочинку (із збереженням за ним середнього заробітку) після
кожного дня давання крові (її компонентів),
в т. ч. у разі здавання їх у вихідні, святкові
та неробочі дні. Цей день відпочинку може
бути приєднано як до щорічної відпустки,
так і використано в інший час протягом
року після дня давання крові (її компонентів) за бажанням працівника.
У разі давання крові працівником у свій
вихідний день цей день йому не оплачується,
а надається один день відпочинку зі збереженням за працівником середнього заробітку чи за його бажанням цей день може бути
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приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після
дня давання крові (лист Міністерства праці та соціальної політики від 06.04.2011 р.
№ 76/13/133-11 та лист від 21.09.2007 р.
№ 303/13/116-07). Проте це не означає, що
такий день відпочинку, приєднаний до відпустки, стає одним із днів відпустки.
Якщо в день давання крові донора було
залучено до роботи, йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням
за ним середнього заробітку (частина третя
ст. 9 Закону № 239). Отже, за виконану в цей
день роботу працівник одержує зарплату та
має право на додатковий день відпочинку із
збереженням середнього заробітку.
Якщо питання щодо залучення працівника до роботи в день давання крові було
узгоджено між керівництвом підприємства і
працівником, то роботодавець надає останньому два дні відпочинку зі збереженням
середнього заробітку. Також ці дні можна
приєднати до щорічної відпустки. Якщо це
питання не було узгоджено з роботодавцем
і працівник не подавав заяви про увільнення
його від роботи в день давання крові, йому
надається один додатковий день відпочинку
із збереженням за ним середнього заробітку
(лист Міністерства праці та соціальної політики від 02.04.2010 р. № 90/13/116-10).
У згаданих листах йдеться також про те,
що якщо працівник здає кров, наприклад,
о 8:00, а його зміна починається о 7:00
цього ж дня, його необхідно увільнити від
роботи в цю зміну. Такий працівник також
має право на додатковий день відпочинку
(робочу зміну) із збереженням за ним середнього заробітку.
Якщо працівник здає кров, припустимо,
о 8:00, а його зміна розпочинається о 19:00
цього ж дня, то, на думку фахівців Міністерства праці та соціальної політики, його має
бути увільнено від роботи в цю зміну із збереженням за ним середнього заробітку. Також цей працівник має право на додатковий

ОПЛАТА ТРУДА

день відпочинку (робочу зміну) із збереженням за ним середнього заробітку за зміну.
У разі давання крові працівником у свій
вихідний день (якщо зміна закінчилася
о 8:00, а кров здається о 12:00) йому слід
або надати один день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку, або за
його бажанням приєднати цей день до щорічної відпустки чи використати в інший
час протягом року після дня давання крові.
Звертаємо увагу, що питання здавання
крові працівником під час щорічної відпустки врегульовано в листі Міністерства праці
та соціальної політики від 06.04.2011 р.
№ 76/13/133-11, листі від 02.04.2010 р.
№ 90/13/116-10 та листі від 21.09.2007 р.
№ 303/13/116-07. Отже, якщо на підприємстві мала місце така ситуація, то відпустку слід продовжити на відповідну кількість
днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день
давання крові (ст. 9 Закону № 239).
Таким чином, якщо працівник під час
щорічної відпустки здавав кров один день,
відпустку слід продовжити на два дні —
один додатковий день відпочинку надається за день давання крові, а інший — за
додатковий день відпочинку, що надається
після дня давання крові.
Виплата середнього заробітку працівнику за дні медичного обстеження, давання
крові та додатковий день відпочинку здійснюється за рахунок коштів роботодавця,
в якого працевлаштований донор (частина
п’ята ст. 9 Закону № 239).
Частиною третьою ст. 10 Закону № 239
визначено, що донори мають першочергове право на придбання путівок для санаторно-курортного лікування за місцем роботи
та першочергового лікування в закладах
охорони здоров’я, що перебувають у держвласності.
Що стосується виплати допомоги по
тимчасовій непрацездатності, то в ст. 23
Закону України «Про загальнообов’язкове
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соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV зазначено: допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується, зокрема, в розмірі 100 % середньої заробітної
плати (доходу).

Пільги почесному донору
Почесний донор України — це донор,
який безоплатно здав кров у кількості 40
разових максимально допустимих доз або
плазму крові в кількості 60 разових максимально допустимих доз. Відповідно до частини другої ст. 12 Закону № 239 таким особам видається посвідчення та вручається
нагрудний знак «Почесний донор України».
Донори, які безоплатно здали кров та (або)
її компоненти в кількості 100 і більше разових максимально допустимих доз можуть
бути нагороджені державними нагородами.
Почесним донорам надаються ті ж пільги,
що й «звичайним», а також низка соціальних
пільг. Зокрема, вони мають право на:
• безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з використанням дорогоцінних металів) у державних і
комунальних закладах охорони здоров’я;
• пільгове придбання ліків (зі знижкою
50 % їх вартості) за рецептами, виданими
державними та комунальними закладами
охорони здоров’я;
• безплатне забезпечення донорською
кров’ю та її препаратами, необхідними для
особистого лікування, за рецептами, виданими державними та комунальними закладами охорони здоров’я;
• першочергове придбання за місцем
роботи або навчання путівок для санаторно-курортного лікування та першочергове
лікування в державних і комунальних закладах охорони здоров’я;
• позачергове забезпечення в порядку,
встановленому КМУ, протезами та іншими
протезно-ортопедичними виробами;
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• пільгових позик для будівництва індивідуального житла;
• отримання надбавки до пенсії.
Крім того, їм надано право використання чергової щорічної оплачуваної відпустки
в зручний для них час.

Харчування працівника-донора
Відповідно до частини сьомої ст. 9 Закону № 239 в день давання крові (її компонентів) донора забезпечують безкоштовним сніданком та обідом за рахунок коштів
закладу охорони здоров’я, що бере кров.
У разі неможливості забезпечення таким
харчуванням заклад охорони здоров’я має
відшкодувати вартість наборів харчування.

Облік витрат
Середня заробітна плата, що зберігається за донорами, визначається відповідно
до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100. Розрахунковий період — два місяці, що передують
дням обстеження чи давання крові.
Від оподаткування ЄСВ, ПДФО та ВЗ середня зарплата донорів не звільняється, а є
об’єктом оподаткування в складі загального
місячного оподатковуваного доходу; у звітності з ЄСВ і ПДФО окремо не відображається.
Від оподаткування ПДФО та ВЗ звільняється тільки сума, виплачена донору за
давання крові чи інших донорських компонентів з бюджету чи бюджетною установою
(пп. 165.1.33 ПКУ).
У бухгалтерському обліку нарахування
середньої заробітної плати працівникам-донорам можна відобразити проведеннями:
Д-т 949 К-т 661 — як виплата за невідпрацьований час або Д-т 977 К-т 661 — кошти,
спрямовані на благодійну діяльність.
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Запитання — відповідь
На ваші запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА,
заступник директора департаменту стратегічного планування та аналізу —
начальник відділу Міністерства соціальної політики України

Індексація зарплати
випереджаючими темпами
Чи можна почати індексувати
зарплату випереджаючими темпами посеред року чи з будь-якого
місяця року (наприклад, з 1 листопада)?
Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078 (далі — Порядок № 1078), не визначає конкретної дати, з якої має проводитись
підвищення грошових доходів громадян випереджаючим шляхом.
Отже, рішення про підвищення заробітної плати працівників випереджаючим
шляхом підприємства і організації, які
перебувають на госпрозрахунку, можуть
приймати самостійно, зокрема і з 1 листопада.

Індексація зарплати після закінчення випробування
Працівника було прийнято на роботу з 01.07.2016 р. із встановленням йому випробувального терміну. Згідно зі штатним розписом оклад за
посадою, на яку його прийнято, становить 7000 грн, і востаннє він підвищувався з 01.05.2016 р. Але наказом працівнику
на час випробування встановлено оклад
5000 грн. Працівник пройшов випробу-

вання, з 01.10.2016 р. він працюватиме
постійно, і розмір його окладу з 1 жовтня
відповідатиме штатному розпису, тобто
дорівнюватиме 7000 грн. Яким є базовий
місяць?
Відповідно до п. 5 Порядку № 1078
значення індексу споживчих цін
приймається за 1 або 100 % у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів). Індекс споживчих цін для проведення подальшої індексації обчислюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення тарифних ставок
(окладів).
Сума індексації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується,
якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення тарифних ставок
(окладів).
Порядок не передбачає механізму визначення базового місяця в разі проведення індексації, якщо працівника прийнято з
випробувальним терміном.
Враховуючи зазначене, а також те, що
підвищення посадового окладу згідно зі
штатним розписом за посадою відбулося
з 01.05.2016 р., то й для працівника, якого прийнято з випробувальним терміном,
індекс для проведення індексації має обчислюватися з червня 2016 р., тобто з наступного місяця після підвищення посадового окладу за посадою, на яку прийнято
працівника.

77

78

УЧЕТ И НАЛОГИ

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

уЧет и налоги
Сегодня в рубрике:

Резерв отпусков
в «1С:Предприятие»

c. 78

Дмитро ДЕМЕНТОВ,
провідний консультант-аналітик з впровадження систем на базі
«1С:Підприємство», впроваджувальний центр ABBYY Україна

Резерв

відпусток в
«1С:Підприємство»
У зв’язку з тим, що резерви відпусток мають прямий вплив
на об’єкт оподаткування податком на прибуток, створення та
управління резервним фондом відпускних є актуальним питанням для багатьох українських підприємств. У статті розглянуто,
як це питання реалізовано в програмі «1С:Підприємство»
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Ф

ахівці впроваджувального центру
ABBYY Україна розробили розширення стандартного функціоналу
«1С:Зарплата і управління персоналом для
України» (1С:ЗУП), яке дає змогу автоматизувати розрахунок і управління резервом
відпускних шляхом щомісячної інвентаризації. Ця розробка може використовуватися як додатковий модуль до конфігурацій
«1С:Зарплата і управління персоналом для
України», «1С:Управління виробничим підприємством для України», «1С:Управління
сільськогосподарським підприємством для
України». У згаданому розширенні сума резерву розраховується за формулою:
СРО = КНД × СС + СІ – СНН,
де СРО — сума резерву відпустки до нарахування;
КНД — кількість невикористаних днів відпустки на кінець місяця, за який розраховуємо резерв;
СС — сума середньої заробітної плати,
розрахованої відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100; базовий місяць включає місяць розрахунку резерву;
СІ — сума використання відпустки по працівнику за поточний місяць (проведення Дт 471 Кт 661);
СНН — сума залишку резерву відпусток на
початок місяця.
Сума резерву соціальних відрахувань
має розраховуватися за формулою:

СРСО = Мін (Межа ЄСВ, СРОнК × К) +
+ Сісо – СРСОнН,
де СРСО — сума резерву соціальних відрахувань;
Межа ЄСВ — межа ЄСВ на кінець місяця;
СРОнК — сума резерву відпустки на кінець
місяця: СРОнК = КНД × СС;
К — коефіцієнт податків ФОП (наприклад,
0,368);
Сісо — сума використання соціальних відрахувань у поточному місяці;
СРСОнН — сума резерву соціальних відрахувань на початку місяця.
Розглянемо принцип роботи розширення «1С:ЗУП» на прикладі.
Працівника Зайченка Валерія Вадимовича
було прийнято на роботу 01.06.2014 р. Його
щорічна відпустка становила 24 дні (рис. 1),
оклад — 8000 грн. З 01.01.2016 р. працівнику
підвищили оклад до 10 000 грн. Розглянемо,
як відбуватиметься щомісячне нарахування
резерву відпусток з 01.09.2016 р.

Розрахунок резерву
відпусток
на 31.08.2016 р.
На кінець серпня 2016 р. залишок відпустки у працівника становив дев’ять днів
(рис. 2).
Для його розрахунку використовується
типовий функціонал «1С:ЗУП» з ведення
обліку відпусток за робочими періодами.
Якщо такий облік у системі не ведеться,
то застосування розширення «1С:ЗУП» для

Рис. 1. Інформація про тривалість відпустки працівника
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Рис. 2. Використання відпусток працівниками
розрахунку резерву відпусток неможливе. Розрахуємо суму резерву відпустки на
31.08.2016 р. Базовий період розрахунку:
01.09.2015 р. — 31.08.2016 р. Розрахунок середньої зарплати наведено в таб-

лиці 1. Для розрахунку середньої заробітної плати використовується типовий
функціонал «1С:ЗУП» (такий самий як для
нарахування відпусток та розрахунку компенсації під час звільнення).

Таблиця 1
Розрахунок середньої заробітної плати для нарахування резерву
Базовий період
початок

кінець

01.08.2015
01.09.2015
01.10.2015
01.11.2015
01.12.2015
01.01.2016
01.02.2016
01.03.2016
01.04.2016
01.05.2016
01.06.2016
01.07.2016
Разом

31.08.2015
30.09.2015
31.10.2015
30.11.2015
31.12.2015
31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
30.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
31.07.2016

Результат
8000,00
8000,00
8000,00
8000,00
8000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
110 000,00

Календарні дні
(без урахування
святкових)
30
30
30
30
31
29
29
30
30
28
28
31
356

УЧЕТ И НАЛОГИ

№12 (125) декабрь 2016

Сума середньої заробітної плати:
110 000 ÷ 356 = 308,99 грн/дн.
Сума резерву відпустки для нарахування на 31.08.2016 р.:
9 × 308,99 = 2780,91 грн.
Для прикладу взято ставку ЄСВ — 22 %,
максимальна величина бази нарахування
ЄСВ на кінець місяця — 36 250,00 грн.
Сума резерву соціальних відрахувань
для нарахування на 31.08.2016 р. (2780,91
< 36 250,00):
2780,91 × 0,22 = 611,80 грн.

Проведення, які буде сформовано, наведено на рис. 3–5, в т. ч.:
• у частині оплати:
Дт 92 (підрозділ, стаття) Кт 417 (стаття,
підрозділ) — 2780,91 грн;
• у частині відрахувань:
Дт 92 (підрозділ, стаття) Кт 417 (стаття,
підрозділ) — 611,8 грн.
Залишки на 471 рахунку на кінець серпня:
• 471 (стаття, підрозділ) — 2780,91 грн.
• 471 (стаття, підрозділ) — 611,8 грн.

Рис. 3. Нарахування резерву відпусток

Рис. 4. Нарахування резерву в частині оплати

Рис. 5. Нарахування резерву в частині відрахувань
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Розрахунки
у вересні 2016 р.
На кінець вересня працівник має залишок відпустки, що становить 11 днів (рис. 6).
Розрахуємо суму резерву відпустки на
30.09.2016 р. Базовий період розрахунку:
01.10.2015 р. — 30.09.2016 р. Розрахунок
середньої зарплати наведено в таблиці 2.
Сума середньої заробітної плати:
112 000,00 ÷ 356 = 314,61 грн/дн.
Сума резерву відпустки для нарахування за вересень:
11 × 314,61 – 2780,91 = 3460,71 –
– 2780,91 = 679,80 грн.
Сума резерву соціальних відрахувань

для нарахування за вересень (на тих же
умовах, що й у серпні):
3460,71 × 0,22 – 611,80 = 761,36 –
– 611,80 = 149,56 грн.
Проведення, які буде сформовано, наведено на рис. 7–9, в т. ч.:
• у частині оплати — Дт 92 (підрозділ, стаття) Кт 417 (стаття, підрозділ) —
679,80 грн;
• у частині відрахувань — Дт 92 (підрозділ, стаття) Кт 417 (стаття, підрозділ) —
149,56 грн.
Залишки на 471 рахунку на кінець вересня:
• 471 (стаття, підрозділ) — 3460,71 грн;
• 471 (стаття, підрозділ) — 761,36 грн.
Таблиця 2

Розрахунок середньої заробітної плати для нарахування резерву
Базовий період
початок

кінець

01.09.2015
01.10.2015
01.11.2015
01.12.2015
01.01.2016
01.02.2016
01.03.2016
01.04.2016
01.05.2016
01.06.2016
01.07.2016
01.08.2016
Разом

30.09.2015
31.10.2015
30.11.2015
31.12.2015
31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
30.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
31.07.2016
31.08.2016

Результат
8000,00
8000,00
8000,00
8000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
112 000,00

Календарні дні
(без урахування
святкових)
30
30
30
31
29
29
30
30
28
28
31
30
356

№12 (125) декабрь 2016

Рис. 6. Використання відпусток працівниками

Рис. 7. Нарахування резерву відпусток

Рис. 8. Нарахування резерву в частині оплати

Рис. 9. Нарахування резерву в частині відрахувань
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Розрахунки
в жовтні 2016 р.
Зайченко В. В. пішов у відпустку на п’ять
днів: з 1 по 5 жовтня 2016 р. З 01.10.2016 р.
він надав довідку МСЕК про встановлення
інвалідності, а тому з 01.10.2016 р. щодо
нього застосовується ставка ЄСВ для інвалідів — 8,41 %.
Базовий період для розрахунку середньої
зарплати для відпустки: 01.10.2015 р. —
30.09.2016 р. Розрахунок середньої зарплати для оплати відпускних наведено в
таблиці 3.

Середня заробітна плата:
114 000 ÷ 356 = 320,22 грн/день.
Сума відпускних:
5 × 320,22 = 1601,10 грн.
Сума соціальних відрахувань:
1601,10 × 0,0841 = 134,65 грн.
Проведення у зв’язку з нарахуванням
відпускних:
• Дт 471 (стаття, підрозділ) Кт 661 —
1601,10 грн;
• Дт 471 (стаття, підрозділ) Кт 651 —
134,65 грн.
На кінець жовтня залишок відпустки у
працівника становить 8 днів (рис. 11).
Таблиця 3

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати часу відпустки

Рік

Місяць

2015

Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень

2016

Разом

Дохіддля
визначення
середньої зарплати
8 000,00
8 000,00
8 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
114 000,00

Рис. 10. Нарахування відпускних

Відпрацьовано
Днів

Годин

21
21
23
19
21
22
21
20
21
21
22
22
254

167
168
183
151
168
175
168
160
167
168
175
176
2026

Календарних
днів
30
30
31
29
29
30
30
28
28
31
30
30
356

Коефіцієнт
підвищення окладу
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

×
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Рис. 11. Використання відпусток працівниками
Розрахуємо на 31.10.2016 р. резерв відпусток за 01.10.2015 р. — 30.09.2016 р.

Розрахунок середньої заробітної плати
наведено в таблиці 4.
Таблиця 4

Розрахунок середньої заробітної плати для нарахування резерву
Базовий період
початок

кінець

01.10.2015
01.11.2015
01.12.2015
01.01.2016
01.02.2016
01.03.2016
01.04.2016
01.05.2016
01.06.2016
01.07.2016
01.08.2016
01.09.2016
Разом

31.10.2015
30.11.2015
31.12.2015
31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
30.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
31.07.2016
31.08.2016
30.09.2016

Результат
8 000,00
8 000,00
8 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
114 000,00

Календарні дні
(без урахування
святкових)
30
30
31
29
29
30
30
28
28
31
30
30
356
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Сума середньої зарплати:
114 000,00 ÷ 356 = 320,22 грн/дн.
Сума резерву відпустки для нарахування за жовтень:
8 днів × 320,22 + 1601,10 – 3460,71=
= 702,15 грн.
Ставка ЄСВ — 8,41%, максимальна величина бази нарахування ЄСВ на кінець
місяця — 36 250,00 грн.
Сума резерву соціальних відрахувань
для нарахування за жовтень:
2561,76 × 0,0841 + 134,65 – 761,36 =
= 411,27 грн.
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Проведення, які буде сформовано, наведено на рис. 12–14, в т. ч.:
• у частині оплати — Дт 92 (підрозділ, стаття) Кт 417 (стаття, підрозділ) —
702,15 грн;
• у частині відрахувань — Дт 92 (підрозділ, стаття) Кт 417 (стаття, підрозділ) —
411,27 грн.
Залишки на 471 рахунку на кінець жовтня (відповідають сумам у проміжних розрахунках вище):
• 471 (стаття, підрозділ) — 2561,76 грн;
• 471 (стаття, підрозділ) — 215,44 грн.

Рис. 12. Нарахування резерву відпусток

Рис. 13. Нарахування резерву в частині оплати

Рис. 14. Нарахування резерву в частині відрахувань
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Розрахунки
в листопаді 2016 р.
Працівник вирішив звільнитися з роботи 20.11.2016 р. До компенсації йому належить 9 днів (рис. 15).
Базовий період для розрахунку середньої
зарплати для відпустки: 01.11.2015 р. —
31.10.2016 р.
Середньоденна зарплата — 326,13 грн.
Сума компенсації за невикористану відпустку:
9 × 326,13 = 2935,17 грн.
Проведення компенсації за невикористану відпустку:
• Дт 471 (стаття, підрозділ) Кт 661 —
2935,17 грн;
• Дт 471 (стаття, підрозділ) Кт 651 —
246,85 грн.
На дату звільнення залишок днів відпустки працівника дорівнює нулю (після виплати компенсації). Розрахуємо суму резерву
відпустки до нарахування за листопад.

Сума резерву відпустки для нарахування за листопад:
0 + 2935,17 – 2561,76 = 373,41 грн.
373,41 грн — це фактично вартість одного
дня, який працівник «заробив» у листопаді.
Ставка ЄСВ — 8,41%, максимальна величина бази нарахування ЄСВ на кінець
місяця — 36 250,00 грн.
Сума резерву соціальних відрахувань
для нарахування за листопад:
0 + 246,85 – 215,44 = 31,41 грн.
Проведення суми компенсації (рис. 17–18):
• Дт 92 (підрозділ, стаття) Кт 417 (підрозділ, стаття) — 373,41 грн;
• Дт 92 (підрозділ, стаття) Кт 417 (підрозділ, стаття) — 31,41 грн.
Залишки на 471 рахунку на кінець листопада (відповідають сумам у проміжних
розрахунках вище):
• 471 (Зайченко, резерв відпустки) —
0 грн.
• 471 (Зайченко, резерв соціальних відрахувань) — 0 грн.

Рис. 16. Нарахування компенсації за невикористану відпустку за рахунок резерву
Рис. 15. Використання відпусток працівниками

Рис. 16. Нарахування компенсації за невикористану відпустку за рахунок резерву
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Рис. 17. Нарахування за рахунок резерву в частині оплати

Рис. 18. Нарахування за рахунок резерву в частині відрахувань
Для аналізу відомостей з обліку резерву
відпусток у складі розширення «1С:ЗУП»
використовуємо звіт «Оборотно-сальдова відомість з резерву відпусток» (рис. 20),
який надає інформацію щодо обсягу резер-

ву на початок періоду, приросту резерву за
період його використання та обсяг резерву
на кінець періоду. Для деталізації залишків
на 471 рахунку у складі доробки використовуємо «Звіт з резерву відпусток» (рис. 21).

Рис. 20. «Оборотно-сальдова відомість з резерву відпусток»

Рис. 21. «Звіт з резерву відпусток»
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МНЕНИЕ
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют
специалисты ДФСУ

c. 89

Роз’яснюють фахівці ДФСУ
Наталія КИРПА, головний державний ревізор — інспектор ДПІ
у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві
Оподаткування внесків на
пенсійне страхування
Чи є базою нарахування ЄСВ сума
внесків недержавного пенсійного
страхування, сплачених роботодавцем за найманих працівників?
Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ передбачено, що базою
нарахування ЄСВ для роботодавців є
сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які
включають основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, у т. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату
праці, та суми винагороди фізичним особам
за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170 за-

тверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців,
на які не нараховується єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, відповідно до п. 2 розділу ІІ
якого платіж згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їх сімей не є
базою нарахування ЄСВ.
Отже, внески, сплачені роботодавцем
на користь працівника за договором недержавного пенсійного страхування, не є
базою нарахування ЄСВ.

Оподаткування процентів,
нарахованих на користь фізособи
Чи підлягає оподаткуванню ПДФО
сума процентів, нарахованих юридичною особою на користь фізичної особи за користування позикою,
отриманою від такої фізичної особи?
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Відповідно до пп. 14.1.206 ПКУ проценти — це дохід, який сплачується
(нараховується) позичальником на
користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. До процентів,
зокрема, включаються:
• платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
• платіж за використання коштів, залучених у депозит;
Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум.
Платежі за іншими цивільно-правовими
договорами незалежно від того, встановлені
вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у
відсотках суми договору або іншої вартісної
бази, не є процентами.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику
податку відповідно до умов цивільно-правового договору (пп. 164.2.2 ПКУ).
Отже, якщо в договорі про надання позики буде передбачено обов’язок нараховувати фізичній особі проценти за користування коштами, такі проценти в розумінні ПКУ
не вважатимуться процентами, оскільки не
відповідають терміну «процент», визначеному у пп. 14.1.257 ПКУ. У цілях оподаткування такі кошти на підставі пп. 164.2.2 ПКУ
слід розглядати як суми винагород та інших
виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільноправового договору, і оподатковувати за
ставкою 18 %.

Місце сплати ПДФО
за оренду землі
До якого бюджету сплачується
(перераховується) ПДФО податковим агентом (юридичною осо-
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бою, її відокремленим підрозділом), що
нараховується на дохід фізичної особи
від надання нею в оренду земельної ділянки?
Згідно з пп. 168.4.1 ПКУ податок,
утриманий з доходів резидентів (нерезидентів), підлягає зарахуванню
до бюджету на підставі норм Бюджетного
кодексу України (далі — БКУ).
Відповідно до п. 2 ст. 64 БКУ податок
на доходи фізичних осіб, який сплачується
(перераховується) податковим агентом,
зокрема юридичною особою (її філією,
відділенням, іншим відокремленим підрозділом), зараховується до відповідного
бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній
особі.
Такий порядок застосовується всіма
юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які розташовані на
території іншої територіальної громади,
ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати
(перерахування) до бюджету податку (пп.
168.4.2 ПКУ).
При цьому відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до
відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід
(пп. 168.4.7 п. 168.4 ст. 168 ПКУ).
Отже, податковий агент (юридична
особа, її відокремлений підрозділ), що нараховує (виплачує) дохід фізичній особі
за надання нею в оренду рухомого, нерухомого майна (в т. ч. земельних ділянок)
сплачує (перераховує) ПДФО до відповідного бюджету за своїм місцезнаходженням
(основним місцем обліку).

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№12 (125) декабрь 2016

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сегодня в рубрике:

«Дотяжка» до «минималки»:
исправляем ошибки
c. 91

Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту інформаційних систем
та електронних реєстрів Пенсійного фонду України

«Дотяжка»

до «мінімалки»:
виправляємо помилки

У попередньому номері йшлося про порядок відображення
у звітності ЄСВ з мінімальної зарплати, якщо фактична база
нарахування її не перевищує — з так званої «дотяжки». У цій
статті розглянемо виправлення помилок, пов’язаних з «дотяжкою»
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Я

кщо 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. Тому варіантів
помилок не так вже й багато: «дотяжку» не
вказали, завищили або занизили.
Особливість виправлення суми «дотяжки» та/або ЄСВ, що нараховується на її
суму, полягає в тому, що її вказують у таблиці 6 звітності з ЄСВ з кодом типу нарахування «13». Помилки, пов’язані із донарахуванням/зменшенням сум ЄСВ (не доходу)
показують з кодом типу нарахувань «2» і «3»
відповідно.
Нагадаємо, якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої в попередніх
звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань «2» та «3»:
• «2» — сума зарплати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на
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підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної
плати (доходу), на яку страхувальником
самостійно донараховано суму ЄСВ;
• «3» — сума зарплати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів,
відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати
(доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму ЄСВ.
Код типу нарахування «13» — це сумма
різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за звітний місяць.
Таким чином, в одному рядку не може
бути два різних коди типу нарахування,
скажімо «2» і «13». Тому всі виправлення,
пов’язані із «дотяжкою» (з травня 2015 р.),
проводять тільки з кодами типу нарахувань «2» і «3» без зазначення коду «13».
Розглянемо приклад.

ПРИКЛАД

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, а 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.
Підприємство не вказало в таблиці 6 суму «дотяжки» та занизило суму ЄСВ. Помилку виявлено в листопаді. Для того, щоб виправити таку помилку у звітності листопада,
потрібно заповнити на застраховану особу окремий рядок із зазначенням:
— коду категорії застрахованої особи, що відповідає доходу, щодо якого визначена
«дотяжка» — реквізит 9 (1, 29 тощо);
— коду типу нарахування «2» — реквізит 10;
— періоду, за який проводиться виправлення («10.2016») — реквізит 11;
— реквізити 17 та 18 не заповнюємо;
— суми доходу, на яку донараховано ЄСВ (250,00 грн) — реквізит 19;
— суми ЄСВ на суму «дотяжки» 55,00 грн — реквізит 21.
Решту реквізитів заповнюємо як зазвичай.
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ПРИКЛАД
Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
(витяг)

7. Чоловік
— Ч,
жінка
—Ж

15. Кіль17. Загальна сума нарахованої заробітної
13. Кіль- кість днів
10.
перебу
плати / доходу (усього з
кість
20. Сума утри9.
Код 11. Місяць та
маного єдиного
кален- вання у тру- початку звітного місяця)
Код типу
рік, за який
внеску за звітний
8. Номер облікової
дарних
дових/ЦП
кате напроведено
місяць (із закартки ЗО
днів тим- відносинах
19. Сума різниці
горії раху- нарахуванпротягом
часової
робітної плати /
між розміром
ЗО* вань
ня***
грн
коп.
непраце календардоходу)
мінімальної за**
здатності ного звітноробітної плати та
го місяця
фактично нарахованою заробіт16. Кіль14. Кільною платою
кість какість
за
звітний місяць 21. Сума нарахо18. Сума нарахованої
кален- лендарних
(із
заробітної
ваного єдиного
днів від- заробітної плати / дохо- плати / доходу)
дарних
внеску за звітний
ду у межах максимальднів без
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО
пустки
місяць (на заної величини, на яку
збереу зв’язку
нараховується єдиний
робітну плату /
ження за- з вагітнісвнесок
дохід)
робітної
тю та поплати****
логами
грн

ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1

1 0 2 0 1 6

Семенова Марина Петрівна
ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1

3
1

1

4

1

коп.

грн

коп.

грн

коп.

1 2 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0

2 6 4 0 0

3 1 0 2 0 1 6

Семенова Марина Петрівна

Аналогічним чином виправляються помилки, якщо «дотяжку» занижено чи завищено. В останньому випадку слід застосовувати код типу нарахувань «3» (на зменшення ЄСВ).
У таблиці 1 додатка 4 звітності з ЄСВ
після травня 2015 р., коли набрали чинності нові форми звітності:
• заниження «дотяжки» відображається в ряд. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.8;
• завищення — в ряд. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.8.
До травня 2015 р. спеціального коду
типу нарахування для «дотяжки» не було,
тому якщо слід виправити ці періоди, то ви-

2 5 0 0 0

5 5 0 0

правлення відображається лише в таблиці 1
в рядках:
• заниження — 4, 4.1, 4.1.1;
• завищення — 5, 5.1, 5.1.1.
Звертаємо увагу, що код типу нарахування 13 застосовується тільки у звітному місяці
за звітний період. У разі донарахування сум до
мінімальної заробітної плати за минулий період донарахування відображається з кодом
типу нарахування 2 і обов’язково в таблиці 1 у
рядках 4 і відповідно до відсотка нарахування.
У рядку 4.4 обов’язково слід зазначити зміст
помилки, тобто що має місце донарахування
сум внеску з мінімальної заробітної плати.
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Запитання — відповідь
На ваші запитання відповідає Олена ЩАСЛИВА,
завідувач сектору організаційно-інформаційної роботи
Лівобережного об’єднаного управління ПФУ в м. Києві

Довідки для призначення пільгової
пенсії
Який порядок складання та подання уточнюючих довідок для
призначення пенсій за віком на
пільгових умовах?
У п. 3 Порядку застосування Списків
№ 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію
за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р.
№ 383, зазначено, що при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах
застосовуються Списки, що були чинні на
період роботи особи. До пільгового стажу
зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до Списків за умови
підтвердження документами відповідних
умов праці за час виконання роботи до
21.08.1992 р. та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.1992 р.
З огляду на це, якщо особа працювала:
• до 26.01.1991 р., тобто до набуття чинності постановою Кабінету Міністрів СРСР
«Про затвердження списків виробництв,
робіт, професій, посад та показників, що
дають право на пільгове пенсійне забезпечення» від 26.01.1991 р. № 10 (далі — Постанова № 10), під час оформлення пільгової пенсії уточнююча довідка має містити

посилання на Списки № 1 і № 2, затверджені постановою Ради Міністрів СРСР від
22.08.1956 р. № 1173. Працівники, професії або посади яких не були передбачені зазначеними Списками, відповідно до
ст. 100 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII,
правом пільгового пенсійного забезпечення не користуються;
• після 26.01.1991 р. і до 11.03.1994 р.,
тобто до набуття чинності постановою КМУ
«Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість
в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 11.03.1994 р. № 162 (далі
— Постанова № 162), під час оформлення
пільгової пенсії уточнююча довідка має містити посилання на Списки № 1 і № 2, затверджені Постановою № 10;
• після 11.03.1994 р., тобто після набуття
чинності Постановою № 162, і до 16.01.2003 р.,
тобто до набуття чинності постановою КМУ
«Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість
в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 16.01.2003 р. № 36 (далі —
Постанова № 36), під час оформлення пільгової пенсії уточнююча довідка має містити
посилання на Списки № 1 і № 2, затверджені
Постановою № 162;
• після 16.01.2003 р., тобто після набуття чинності Постановою № 36 та постановою КМУ «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад
і показників, зайнятість в яких дає право
на пенсію за віком на пільгових умовах»
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від 13.12.2004 р. № 1644 (далі — Постанова
№ 1644), під час оформлення пільгової
пенсії уточнююча довідка має містити посилання на Списки № 1 і № 2, затверджені
Постановою № 36 та Постановою № 1644.
Після 21.08.1992 р. стаж пільгової роботи підтверджується результатами атеста-

ції робочих місць за умовами праці. Уточнюючі довідки (на кожний період окрема
з посиланням на нормативні документи
того періоду) мають бути складені за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 р.
№ 920.

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

Надання «чорнобильської»
відпустки в кінці року
На підприємство 07.11.2016 р. працевлаштувався «чорнобилець» 1 категорії і вже наступного дня виявив бажання скористатися «чорнобильською» відпусткою. Чи можна надати
йому таку відпустку?
Для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
від 28.02.1991 р. № 796-XII (далі — Закон
№ 796) передбачено, зокрема, надання
додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 16 календарних днів
на рік (для 1 та 2 категорій).
Зазначена додаткова відпустка не віднесена Законом про відпустки до щорічних
додаткових відпусток, а визначена як пільга
та компенсація за шкоду, завдану здоров’ю
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Отже, відпустка, яка надається працівникам відповідно до Закону № 796, належить до інших видів відпусток, встановлених законодавством (частина друга ст. 4

Закону про відпустки). Ця відпустка є гарантованою державою пільгою, тому роботодавець зобов’язаний забезпечити право працівника на таку відпустку впродовж
календарного року.
На відміну від щорічних відпусток, зазначена відпустка не пов’язана з робочим
процесом і надається незалежно від часу
роботи на підприємстві, в установі, організації, тобто для її отримання не потрібен мінімальний період роботи, визначений Законом про відпустки, — шість
місяців. Ця відпустка не подовжується на
період святкових днів та в разі тимчасової
непрацездатності не ділиться на частини,
не переноситься на наступний рік, а також за неї не виплачується грошова компенсація.
Але може статися так, що працівник
скористався цією відпусткою за попереднім місцем роботи, а на новому місці роботи знову на неї претендує. Якщо попереднє та нове місце роботи розташовані
не в межах одного району, управління соціального захисту населення цей факт не
відслідкують. У такому разі з попереднього
місця роботи працівник має надати довідку про те, що така відпустка ним не була
використана.
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Кількість днів
Календарні дні — 31
Робочі дні — 22
Вихідні дні — 9
Святкові дні — 0
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 9

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

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

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

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

30 грудня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за листопад
2016 р.
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за листопад 2016 р.

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

№12 (125) декабрь 2016

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

99

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

2016

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА №12 (125) ДЕКАБРЬ

100

