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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Радий вітати вас на сторінках нашого журналу в новому
році! Дякую, що обрали нас. Нехай нинішній рік буде кращим,
ніж минулий. І якщо 2016-й минув безтурботно, здійснилися
всі плани, ви досягли бажаних
успіхів, то нехай новий рік стане
ще вдалішим.
На думку Сократа, кажуть,
істину слід шукати не у спорі,
а в діалозі. Мовляв, у спорі кожен доводить свою точку зору,
думку опонента не чує, а тому
не може наблизитися до такої
бажаної істини. Справді, у спорі
або кожен стоїть на своєму, або хтось поступається. А чи
дізнається він щось нове, чи візьме на озброєння? Тому,
напевно, таки вірно, що істину слід шукати в діалозі. Сподіваюся, що в нас з вами складеться діалог, який збагатить
нас новими знаннями, допомагатиме спільно знаходити
вихід зі складних практичних ситуацій, які виникають через
недосконалість вітчизняного трудового та податкового законодавства. І спільними зусиллями ми таки знаходитимемо
таку бажану істину.
Надсилайте свої запитання на електронну пошту редакції,
телефонуйте на пряму лінію; беріть участь у наших вебінарах
і семінарах; діліться своїм досвідом вирішення складних
робочих ситуацій, щоб відповіді на ваші запитання, які ми
публікуватимемо на сторінках нашого журналу, допомагали
в роботі не тільки вам, а й вашим колегам.
Залишайтеся з нами!

З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Реформа оплати праці
Верховною Радою України 06.12.2016 р. ухвалено Закон Укра
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
(законопроект № 5130). Найсуттєвіші зміни, запроваджені цим
законопроектом, — створення умов для двократного підвищення
мінімальної зарплати: змінено визначення поняття «мінімальна
заробітна плата» та встановлено гарантії її виплати.
Детальніше — див. с. 6 цього номера журналу

Держбюджет-2017 та зміни до ПКУ
У день здачі номера до друку стало відомо, що ВР України ухва
лила Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік». Згідно
з проектом цього Закону мінімальна зарплата на 2017 р. встановлена
в розмірі 3200 грн на місяць, а прожитковий мінімум для працездат
них осіб з 01.01.2017 р. становить 1600 грн, але протягом року він
змінюватиметься. Крім того, ухвалено низку законів, якими вносяться
зміни до ПКУ, зокрема до розділу ІV «Податок на доходи фізичних
осіб». Зважаючи на проекти цих законів, порядок справляння ПДФО
з доходів працівників кардинальних змін не зазнає, хоча перед
бачено зміни щодо об’єктів оподаткування та їх величини. Де
тальніше про зміни після появи текстів законів читайте на нашому
сайті zpl.com.ua та в № 2/2017.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Право на компенсацію ЄСВ
Постанова від 30.11.2016 р.
№ 879

Уряд уніс зміни до Порядку компенсації роботодавцям витрат
у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціаль
не страхування, затвердженого постановою КМУ від 15.04.2013 р.
№ 347. Установлено, що роботодавець, який працевлаштовує на
нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направ
ленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних учасників
бойових дій, зазначених у п. 19 і 20 частини першої ст. 6 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за
хисту», має право на отримання компенсації ЄСВ на умовах,
визначених цим Порядком.

Порядок індексації аліментів
Постанова від 16.11.2016 р.
№ 836

Внесено зміни до Порядку проведення індексації грошових дохо
дів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078. Змінами, зокрема, передбачено включення до об’єктів
індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій
сумі, а також механізм його індексації.
Детальніше — див. с. 57 цього номера журналу
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

«Шведський стіл» і додаткове благо
Лист від 23.11.2016 р.
№ 25311/6/99-99-13-02-03-15

Роз’яснюється, що в разі організації роботодавцем для пра
цівників безкоштовного харчування за принципом «шведського
столу», коли неможливо визначити кількість спожитих продуктів
кожною окремою особою, тобто отриманий дохід у вигляді додат
кового блага не може бути персоніфікований, то вартість такого
харчування не може розглядатися як об’єкт оподаткування ПДФО.

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 І та «Загальна сума нарахованого доходу» роз
ділу ІІ, а також графи «Сума виплаченого доходу» розділу І та
«Загальна сума виплаченого доходу» розділу ІІ не повинні до
рівнювати один одному.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Оплата днів «перехідного» відрядження
Лист від 11.11.2016 р.
№ 1564/13/84-16

Роз’яснюється порядок оплати днів «перехідного» відряд
ження — відрядження, яке припадає на два суміжних місяці.
Для порівняння:
— середньоденна зарплата визначається одна — за два по
передніх місяці, що передують початку відрядження;
— середніх денних зарплат визначається дві — за кожний
місяць відрядження окремо.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Нові звіти з праці за ф. № 1-ПВ
Наказ від 10.06.2016 р.
№ 90

Починаючи зі звіту за січень 2017 р. за новою формою по
даватиметься звітність з праці:
— за ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» — щомісячно не пізніше
7 числа після звітного місяця, починаючи зі звіту за січень 2017 р.;
— за ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» — щоквартально
не пізніше 7 числа після звітного періоду, починаючи зі звіту за
І квартал 2017 р.
Детальніше — див. с. 51 цього номера журналу
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Заработная

плата по-новому:
нормативная готовность
В прошлом году в Закон об оплате труда и КЗоТ были внесены
изменения, способствующие увеличению минимальной заработной платы в два раза. Как эти изменения повлияли
не только на минимальную зарплату, но и на оплату труда
в целом, о практических подходах к их реализации — в статье

Организация оплаты труда
на предприятии
Частью первой и второй ст. 15 Закона
Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 г.
№ 108/95-ВР (далее — Закон об оплате труда), а также частью второй и третьей ст. 97
КЗоТ порядок организации оплаты труда
на предприятиях в части установления ее
расчетных составляющих определен в так:
«Формы и системы оплаты труда, нормы
труда, расценки, тарифные сетки, ставки,
схемы должностных окладов, условия введения и размеры надбавок, доплат, премий,
вознаграждений и иных поощрительных,
компенсационных и гарантийных выплат
устанавливаются предприятиями, учреждениями, организациями самостоятельно
в коллективном договоре с соблюдением
норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным и отраслевыми

(межотраслевыми) и территориальными
соглашениями. Если коллективный договор на предприятии, в учреждении,
организации не заключен, собственник
или уполномоченный им орган обязан
согласовать эти вопросы с профсоюзным
органом, представляющим интересы большинства работников, а в случае его отсутствия — с другим уполномоченным на
представительство трудовым коллективом
органом».
С учетом этих требований работодатели устанавливают конкретные размеры
тарифных ставок (окладов) и сдельных
расценок рабочим, должностных окладов
служащим, а также надбавок, доплат, премий и вознаграждений. И складывается
такая нормативная схема (цепочка)
в организации оплаты труда: закон — генеральное соглашение — отраслевые
(межотраслевые) и территориальные соглашения — коллективный договор.
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И по звеньям этой цепочки с учетом информированности (на день сдачи журнала
в печать) определимся с уровнем нашей
нормативной готовности начислять заработную плату по-новому.
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Верховная Рада Украины 06.12.2016 г.
приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины» (законопроект № 5130; далее —
Закон от 6 декабря)1.
В законопроекте «О государственном
бюджете Украины на 2017 год» при прожиточном минимуме 1600 грн в месяц минимальная заработная плата планируется
в размере 3200 грн в месяц. Поэтому вносимые
Законом от 6 декабря в КЗоТ и Закон об оплате
труда изменения, а именно об установлении
минимальной заработной платы, вызывают
нарастающий деловой интерес. Эти изменения
представлены в таблице на с. 9.
Изменения, касающиеся ключевых
начальных моментов для становления заработной платы с 01.01.2017 г., по таблице
можно кратко сформулировать так:
• в минимальную заработную плату
включены с некоторыми исключениями доплаты и премии. Ранее эти выплаты
не включались в размер минимальной
зарплаты. Это законодательная предпосылка
для установления минимальной зарплаты
выше прожиточного минимума. В проекте Государственного бюджета на 2017 г.
эта предпосылка реализовывается как минимальная зарплата в размере 3200 грн
и прожиточный минимум в размере 1600 грн;
• минимальный должностной оклад
(тарифная ставка) устанавливается в раз-

мере не меньше прожиточного минимума. Ранее минимальная зарплата, т. е.
минимальный должностной оклад (тарифная
ставка), равнялась размеру прожиточного
минимума;
• тарифная ставка рабочего І разряда не определена непосредственно по
отношению к прожиточному минимуму.
Опосредствованно: поскольку минимальный
должностной оклад (тарифная ставка)
устанавливается в размере не меньше прожиточного минимума, то так может устанавливаться и минимальная тарифная
ставка рабочего І разряда (ранее тарифная
ставка рабочего І разряда должна была
превышать минимальную заработную плату,
устанавливаемую в размере прожиточного
минимума).
Новая редакция части первой ст. 10
Закона об оплате труда не вносит прин
ципиальных изменений в процедуру установления Верховной Радой размера минимальной зарплаты. Ее размер устанавливается
также по представлению КМУ не реже одного раза в год в законе о Государственном
бюджете Украины2.
Далее об уровне нашей нормативной
готовности.
Заметим, что размер тарифной ставки
рабочего І разряда для его практической
реализации законодательством недостаточно регламентирован. Как и прежде,
не определены законодательные соотношения в оплате труда. В поисках конкретного регулирования этих вопросов далее
в нормативной схеме (цепочке) обратимся
к соглашениям: генеральному, отраслевым
(межотраслевым), территориальным. Согласно ст. 97 КЗоТ гарантии соглашений по
оплате труда должны соблюдаться в коллективном договоре.

1 На момент сдачи номера в печать Закон еще не был
подписан Президентом Украины, поэтому в статье все
заключения и рекомендации сделаны на основании законопроекта № 5130, подготовленного ко второму чтению.

2 Не столь востребованные в январе-феврале 2017 г.
другие изменения в оплате труда (о тарифной и других
системах оплаты, о профессиональных стандартах) будут
рассмотрены в следующих номерах.

Законодательные нормы
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Нормы соглашений
Генеральное соглашение о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине от
23.08.2016 г. заключено на 2016–2017 гг.
(далее — Генеральное соглашение).
Пунктом 2.6 этого соглашения размер
заработной платы неквалифицированного
работника небюджетной сферы за полностью выполненную норму рабочего времени
в нормальных условиях должен превышать
размер прожиточного минимума для трудо
способных лиц, определенных законом.
Это договорная возможность превышения
размера минимальной заработной платы
над размером прожиточного минимума.
Пунктом 2.4 Генерального соглашения
порядок установления размера тарифной
ставки рабочего І разряда на предприятиях
и организациях небюджетной сферы установлен только на 2016 г. Этим же пунктом
определено, что Стороны до 01.12.2016 г.
проводят переговоры относительно опре
деления установления размера тарифной
ставки рабочего І разряда на 2017 г.
Такие переговоры еще не проведены.
Вопрос не урегулирован.
Далее. Пунктом 2.5 Генерального соглашения, как и прежде, предусмотрено, что
конкретный размер минимальных ставок
(окладов) заработной платы, межотраслевые
и межразрядные соотношения устанавливаются в отраслевых, территориальных соглашениях и коллективных договорах. Что
указано в отраслевых и территориальных
соглашениях относительно соотношений
в оплате труда?
В основном эти соглашения заключались на 2014–2016 гг., но действуют они
до заключения новых или их пересмотра.
Поэтому урегулированные в них соотношения в оплате труда будут правомерными
и в 2017 г., т. е. законодательная норма
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о соотношениях в оплате труда, как и прежде, реализуется в этих соглашениях.

Коллективный договор на 2017 г.
Коллективный договор на 2017 г. конкретного предприятия — это то последнее
звено в цепочке нормативно-договорных
актов, в котором реализуются все нормы по
оплате труда, в т. ч. по новому планируемому
размеру минимальной заработной платы
в размере 3200 грн. А именно:
• тарифная ставка рабочего І разряда
может устанавливаться:
— с коэффициентом не менее 2,01 к прожиточному минимуму 1600 грн (соответственно в размере не менее 3216 грн). Такой
коэффициент необходим на предприятии,
где нет (и не будет в дальнейшем) премий
и учитываемых в минимальной заработной плате доплат. При этом правомерно
повышается размер минимальной тарифной
ставки (и здесь — минимальной заработной
платы) неквалифицированного рабочего;
— с коэффициентом менее 2,01 (допустим, 1,5) к прожиточному минимуму,
если при минимальной заработной плате
в 1600 грн сложился (и сохранится далее)
определенный (к примеру, около 50 %)
уровень доплат и премий;
• соотношения в оплате труда устанавливаются не ниже предусмотренных соглашениями; установление этих соотношений
в меньших размерах в целях экономии фонда
заработной платы (уравниловка) неправомерно как несоблюдение минимальных
социальных гарантий, предусмотренных
соглашениями.
Изменения к коллективному договору
по установлению минимальной заработной
платы в размере 3200 грн в месяц будут вноситься решением общего собрания трудового
коллектива и оформляться в приложениях
к протоколу общего собрания.
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Стало

Было

Ключевые нормы становления заработной платы
с изменениями с 01.01.2017 г.
Часть первая и вторая ст. 3 Закона об оплате труда и ст. 95 КЗоТ
Минимальная заработная плата — это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может производиться оплата за выполненную работником месячную, а также почасовую норму труда (объем работ).
В минимальную заработную плату не включаются доплаты, надбавки, поощрительные
компенсационные выплаты
Минимальная заработная плата — это установленный законом минимальный размер
оплаты труда за выполненную работником месячную (часовую) норму труда. Минимальная
заработная плата устанавливается одновременно в месячном и почасовом размере

Было

Стало

Было

Статья 31 «Гарантии обеспечения минимальной заработной платы»
×
Размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже, чем размер минимальной заработной платы.
При исчислении размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального
размера не учитываются доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья, за работу в ночное и сверхурочное время, разъездной характер работ,
премии к праздничным и юбилейным датам.
Если начисленная заработная плата работника, выполнившего месячную норму труда,
ниже законодательно установленного размера минимальной заработной платы, собственник
или уполномоченный им орган производит доплату до ее уровня, которая выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы.
Если размер заработной платы в связи с периодичностью выплаты ее составляющих ниже
размера минимальной заработной платы, производится доплата до ее уровня.
В случае заключения трудового договора о работе на условиях неполного рабочего времени, а также при невыполнении работником в полном объеме месячной (часовой) нормы
труда минимальная заработная плата выплачивается пропорционально выполненной норме
труда.
Минимальная заработная плата в почасовом размере применяется на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности и у физических лиц, использующих наемный труд, в случае применения почасовой оплаты труда
Статья 6 Закона об оплате труда и ст. 96 КЗоТ
в части формирования тарифных сеток (схем должностных окладов)
Тарифная система оплаты труда используется для распределения работ в зависимости
от их сложности, а работников — в зависимости от их квалификации по разрядам тарифной
сетки. Она является основой формирования и дифференциации размеров заработной платы.
Формирование тарифной сетки (схемы должностных окладов) производится на основе
тарифной ставки рабочего первого разряда, которая устанавливается в размере, превышающем законодательно установленный размер минимальной заработной платы, и межквалификационных (междолжностных) соотношений размеров тарифных ставок (должностных
окладов)
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Тарифная система оплаты труда используется при распределении работ в зависимости
от их сложности, а работников — в зависимости от квалификации и по разрядам тарифной
сетки. Она является основой формирования и дифференциации размеров заработной платы.
Тарифная сетка (схема должностных окладов) формируется на основе тарифной ставки
рабочего первого разряда и межквалификационных (междолжностных) соотношений
размеров тарифных ставок (должностных окладов).
Минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере не
меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января
календарного года

В приложениях к протоколу должны быть
приведены:
• новые редакции подпунктов коллективного договора относительно тарифной
системы оплаты труда, премий и доплат;
• новые редакции приложений к коллективному договору об оплате труда:
— по тарифным ставкам рабочих, тари
фицируемых по разрядам (рабочих-разрядников);
— по тарифным ставкам (окладам) рабочих сквозных профессий (рабочих-неразрядников);
— по должностным окладам руководителей, специалистов (служащих);
— положений о премировании, о доплатах и надбавках (для изыскания средств на
повышение тарифного уровня заработной
платы в этих положениях возможно снижение уровня выплат).

Документы по оформлению доплат
Предполагается, что в колдоговоре будет
предусмотрено издание приказа о введении
по согласованию с профкомом доплат до
уровня минимальной зарплаты.
В приложении 1 — пример приказа о
введении доплат. В условном примере это
неквалифицированные рабочие. Месячная
тарифная ставка рабочего I разряда выше
минимальной зарплаты.
В форме расчета доплат показаны случаи
отработки часов по норме, сверх нормы
и при неполном рабочем времени, а так-

же показаны суммы заработной платы, не
учитываемые при обеспечении ее минимального размера.
В приложении 2 — пример приказа
о выплате доплат.

Изменения в организации
производства и труда
Для предприятий, где часть заработной
платы выплачивалась «в конвертах», при
установлении минимальной заработной
платы в размере 3200 грн «конвертная»
зарплата легализуется, и не потребуется
сокращать численность или устанавливать
неполное рабочее время.
А для предприятий с низким уровнем заработной платы, где вся зарплата
выплачивалась легально, установление
минимальной зарплаты в размере 3200 грн
без возможности увеличения общего объема
доходов приведет к необходимости сокращать
численность персонала в соответствии с п. 2
ст. 40 КЗоТ и/или устанавливать неполное
рабочее время согласно норме части третьей
ст. 32 КЗоТ. Эти изменения в организации и
оплате труда должны быть реализованы на
предприятии с предупреждением работников
не позже чем за два месяца.
Напоминаем, что на момент сдачи номера в печать Закон еще не был подписан
Президентом Украины, поэтому в статье
все заключения и рекомендации сделаны
на основании законопроекта № 5130, под
готовленного ко второму чтению.
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Приложение 1
Пример приказа о введении доплат до уровня
минимальной заработной платы
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
27.12.2016			

г. Запорожье			

№ 100-ОД

О введении доплат до уровня
минимальной заработной платы
Для реализации норм действующего законодательства о гарантиях обеспечения минимальной заработной платы, с учетом Коллективного договора на 2017 год
в части оплаты труда и по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01.01.2017 г. ввести доплаты работникам, выполнившим месячную норму
труда, до уровня минимальной заработной платы, если начисленная заработная
плата ниже ее уровня.
1.1. В начисленной заработной плате не учитывать доплаты за работу с вредными
условиями труда, за работу в ночное и сверхурочное время, за разъездной характер
работ и премии к праздничным и юбилейным датам.
1.2. Если размер заработной платы в связи с периодичностью выплаты ее составляющих ниже, чем размер минимальной заработной платы, производится доплата
до ее уровня.
1.3. В случае заключения трудового договора на условиях неполного рабочего
времени, а также при невыполнении работником месячной нормы труда минимальная заработная плата выплачивается пропорционально выполненной норме труда.
1.4. Утвердить форму ежемесячного расчета доплат до уровня минимальной заработной платы (с примером заполнения) — приложение к приказу.
1.5. Доплату до уровня минимальной заработной платы производить в том месяце,
в котором выплачивается зарплата за предыдущий месяц, и оформлять приказом
по предприятию с утверждением расчета доплат.
2. Контроль за выполнением этого приказа возложить на главного экономиста
Голуб Т. П.
Основания: 1. Выписка из протокола заседания профкома предприятия
		
от 23.12.2016 г. № 12 с согласованием введения доплат.
		
2. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 26.12.2016 г.
с проектом приказа.
Председатель правления		
Визы
С приказом ознакомлены

Козак				

Д. И. Козак

11

161

Лавров З. С.,
подсобный
рабочий
Сербина И. И.,
весовщик

2

3

2850,20

2920,00

Главный экономист				

–

–

112,30

5

–

–

–

–

7

за
разъездной
характер
работ

2796,77

1600,30

1000,00
(к 50-летию)

2807,70
(2920 – 112,30)

9

–

–

8

премий
к праздничным
и юбилейным
датам

1610,06

Т. П. Голуб

9,76

443,48

392,30
(3200 –
– 2807,70)
3240,25

11

10

Размер доплаты до
уровня минимальной
зарплаты
(гр. 10 –
– гр. 9)

3200,00
(3200 ÷
÷ 159 ×
× 159)

Расчетный минимальный
размер
учитывается
заработсумма
ной платы
(гр. 4 – гр. 5, 6,
(3200 ÷
7, 8)
÷ 159 ×
× гр. 3)

Голуб				

53,43

–

6

за работу
за работу
в ночс вредныное и
ми уссверхловиями
урочтруда
ное
время

доплат

не учитываются суммы:

МОНИТОРИНГ

и т. д.

159

1

4

80
2600,30
(ст. 56 КЗоТ)

3

2
Белова В. И.,
уборщик
производственных
помещений

Отработано
часов

1

ФИО,
профессия
(должность)

№
п/п

Всего
начислено
заработной
платы,
грн

Из начисленной заработной платы (в грн) для обеспечения ее минимального размера в расчете доплат:

Форма расчета (с примером заполнения) доплат отдельным работникам за январь 2017 г.
до уровня минимальной заработной платы 3200 грн в месяц
(с нормой продолжительности рабочего времени в январе 2017 г. при 40-часовой
рабочей неделе 159 часов)

Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 27.12.2016 г. № 100-ОД
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Приложение 2
Пример приказа о выплате доплат до уровня
минимальной заработной платы
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
03.02.2017			

г. Запорожье				

№ 10-ОД

О выплате доплат до уровня
минимальной заработной платы
В соответствии с приказом по предприятию «О введении доплат до уровня
минимальной заработной платы» от 27.12.2017 г. № 100-ОД и с учетом размера
законодательно установленной минимальной заработной платы с 1 января 2017 г.
3200 грн в месяц
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расчет доплат отдельным работникам предприятия за январь 2017 г.
до уровня минимальной заработной платы 3200 грн в месяц — приложение к приказу3.
2. Бухгалтерии предприятия в феврале 2017 г. произвести выплату доплат до
уровня минимальной заработной платы одновременно с выплатой зарплаты за
январь 2017 г.
Основание: Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 02.02.2017 г.
с проектом приказа.
Председатель правления		

Козак				

Д. И. Козак

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

3 Приложение не прилагается, форма расчета с примером заполнения приведена в приложении 1 к статье.
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телефонная линия

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

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

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

Працівник надав не всі документи
про встановлення інвалідності
Працівник, якому було встановлено
інвалідність, не надав роботодавцю
результати огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації інваліда,
а надав лише копію довідки МСЕК (ІІ група інвалідності), в якій вказано, що він
може працювати в спеціально створених
умовах. Вищевказані документи надати
відмовляється. Які дії роботодавця в цьому
випадку?
Зі змісту запитання можна зробити
висновок, що працівник раніше вже
працював на підприємстві, але тепер
йому встановлено інвалідність і, відповідно,
роботодавець має створити йому спеціальні
умови роботи на підставі ст. 172 КЗпП. Однак
для цього лише копії довідки МСЕК про встановлення ІІ групи інвалідності недостатньо.

Процедуру встановлення інвалідності визначено Положенням про медико-соціальну
експертизу (далі — Положення № 1) та Положенням про порядок, умови та критерії
встановлення інвалідності (далі — Положення № 2), затвердженими постановою
КМУ від 03.12.2009 р. № 1317.
Згідно з п. 24 Положення № 1 особі, яку
визнано інвалідом, комісія видає довідку та
індивідуальну програму реабілітації. Працівник має надати роботодавцю оригінали
цих двох документів. Після зняття копій
оригінали повертаються їх власнику, а він
засвідчує копії своїм підписом.
Також за місцем роботи надсилається
повідомлення щодо групи інвалідності працівника та її причини, а в разі встановлення
ступеня втрати професійної працездатності — витяг з акту огляду комісії. Зважаючи
на те, що працівнику встановлено ІІ групу
інвалідності, що згідно з Положенням № 2
означає обмеження здатності до трудової
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діяльності ІІ ступеня, коли працівник або
взагалі не може здійснювати окремі види
трудової діяльності, або може тільки у спеціально створених умовах з використанням
спеціальних засобів/спеціально обладнаного робочого місця чи за допомогою інших
осіб, МСЕК мала надіслати підприємству
повідомлення разом з витягом з акту огляду
комісії. Працівнику такий витяг на руки не
видається.
Щоб створити для працівника належні
умови праці та надавати йому трудові пільги,
в роботодавця має бути весь комплект зазначених документів. Більше того, згідно зі ст. 23
Закону України «Про реабілітацію інвалідів
в Україні» від 06.10.2005 р. № 2961-IV на всі
підприємства, незалежно від форми власності
та підпорядкування, покладено обов’язок
з виконання індивідуальної програми реабілітації, призначеної працівнику-інваліду.
І саме цей документ визначає, які конкретно
умови праці має створити роботодавець для
такого працівника.
Якщо працівник відмовляється надати
необхідні документи і, крім того, МСЕК не
надіслала підприємству повідомлення та
витяг з акту огляду комісії, підприємство не
має підстав змінювати йому умови праці.
Радимо детально дослідити це питання
за участю працівника, попередивши його,
що п. 2 частини першої ст. 40 КЗпП передбачено звільнення працівника в разі виявленої його невідповідності займаній посаді
або виконуваній роботі внаслідок стану
здоров’я, що перешкоджає продовженню
цієї роботи.

Оплата за неналежно
оформленим листком
непрацездатності
Працівник надав підприємству листок непрацездатності, не завірений
печаткою й підписом головного

ПРямая телефонная линия

лікаря, при цьому місце його видачі не
збігається з місцем проживання та місцем роботи працівника. Підприємство
відмовляється оплачувати такий листок
непрацездатності. Чи правомірні його дії?
Частиною першою ст. 31 Закону
України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»
від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) визначено, що підставою для
призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах
є листок непрацездатності, виданий у встановленому порядку.
У свою чергу порядок видачі листка непрацездатності визначає Інструкція про
порядок видачі документів, що засвідчують
тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455
(далі — Інструкція № 455), а його заповнен
ня — Інструкція про порядок заповнення
листка непрацездатності, затверджена спільним наказом Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства праці та соціальної
політики України, ФСС з ТВП, ФСС від НВВ
від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406
(далі — Інструкція № 532).
Згідно з п. 1.9 Інструкції № 455 листок
непрацездатності (довідка) в амбулаторнополіклінічних закладах видається лікуючим
лікарем (фельдшером) переважно за місцем
проживання чи роботи, але може видаватися
й іншими медичними закладами, які мають
право видавати листки непрацездатності.
Так, у разі вибору працівником лікуючого
лікаря та лікувального закладу не за місцем
проживання чи роботи, документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються за наявності його заяви-клопотання,
погодженої з головним лікарем обраного
медичного закладу або його заступником,
засвідченої підписом та круглою печаткою
лікувально-профілактичного закладу.
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Крім того, п. 3.8 Інструкції № 532 передбачено, що якщо тимчасова непра
цездатність настала поза постійним місцем
проживання та роботи, листок непрацездатності видається особі за підписом головного лікаря, що засвідчується круглою
печаткою закладу охорони здоров’я. Запис
робиться в графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» (лицьовий бік листка) з обов’язковим записом у медичних
картах амбулаторного чи стаціонарного
хворого.
Як бачимо, в даному разі листок непрацездатності обов’язково має бути підписаний
головним лікарем та засвідчений круглою
печаткою медичного закладу, який його
видав.
Відповідно до частини першої ст. 32 Закону № 1105 документи для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності
мають бути розглянуті на підприємстві
не пізніше 10 днів із дня їх надходження.
У разі відмови з боку підприємства оплачувати листок непрацездатності воно має
видати або надіслати працівнику не пізніше
п’яти днів після винесення рішення повідомлення про відмову від призначення допомоги із зазначенням причин та порядку
оскарження.
Перелік підстав для відмови в наданні
допомоги по тимчасовій непрацездатності
визначений ст. 23 Закону № 1105, і нею не
передбачена така підстава, як неналежно
оформлений листок непрацездатності.
У той же час підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності, нагадаємо, є листок непрацездатності,
виданий у встановленому порядку. А листок, оформлений неналежним чином, порушує норми Інструкції № 532, тому й не
може бути підставою для призначення
допомоги.
Радимо запропонувати працівнику звернутися до медичного закладу для дооформлення листка непрацездатності.
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Порядок оголошення догани
Старший майстер цеху постійно
запізнюється на роботу, але керівництво цінує його як працівника
і не хоче звільняти. Вирішили оголосити
догану. Як правильно це зробити?
Догана як захід дисциплінарного
стягнення передбачена п. 1 частини першої ст. 147 КЗпП. Порядок її
оголошення встановлюється правилами
внутрішнього трудового розпорядку, розроб
леними й затвердженими підприємством,
але загалом процедура оголошення догани
складається з таких етапів.
По-перше, роботодавець має зажадати від
порушника трудової дисципліни письмове
пояснення (ст. 149 КЗпП). Якщо працівник
відмовляється це зробити, слід скласти акт
про його відмову надати таке пояснення (на
практиці — за підписом, як правило, трьох
осіб). Без наявності письмового пояснення
чи акта догана може бути визнана такою,
що не має юридичної сили.
По-друге, на підставі пояснення працівника або акта про відмову його надати робо
тодавець видає наказ про винесення догани. Працівника слід ознайомити з цим
наказом під підпис (ст. 149 КЗпП). Якщо
працівник відмовляється від ознайомлення
з наказом про оголошення догани або не
ставить на ньому свого підпису, це не відміняє чинності дисциплінарного стягнення,
але в разі виникнення спору така відмова
має бути доведена. Знову ж таки можна
скласти акт за підписами очевидців факту
відмови.
Під час підготовки та видання наказу
про оголошення догани слід пам’ятати, що
відповідно до ст. 148 КЗпП він може бути
виданий не пізніше одного місяця з дня
виявлення проступку: при цьому до такого
строку не зараховується час відсутності
працівника на роботі у зв’язку з тимчасовою
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непрацездатністю або перебуванням його
у відпустці — будь-якій, передбаченій законом. Також оголошувати працівнику догану можна в строк не пізніше шести місяців
з дня вчинення проступку.
Застосування такого виду дисциплінарного стягнення, як догана, здійснюється без
погодження з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим
представником).
Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не було
піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисцип
лінарного стягнення (ст. 151 КЗпП). Крім
того, зважаючи на сумлінну працю працівника, його професіоналізм, інші позитивні
показники роботи, керівництво підприємства
може зняти з нього дисциплінарне стягнення
в період до закінчення одного року, якщо
працівник при цьому не допустить нового
порушення. Однак протягом строку дії дисциплінарного стягнення до нього не можна
застосовувати заходів заохочення.

давець зобов’язаний надати працівнику за
його бажанням відпустку без збереження
зарплати у встановлених випадках, а відповідно до ст. 26 згаданого Закону надання
такої відпустки відбувається за згодою сторін.
Це визначено і ст. 84 КЗпП.
Таким чином, у наданні першої відпустки без збереження зарплати для догляду за
хворою матір’ю роботодавець не міг відмовити працівниці на підставі п. 10 частини
першої ст. 25 Закону про відпустки. У той
же час другу (за сімейними обставинами)
він надавати не зобов’язаний. Тому, якщо,
зважаючи на виробничу ситуацію, роботодавець відмовить працівниці в наданні
другої відпустки, для нього це не призведе
до негативних наслідків.
Стосовно надання двох відпусток без
збереження зарплати поспіль відзначимо,
що жодних застережень, обмежень чи особ
ливостей на такий випадок законодавством
не передбачено. З цього можна зробити
висновок, що надавати дві відпустки без
збереження зарплати поспіль можна.

Надання двох відпусток
без збереження зарплати
поспіль

Оподаткування суми
компенсації за використання
автомобіля

Працівниця використала відпустку
без збереження зарплати для догляду за хворою матір’ю (30 к. дн.)
і звернулася до керівництва підприємства
з проханням надати їй ще одну відпустку
без збереження зарплати за сімейними
обставинами тривалістю 14 к. дн. Чи можна оформляти такі відпустки без виходу
на роботу? Чи має право підприємство
відмовити працівниці в другій відпустці?

Працівник їде у відрядження на
власному автомобілі, а підприємство компенсує йому витрати,
пов’язані з придбанням пального. Чи слід
нараховувати на суму такої компенсації
ЄСВ та утримувати ПДФО і ВЗ?

Надання працівникам відпусток без
збереження зарплати передбачено
ст. 25 і 26 Закону про відпустки. Причому згідно зі ст. 25 цього Закону робото-

Насамперед відзначимо, що в разі
використання працівником власного
автомобіля для службових цілей доцільніше оформити договір оренди такого
автомобіля, оскільки питання виплати компенсації законодавством чітко не врегульоване. Порядок використання працівниками
закордонних дипломатичних установ України
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власних легкових автомобілів у службових
цілях, затверджений постановою КМУ від
04.11.2015 р. № 901, поширюється тільки на
певне коло осіб. А ст. 125 КЗпП передбачає
право працівника на отримання компенсації
лише в разі використання ним для потреб
підприємства власних інструментів. Про інше
майно, зокрема автомобіль, у ній не йдеться.
Разом з тим на практиці, особливо якщо
використання автомобіля є разовим, сторони не оформляють договір, а обмежуються
виплатою компенсації за понесені працівником витрати. Оскільки законодавством
не встановлено розміру такої компенсації,
він визначається за згодою сторін.
Використання власного автомобіля у службових цілях слід оформити наказом керівника: на підставі нього й виплачуватиметься
компенсація. Так, у наказі про направлення
працівника у відрядження можна одночасно
зазначити про використання його власного
автомобіля й виплату компенсації за придбане пальне. Працівник, у свою чергу, для
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отримання компенсації після повернення
з відрядження має надати бухгалтерії підтвердні документи щодо кількості та вартості
використаного пального.
Згідно з п. 3.22 Інструкції зі статистики
зарплати компенсація працівнику за використання для потреб виробництва особистого транспорту не належить до фонду
оплати праці, отже на суму компенсації не
слід нараховувати ЄСВ. Про це також свідчить і п. 11 розділу І Переліку видів виплат,
що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого
постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.
У той же час сума компенсації, що виплачується роботодавцем працівнику за
використання власного автомобіля під час
виконання службових обов’язків, вважається
його додатковим благом (пп. «г» пп. 164.2.17
ПКУ) і, відповідно, оподатковується ПДФО
та ВЗ.

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

Сплата ЄСВ іноземним
представництвом
В іноземному представництві, розташованому в Україні, працюють
громадяни інших країн. Чи слід
нараховувати ЄСВ на зарплату таких працівників і як відображати її у звіті з ЄСВ?
Згідно з п. 3 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ застрахована особа — це
фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню та
сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався ЄСВ.

Страхувальники — це роботодавці та інші
особи, які згідно з нормами Закону про ЄСВ
зобов’язані сплачувати ЄСВ (п. 10 частини
першої ст. 1 Закону про ЄСВ).
Платниками ЄСВ відповідно до ст. 4 Закону
про ЄСВ є, зокрема, дипломатичні представництва та консульські установи іноземних
держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств,
розташованих на території України.
КЗпП визначає правові засади й гарантії
здійснення громадянами України права
розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної та творчої праці.
Особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах,
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в установах, організаціях незалежно від
форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню (ст. 253 КЗпП).
Проте на іноземних громадян, які працюють
у представництвах іноземних підприємств,
розташованих на території України, не поширюються норми ст. 253 КЗпП, і вони не
підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
Отже, заробітна плата таких громадян не
включається до бази нарахування ЄСВ та не
відображається у звітності з ЄСВ.

Путівка та фонд
оплати праці
Підприємство придбало путівку на
лікування працівника. Чи належить
її вартість до фонду оплати праці?
Основним документом, що визначає
структуру заробітної плати, є Закон
про оплату праці та розроблена на
його виконання Інструкція зі статистики
зарплати, яка містить детальний перелік
складових структури заробітної плати.
Так, відповідно до ст. 2 Закону про оплату
праці:
• основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки).
Вона встановлюється у вигляді тарифних
ставок (окладів) і відрядних розцінок для
робітників та посадових окладів — для
службовців;
• додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми,
за трудові успіхи та винахідливість і за особ
ливі умови праці. Вона включає доплати,
надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством;
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премії, пов’язані з виконанням виробничих
завдань і функцій;
• інші заохочувальні та компенсаційні
виплати — це виплати у формі винагород
за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами й положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та
інші грошові й матеріальні виплати, які не
передбачені актами чинного законодавства
або які провадяться понад установлені зазначеними актами норми.
Відповідно до пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики зарплати вартість путівок працівникам
на лікування та відпочинок, крім випадків,
коли оплата путівок провадиться за рахунок
коштів фондів державного соціального страхування, належить до інших заохочувальних
та компенсаційних виплат, які є складовими
фонду оплати праці.
Отже, вартість путівки працівникові на
лікування, придбаної за рахунок коштів роботодавця, належить до фонду оплати праці.

Вагітність та випробувальний
строк
Працівницю прийняли на роботу
та призначили випробувальний
строк. До його закінчення вона
повідомила про вагітність. Чи можна її
звільнити за таких умов?
Забороняється відмовляти жінкам
у прийнятті на роботу та знижувати їм
заробітну плату з мотивів, пов’язаних
з вагітністю. У разі відмови в прийнятті на
роботу зазначеній категорії жінок роботодавець зобов’язаний повідомляти їм причини відмови в письмовій формі. Відмову
в прийнятті на роботу може бути оскаржено
в судовому порядку.
Звільнення вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів за наявності дитини віком до
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14 років або дитини-інваліда, з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу
не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням
(ст. 184 КЗпП).
Таким чином, вагітну жінку під час випробувального строку звільнити не можна.

Зарахування до стажу часу
перебування на обліку в центрі
зайнятості
Працівник протягом певного періоду до працевлаштування перебував
на обліку в центрі зайнятості. Він
захворів і надав листок непрацездатності
для оплати тимчасової непрацездатності.
Оскільки він працює лише місяць, його
попросили надати довідку за ф. ОК-7. Чи
зараховується до страхового стажу для
оплати листка непрацездатності час перебування на обліку в центрі зайнятості?
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-ХIV (далі — Закон
№ 1105) страховий стаж — це період, упродовж якого особа підлягала страхуванню у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі, не
меншій ніж мінімальний страховий внесок.
Страховий стаж обчислюється за даними
персоніфікованого обліку відомостей про
застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його
запровадження — в порядку й на умовах, передбачених чинним раніше законодавством.
Відповідно до ст. 21 Закону № 1105
одержання виплат за окремими видами
соціального страхування, крім пенсій усіх
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видів (за винятком пенсії по інвалідності),
включається до страхового стажу як період,
за який сплачено страхові внески виходячи
з розміру мінімального страхового внеску.
Строк одержання допомоги по безробіттю
без сплати ЄСВ має бути включено до страхового стажу для оплати листка непраце
здатності, оскільки ця допомога є виплатою
за одним із видів загальнообов’язкового
державного соціального страхування.

Витрати на відрядження
та обмеження сум
Працівника направляють у відрядження, але на оренду житла йому
надають суму в розмірі 150,00 грн
за добу. У той же час керівнику в разі відрядження надають 500,00 грн за добу для
оренди житла. Чи справедливо це і хто
має право встановлювати такі обмеження
для працівника?
Керівник підприємства може встановлювати додаткові обмеження щодо
сум та цілей використання коштів,
наданих на відрядження, а саме:
• витрат на оренду житлового приміщення;
• на побутові послуги, транспортні та
інші витрати.
Ці обмеження встановлюються наказом
керівника підприємства.

Щорічна відпустка за «робочий»
чи «календарний рік»
Що означає «календарний рік» та
«робочий рік» для надання щорічної
відпустки?
Щорічні відпустки надаються працівникам за відпрацьований робочий рік,
який відраховується з дня укладення
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трудового договору (ст. 6 Закону про відпустки). Порядок обчислення стажу роботи, що
дає право на щорічну відпустку, визначено
в ст. 9 Закону про відпустки.

Підтвердження призову
та проходження служби
Працівника, з його слів, призвали
для проходження військової служби. Документів він ще не надав. Які
документи слід від нього витребувати для
збереження за ним місця роботи, посади
та середнього заробітку?
Відповідно до роз’яснень, наданих
Міністерством оборони України
в листі від 21.08.2014 р. № 322/2/7142,
документом, який підтверджує призов та
проходження військової служби військовослужбовцем в особливий період, а також
підтверджує призов під час мобілізації резервістів та військовозобов’язаних, є військовий
квиток, в якому у відповідних розділах проставляються службові відмітки.
Також документами, які підтверджують
призов військовозобов’язаних на військову
службу під час мобілізації, можуть бути довідка про призов військовозобов’язаного
на військову службу, видана військовим
комісаріатом або військовою частиною,
а для резервістів — витяг із наказу або
довідка про зарахування до списків військової частини, які видаються військовою
частиною.
Зазначені документи можуть видаватися
родинам військовозобов’язаних та резервістів для пред’явлення їх за місцем вимоги.
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Початком військової служби військово
зобов’язаних є день призову на військову
службу в районному військовому комісаріаті, а для резервістів — день зарахування до
списків особового складу військової частини, про що робиться відповідний запис до
військового квитка.
Закінченням військової служби для резервістів та військовозобов’язаних є день
виключення військовослужбовців із списків
особового складу військової частини, про що
робиться відповідний запис до військового
квитка.
У той же час зауважимо, що останнім
часом призов на військову службу у зв’язку
з мобілізацією не проводиться. Можливий
тільки добровільний вступ на військову
службу за контрактом або призов на строкову
військову службу, про що працівник повинен
надати повістку з військкомату.

Оподаткування внеску
до статутного фонду
Чи оподатковується ПДФО внесення фізособою до статутного фонду
рухомого та нерухомого майна?
Згідно з пп. 165.1.44 ПКУ сума майнового та немайнового внеску фізичної
особи — платника податку до статутного фонду юридичної особи не включається
до оподатковуваного доходу такої фізичної
особи — платника податку.
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
суму отриманого від фізичної особи майнового внеску до статутного фонду потрібно
відобразити з ознакою доходу «178».
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Новогодний
итоговый вебинар

Під час грудневого вебінару, який проводила науковий редактор журналу «Заработная
плата» Галина КАЗНАЧЕЙ, було підбито підсумки 2016 р. та розглянуто актуальні новини
останнього місяця минулого року. Публікуємо відповіді на найпоширеніші запитання, що
прозвучали на вебінарі

Працівник працює за строковим
трудовим договором, строк якого закінчується 31.12.2016 р., і не
хоче звільнятися. Наскільки це правомірно? Працівник працює в державному
інституті, і кожного року договір з ним
переукладають.
Строковий трудовий договір укла
дається у випадках, якщо трудові
відносини не можуть бути встанов
лені на невизначений строк з урахуванням
характеру наступної роботи, або умов її
виконання, або інтересів працівника та
в інших випадках, передбачених законодав
чими актами (частина друга ст. 23 КЗпП).
Якщо після закінчення строку трудово
го договору трудові відносини фактично

тривають і жодна зі сторін не вимагає їх
припинення, дія цього договору вважається
продовженою на невизначений строк.
Трудові договори, що були переукладені
один чи декілька разів, за винятком того,
якщо трудовий договір укладається на визна
чений строк, встановлений за погоджен
ням сторін, вважаються такими, що укла
дені на невизначений строк (частина друга
ст. 391 КЗпП).
Особливою формою трудового договору
є контракт, в якому строк його дії, права,
обов’язки та відповідальність сторін (у т. ч.
матеріальна), умови матеріального забез
печення та організації праці працівника,
умови розірвання договору, в т. ч. достро
кового, можуть встановлюватися угодою
сторін.
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Сфера застосування контракту визнача
ється законами (частина третя ст. 21 КЗпП).
Укладення контрактів на строк з ура
хуванням частини третьої ст. 21 КЗпП під
падає під дію частини другої ст. 23 КЗпП,
що виключає застосування частини другої
ст. 391 КЗпП у разі переукладання контракту
кілька разів.
Отже, якщо з працівником інституту
укладено контракт, його має бути звільнено
31.12.2016 р.
Як підтвердити правомірність надання та як розрахувати додаткову
відпустку за роботу на комп’ютері?
Працівникам (незалежно від посади),
які працюють на ЕОМ та ОМ, у т. ч.
на персональних комп’ютерах неза
лежно від виду монітора, і яким тривалість
щорічної відпустки не визначена іншими
нормативно-правовими актами, надається
право на щорічну додаткову відпустку за
особливий характер праці строком до чоти
рьох календарних днів відповідно до позиції 58 розділу XXII Списку виробництв, робіт,
професій і посад працівників, робота яких
пов’язана з підвищеним нервово-емоційним
та інтелектуальним навантаженням або
виконується в особливих природних гео
графічних і геологічних умовах та умовах
підвищеного ризику для здоров’я, затвер
дженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17.11.1997 р. № 1290.
Про це йдеться в листі Міністерства со
ціальної політики України від 11.08.2014 р.
№ 348/13/116-14.
Порядок застосування Списку вироб
ництв, робіт, професій і посад працівників,
робота яких пов’язана з підвищеним нерво
во-емоційним та інтелектуальним наванта
женням або виконується в особливих при
родних географічних і геологічних умовах
та умовах підвищеного ризику для здоров’я,
що дає право на щорічну додаткову відпустку
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за особливий характер праці, затверджено
наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 30.01.1998 р. № 16.
Встановлено, зокрема, що конкретна
тривалість таких відпусток встановлюєть
ся колективним або трудовим договором
залежно від часу зайнятості працівника
в цих умовах.
Додаткова відпустка за особливий харак
тер праці надається пропорційно фактично
відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що
дає право на таку відпустку, зараховуються
дні, коли працівник фактично був зайнятий
на роботах з особливим характером праці
не менше половини тривалості робочого
дня, встановленого для працівників цих
виробництв, цехів, професій, посад.
Оплачується така відпустка на тих же
умовах, що й «звичайна» щорічна.
 и потрібно повідомляти центр
Ч
зайнятості про наявність вакансій,
якщо підприємство «закриває» їх
самостійно?
Якщо роботодавець планує укомп
лектувати вакансію самостійно, без
допомоги служби зайнятості, він також
зобов’язаний подати Інформацію про попит
на робочу силу (вакансії) за ф. № 3-ПН, за
значивши в ній, що він не потребує укомп
лектування вакансії за сприяння державної
служби зайнятості.
У разі, якщо вакансія передбачена штат
ним розписом, роботодавець має подавати
інформацію за ф. № 3-ПН до внесення
відповідних змін у штатний розпис. У той
же час слід відзначити, що відповідальності за неподання ф. № 3-ПН не перед
бачено.
Нагадаємо, що Порядок подання форми
звітності № 3-ПН «Інформація про попит
на робочу силу (вакансії)» затверджено
наказом Міністерства соціальної політики
України від 31.05.2013 р. № 316.
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Чи потрібно повідомляти податковий орган у разі переведення працівника з посади за сумісництвом
на основне місце роботи на одному й тому
ж підприємстві?

Як у звітності з ЄСВ відобразити
відомості про особу, яка виконувала
роботи за договором ЦПХ, якщо
акт підписано в наступному місяці після
оформлення з цією особою договору ЦПХ?

Деякі юристи вважають, що нор
ми чинного законодавства нібито
дають змогу перевести працівника
з основного місця роботи на місце роботи за
сумісництвом і навпаки. Але редакція такої
думки не поділяє.
У журналі «Заработная плата» № 11/2016
було наведено низку аргументів на користь
того, що працівника слід звільняти з основ
ного місця роботи (місця роботи за суміс
ництвом) і приймати на місце роботи за
сумісництвом (на основне місце роботи).
А саме в статті наведено п’ять аргументів:
• відсутність законодавчих норм щодо
таких переведень;
• неможливість відображення такого
переведення в трудовій книжці;
• неможливість дотриматися норм щодо
подання повідомлення про прийняття пра
цівника на роботу;
• невірне визначення розрахункового
періоду відповідно до Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100,
що призведе до неправильного розрахунку
сум відпускних;
• невірне визначення розрахункового
періоду відповідно до Порядку обчислення
середньої заробітної плати (доходу, гро
шового забезпечення) для розрахунку ви
плат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266,
що призведе до неправильного обчислення
сум страхових виплат.
Отже, існують два варіанти зміни статусу
роботи: звільнення працівника та прийняття
його на роботу знову, що передбачає подання
окремих заяв і видання окремих наказів.

Відповідно до п. 2 Закону про ЄСВ для
осіб, які отримують заробітну плату
(дохід) за виконану роботу (надані по
слуги), строк виконання яких перевищує кален
дарний місяць, ЄСВ нараховується на суму, що
визначається шляхом ділення заробітної плати
(доходу), виплаченої за результатами роботи,
на кількість місяців, за які вона нарахована.
За договорами ЦПХ, якщо строк їх ви
конання перевищує місяць, оплата може
проводитися авансом чи після підписання
акта виконаних робіт. У такому разі до уваги
береться або дата виплати, або дата нараху
вання доходу (або їх комбінація).
Якщо строк виконання договору ЦПХ пе
ревищує місяць, а оплата за таким договором
проводиться авансом у місяці укладення
договору (наприклад, 13 червня), то таблиця 6 звітності з ЄСВ заповнюватиметься
двома рядками:
• у першому вказуємо виплату за по
точний місяць (червень);
• у другому — за майбутній (липень).
Якщо строк виконання договору ЦПХ пе
ревищує місяць, а оплата за таким договором
проводиться авансом у місяці закінчення
договору (наприклад, 15 липня), то таблиця 6 звітності з ЄСВ заповнюватиметься
двома рядками:
• у першому вказуємо виплату за ми
нулий місяць (червень);
• у другому — за поточний (липень).
Зазвичай винагороду за договором ЦПХ
виплачують одночасно з підписанням акта
виконаних робіт або пізніше. У такому разі
ЄСВ нараховується і відображається у звіт
ності в місяці підписання акта виконаних
робіт — у місяці нарахування доходу, тобто
за першою подією.
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У такому разі незалежно від того, що сума
винагороди може бути виплачена після дати
закінчення договору, ЄСВ нараховується
і відображається в таблиці 6 звітності з ЄСВ
у місяці нарахування доходу (докладніше
див. журнал «Заработная плата» № 7/2016,
с. 66).
Підприємство, на якому шість осіб
працюють на основному місці роботи і одна особа — за сумісництвом,
має намір прийняти за сумісництвом ще
одну особу. Чи потрібно в такому випадку
приймати інваліда?
Статтею 19 Закону України «Про
основи соціальної захищеності ін
валідів в Україні» від 21.03.1999 р.
№ 875-ХІІ (далі — Закон № 875) передбачено,
що для підприємств, установ, організацій
громадських організацій інвалідів, фізичних
осіб, які використовують найману працю,
норматив працевлаштування інвалідів ста
новить 4 % середньооблікової чисельності
штатних працівників облікового складу за
рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб — одне
робоче місце. За невиконання нормативу до
підприємств (підприємців) застосовуються
штрафні санкції.
Варто зазначити, що згідно з частиною
п’ятою ст. 19 Закону № 875 виконанням
нормативу вважається працевлаштування
інвалідів за основним місцем роботи. Це
означає, що інваліди-сумісники та інваліди,
які співпрацюють з підприємством за цивіль
но-правовими договорами, не зараховуються
до виконання нормативу. Тобто з метою
виконання нормативу під час прийняття
на роботу інвалідів потрібно оформляти
їх за основним місцем роботи (з веденням
трудової книжки).
Роботодавці, які використовують найману
працю і в яких за основним місцем роботи
працює понад 8 осіб, мають щороку подавати
чи надсилати рекомендованим листом за
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місцем їх державної реєстрації (до 1 березня
року, наступного за звітним) відділенню
Фонду соціального захисту інвалідів «Звіт
про зайнятість і працевлаштування інвалідів»
за ф. № 10-ПІ (річна) (далі — Звіт).
У показнику рядка 01 Звіту «Середньо
облікова кількість штатних працівників
облікового складу (осіб)» відображається
середньооблікова кількість штатних праців
ників за рік, яка визначається відповідно до
п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості пра
цівників, затвердженої наказом Державного
комітету статистики України від 28.09.2005 р.
№ 286 (далі — Інструкція № 286).
Середньооблікова кількість штатних
працівників розраховується на підставі що
денних даних про облікову кількість штат
них працівників, які мають уточнюватись
відповідно до наказів про прийняття, пе
реведення працівника на іншу роботу та
припинення трудового договору. Облікова
кількість штатних працівників за кожний
день має відповідати даним табеля обліку
використання робочого часу працівників,
на підставі якого визначається кількість
працівників, які з’явились або не з’явились
на роботі.
Відповідно до п. 2.6.1 Інструкції № 286 не
включаються до облікової кількості штатних
працівників особи, прийняті на роботу за
сумісництвом з інших підприємств. Праців
ник, який отримує на одному підприємстві
дві, півтори ставки, тобто оформлений за
сумісництвом на тому самому підприєм
стві, де й основне місце роботи (внутрішнє
сумісництво), або менше однієї ставки,
в обліковій кількості штатних працівників
враховується як одна фізична особа.
Як наслідок, показник рядка 01 Звіту має
розраховуватися так: спочатку визначається
середньооблікова кількість працівників за
всі місяці роботи підприємства, що минули
за період з початку до кінця року; потім ви
значені окремо за кожний місяць показники
підсумовуються; одержана сума ділиться на 12.
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Сегодня в рубрике:

Защищенные категории
работников: правила
увольнения
c. 26

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Захищені

категорії працівників:
правила звільнення
Захищеними категоріями працівників на підприємстві зазвичай
вважають жінок. Як правило, вони мають різний статус, але це
не обмежує їхніх прав щодо заборони на звільнення. Проте вона
поширюється й на чоловіків, але у виняткових випадках. Про ці
та інші нюанси звільнення йдеться в статті
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сновні пільги та гарантії, що надаються державою працюючій жінці,
закріплено в главі ХІІ «Праця жінок»
КЗпП. Права щодо надання відпусток та
соціального захисту встановлені Законом
України «Про відпустки» від 15.11.1996 р.
№ 504/96-ВР, Законом України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
та іншими нормативно-правовими актами.
У роботі, а саме у випадках звільнення
жінок, роботодавець має керуватися законодавством про працю, зокрема ст. 184 КЗпП.
Проте ст. 1861 КЗпП гарантії, що встановлені
ст. 56, 176, 177, частинами третьою – восьмою ст. 179, ст. 181, 182, 1821, 184, 185, 186
КЗпП, поширюються також на батьків, які
виховують дітей без матері (у т. ч. у разі
тривалого перебування матері в лікувальному закладі), на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків та одного
з батьків-вихователів. Про визначення цих
категорій — далі.

Захищені категорії
працівників
Законодавством передбачено створення
для жінок таких умов, які дають їй можливість працювати в період вагітності та
поєднувати працю з материнством після
народження дитини. За наявності дітей віком
до трьох (шести) років жінка належить до
категорії працівників, яку в кадровій роботі
називають «захищеною». Окрім цього, до
такої категорії належать одинокі матері
за наявності дитини віком до 14 років або
дитини-інваліда.
Вагітність жінки може підтверджуватися
довідкою із жіночої консультації або поліклініки. Факт, що дитині ще не виповнилося
трьох років, можна визначити зі свідоцтва
про народження, яке в обов’язковому порядку
надається під час прийняття на роботу.
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Якщо дитина потребує домашнього догляду та її вік становить більш ніж три роки,
окрім свідоцтва про народження необхідне
підтвердження шляхом надання довідки
медичного закладу із зазначенням терміну
(не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку).
Статус одинокої матері законодавством
чітко не визначений. Утім, згідно з п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 06.11.1992 р. № 9 до одинокої
матері прирівнюється:
• жінка, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої немає
запису про батька дитини або запис про
батька зроблено в установленому порядку
за вказівкою матері;
• вдова;
• інша жінка, яка виховує й утримує
дитину сама.
Поняття «одинока матір» не має чіткого
визначення, тому нею може бути жінка,
яка не перебуває й не перебувала у шлюбі,
але батько дитини зазначений у свідоцтві
про народження, або ж розлучена жінка.
Остання, за наявності у дітей батька, може
бути визнана одинокою матір’ю за умови
встановлення факту неучасті батька у вихованні й утриманні дитини/дітей.
Законодавством не встановлено чіткого
переліку документів, які необхідно надавати
для підтвердження статусу одинокої матері.
Проте у своїх листах фахівці Міністерства
соціальної політики України рекомендують
надавати такі підтвердні документи:
• рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав;
• ухвала суду або постанова слідчого про
розшук відповідача у справі за позовом про
стягнення аліментів;
• акт, складений соціально-побутовою
комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві,
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в установі, організації, або акт дослідження комітетом самоорганізації населення,
в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів
у акті) підтверджується факт відсутності
участі батька у вихованні дитини;
• довідка зі школи (садочка) про те, що
батько не бере участі у вихованні дитини
(не спілкується із вчителями, не забирає
дитину додому, не бере участі в батьківських
зборах) тощо.
Інформацію про вік дитини, а саме 14-річчя, як зазначалося вище, можна знайти
у свідоцтві про народження, а про встановлення їй інвалідності — з документа, що її
засвідчує.
Чіткого визначення поняття «батько,
який виховує дитину без матері» законодавство також не містить. Але на практиці, за
аналогією із визначенням поняття «одинока
матір», до цієї категорії відносять:
• чоловіка, який не перебуває у шлюбі
і який у свідоцтві про народження дитини
записаний як її батько;
• вдівця;
• розлученого чоловіка, який виховує
дитину без матері (зокрема, якщо матір
позбавлено батьківських прав).
Для підтвердження статусу батька, який
виховує дитину без матері, працівнику варто
надати підприємству, наприклад, свідоцтво
про смерть дружини або рішення суду про
те, що матір позбавлено батьківських прав,
тощо.
Батько, який виховує дитину без матері
в разі тривалого її перебування в лікувальному закладі, має надати довідку такого
закладу, яка підтвердить факт перебування
в ньому матері. Разом з тим у всіх випадках
слід надавати свідоцтво про народження
дитини.
Опікуном (піклувальником) вважається
особа, яка взяли дитину під опіку (піклування). Згідно з п. 2 ст. 243 Сімейного кодексу
України від 10.01.2002 р. № 2947-III (далі —
СКУ) опіка встановлюється над дитиною,
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яка не досягла 14 років, а піклування — над
дитиною віком від 14 до 18 років. Оскільки
опіка/піклування встановлюються рішенням суду або органом опіки та піклування,
то на підприємство має бути надано копію
такого рішення.
Одним із прийомних батьків згідно
з п. 1 ст. 2562 СКУ вважається один із подружжя, які взяли для спільного проживання та
виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування. Статус одного
із прийомних батьків підтверджується договором про влаштування дитини/дітей до
прийомної сім’ї, що укладається між батьками та органом, який прийняв рішення про
створення прийомної сім’ї (ст. 2564 СКУ).
Одним із батьків-вихователів є один
із подружжя, які взяли дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, для
виховання та спільного проживання (п. 1
ст. 2566 СКУ). Статус одного із батьків-вихователів має бути підтверджено договором
про організацію діяльності дитячого будинку
сімейного типу.

Звільнення з ініціативи
роботодавця
Згідно з частиною третьою ст. 184 КЗпП
з ініціативи роботодавця забороняється
звільняти такі категорії працівників:
• вагітних жінок;
• жінок, які мають дітей віком до трьох
(шести) років;
• одиноких матерів за наявності дитини
віком до 14 років або дитини-інваліда.
Нагадаємо, що відповідно до ст. 1861 КЗпП
забороняється також звільняти:
• батьків, які виховують дітей без матері
(в т. ч. у разі тривалого перебування матері
в лікувальному закладі);
• опікунів (піклувальників);
• одного з прийомних батьків;
• одного з батьків-вихователів.
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Отже, роботодавець не може звільнити
таких працівників на підставах, передбачених ст. 40 та 41 КЗпП. Єдиним варіантом
їх звільнення може стати ліквідація підприємства. Але розірвання трудового договору
з ініціативи роботодавця за цими статтями
не допускається в період тимчасової непрацездатності працівника, а також під час
перебування його у відпустці. Це правило
розповсюджується на всі підстави звільнення
з ініціативи роботодавця, крім однієї. Винятком із загального правила є розірвання
трудових відносин за п. 5 ст. 40 КЗпП, адже
в цьому разі основною умовою його застосування є відсутність працівника саме внаслідок тимчасової непрацездатності. Проте
перш ніж прийняти рішення про звільнення
працівника за п. 5 ст. 40 КЗпП, необхідно
переконатися, що відсутні обставини, передбачені ст. 184 КЗпП.

Звільнення у зв’язку
з ліквідацією
Законодавством дозволено звільняти працівників захищених категорій з ініціативи
роботодавця у зв’язку з ухваленням рішення
про ліквідацію підприємства. Утім, за однієї
умови — з обов’язковим працевлаштуванням.
Зауважимо, що йдеться про ліквідацію
підприємства, а не окремих структурних
підрозділів, яка є звичайною процедурою
скорочення чисельності або штату працівників. Це обумовлено тим, що ні філія, ні
представництво не є юридичними особами.
Тож у разі ліквідації підприємства законодавство дозволяє роботодавцю звільняти
працівників:
• які працюють за строковим трудовим договором до закінчення строку його чинності;
• у період тимчасової непрацездатності;
• які перебувають у відпустці;
• без згоди профспілки, членом якої
є працівник.
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Зрозуміло, що якщо процес ліквідації
підприємства не завершено, звільнити таких працівників неможливо. На момент
ліквідації звільнення має проводитися лише
з обов’язковим працевлаштуванням, а тому
розриву в часі між звільненням і працевлаш
туванням не допускається. Отже, з підприємства, що ліквідується, відповідного дня
працівника звільняють за п. 1 ст. 40 КЗпП,
а наступного він має бути працевлаштований
на роботу на інше підприємство.
З метою дотримання норм законодавства
щодо працевлаштування працівників захищених категорій роботодавець, за наявності
можливості (якщо працівнику знайдено
роботу на іншому підприємстві), може звільнити працівника за переведенням на інше
підприємство за п. 5 ст. 36 КЗпП. Таке звільнення може відбутися і до закінчення терміну
попередження (якщо працівник погодився
на таку роботу). Окрім того, ця підстава для
звільнення застосовується і в разі ліквідації
підприємства з правонаступництвом.

Звільнення у зв’язку
із закінченням строкового
трудового договору
Підставою для припинення трудового
договору відповідно до п. 2 ст. 36 КЗпП
є закінчення його строку. Але як і в разі розірвання трудових відносин за ініціативою
роботодавця на підставі ст. 40 і 41 КЗпП
звільнення працівників захищеної категорії
не може здійснюватися без їх обов’язкового
працевлаштування.
Гарантії, передбачені ст. 184 та 1861 КЗпП,
полягають у збереженні таким працівникам
на період працевлаштування середньої заробітної плати, але протягом не більш як
трьох місяців з дня закінчення строкового
трудового договору.
Питання звільнення таких працівників
роз’яснено в листі Мінпраці та соціальної
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політики України від 01.03.2010 р. № 39/06/
186-10. Фахівці міністерства наполягають
на тому, що розрив у часі між звільненням
за п. 2 ст. 36 КЗпП та працевлаштуванням
в цьому випадку не допускається. Однак відносини між роботодавцем та працівницею
з дня закінчення строку трудового договору
мають суттєві особливості. На час працевлаш
тування за жінкою передбачено збереження
середньої заробітної плати, але не більше
ніж на три місяці «з дня закінчення строку
трудового договору», а не з дня звільнення.
Власне формулювання «з дня закінчення
строку трудового договору» не дає роботодавцю права звільнити жінку — саме такої
думки дотримуються фахівці. Він повинен
лише її попередити, що після закінчення
строку трудового договору вона не буде
допущена до роботи і що на період пошуку
підходящої роботи може перебувати вдома
й має з’явитися на підприємство, коли буде
можливість її працевлаштувати для продов
ження роботи (в разі працевлаштування
на цьому підприємстві) або для отримання
трудової книжки та розрахунку по заробітній
платі (в разі працевлаштування на іншому
підприємстві).
Якщо працівниця відмовилася від праце
влаштування за спеціальністю без поважних
причин, її може бути звільнено з роботи на
підставі п. 2 ст. 36 КЗпП незважаючи на те,
що після закінчення строку трудового договору минуло два, три місяці або більше часу.
У такому випадку строковий трудовий договір не трансформується у безстроковий,
оскільки після закінчення його строку мала
місце вимога роботодавця щодо припинення
трудового договору.
Зауважимо, що на відміну від розірвання
трудового договору за ініціативою роботодавця таке припинення трудових відносин не
є звільненням за ініціативою роботодавця,
тому може відбуватися як під час перебування
працівника у відпустці, так і в період його
тимчасової непрацездатності.
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Звільнення у зв’язку
з відмовою працівника
від переведення
Згідно з частиною першою ст. 32 КЗпП переведення на роботу в іншу місцевість разом
з підприємством допускається тільки за
згодою працівника.
Цією ж статтею визначено, що у зв’язку зі
змінами в організації виробництва та праці
допускається зміна істотних умов праці в разі
продовження роботи за тією ж спеціальністю,
кваліфікацією чи посадою. До істотних умов
праці належать:
• система і розмір оплати праці;
• пільги;
• режим роботи;
• встановлення або скасування неповного робочого часу;
• суміщення професій, зміна розрядів
і найменувань посад тощо.
Зауважимо, що зміна місцевості також
належить до зміни істотних умов праці.
Зважаючи на норму частини третьої ст. 32
КЗпП про майбутні зміни працівники повин
ні бути повідомлені не пізніше ніж за два
місяці. Обмежень щодо повідомлення про
зміни для захищених категорій не існує,
а тому якщо колишні умови не можуть бути
збережені, а працівник не погоджується на
таке переведення або не згоден на продов
ження роботи в нових умовах, трудовий
договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП.
Працівники категорій, що передбачені ст. 184,
1861 КЗпП, в даному випадку не є винятком,
адже законодавство не містить заборони
щодо їх звільнення.
Зауважимо, що звільнення працівника
у зв’язку з його відмовою від переведення
на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а також відмовою від продовження
роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці
не є звільненням з ініціативи роботодавця,
та передбачено ст. 36 КЗпП, а не ст. 40 чи
41 КЗпП.

№1 (126) январь 2017

Звільнення за власним бажанням
та за угодою сторін
Статтею 38 КЗпП передбачено, що працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк,
попередивши про це роботодавця письмово
за два тижні.
Проте роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір у строк, про який
просить жінка, якщо заява про звільнення
з роботи за власним бажанням зумовлена
неможливістю продовжувати роботу, зокрема у зв’язку з:
• вагітністю;
• неможливістю проживання в даній
місцевості, підтвердженою медичним висновком;
• необхідністю догляду за дитиною до
досягнення нею 14 років або дитиною-інвалідом тощо.
Припинення трудового договору за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) на відміну від
розірвання трудових відносин, яке може відбуватися за ініціативою однієї зі сторін (за
ст. 38, 39 або 40, 41 КЗпП), можливе лише за їх
домовленістю. Тобто в обов’язковому порядку
для звільнення на цій підставі сторони мають
спільно досягти згоди про факт припинення
трудових відносин та його строк. Якщо одна
зі сторін не погоджується, звільнення за п. 1
ст. 36 КЗпП неможливе.
Законодавство не містить заборони щодо
звільнення захищених категорій працівників за власним бажанням та угодою сторін.
Тому їх звільнення в усіх ситуаціях, що не
належать до випадків розірвання трудового
договору з ініціативи роботодавця (в даному
випадку за ст. 38 та п. 1 ст. 36 КЗпП), буде
правомірним навіть під час їх перебування
у відпустці або в період тимчасової непрацездатності.
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Оформлення звільнення
Будь-яке звільнення, незважаючи на його
підставу, оформляється наказом роботодавця. У разі звільнення працівника за п. 1, 5
ст. 36 КЗпП та ст. 38 КЗпП підставою для
видання наказу є його заява, яка надається
роботодавцю.
У разі звільнення за п. 6 ст. 36 КЗпП підставою буде відмова на повідомленні про
заплановане переведення разом із підприємством в іншу місцевість або про зміну
істотних умов праці.
Під час звільнення працівника за п. 2
ст. 36 КЗпП, ст. 40 та 41 КЗпП оформлюється
наказ роботодавця, який не потребує заяви
працівника. Дата звільнення за п. 2 ст. 36
КЗпП обумовлена в заяві ще під час прий
няття на роботу, а звільнення за ст. 40, 41
КЗпП ініціює роботодавець.
У день звільнення працівнику видається
належним чином заповнена трудова книжка, а в разі звільнення за п. 1, 2, 5, 6 ст. 36
КЗпП та ст. 38 КЗпП на його вимогу — копія наказу про звільнення. Цей документ
в обов’язковому порядку надається в разі
розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця, тобто за ст. 40 та 41 КЗпП. Отже,
його копія видаватиметься лише у випадку
повної ліквідації підприємства, адже тільки
в цьому разі звільнення захищених категорій
працівників допускається.
Разом з тим працівник, який не скористався своїм правом на щорічну або додаткову
соціальну відпустку, під час звільнення має
право на отримання грошової компенсації за
невикористані дні відпусток. Слід пам’ятати,
що в разі звільнення працівника такої категорії за п. 6 ст. 36 КЗпП роботодавець повинен
виплатити йому вихідну допомогу, розмір якої
відповідно до ст. 44 КЗпП має бути не менше
середньомісячного заробітку працівника.
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Сегодня в рубрике:

Сдельная оплата труда:
порядок применения

c. 32

Отчет по труду по ф. № 1-ПВ
???
(месячная): отчитываемся
???
по-новому
c. 51

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Cдельная оплата

труда: порядок
применения

Напомним, что сдельная форма оплаты труда устанавливается по нормативной схеме, общей для всех видов работ
и состоящей из ряда управленческих действий, рассмотренных
в предыдущем номере журнала. Общие законодательные
нормы существуют и в применении сдельной оплаты труда.
Но системы сдельной оплаты труда имеют свои особенности относительно принципов установления расценок.
В статье — систематизированная разработка этих вопросов
в основном для предприятий, не имеющих ведомственной
методологической опеки

№1 (126) январь 2017

Общие законодательные
нормы
Порядок определения расценок при
сдельной оплате труда предусмотрен ст. 90
КЗоТ:
• при сдельной оплате труда расценки
определяются, исходя из установленных раз
рядов работы, тарифных ставок (окладов)
и норм выработки (норм времени);
• сдельная расценка определяется путем
деления почасовой (дневной) тарифной
ставки, соответствующей разряду выпол
няемой работы, на почасовую (дневную)
норму выработки;
• сдельная расценка может быть опре
делена также путем умножения почасовой
(дневной) тарифной ставки, соответству
ющей разряду выполняемой работы, на
установленную норму времени в часах
или днях.
Применение сдельной оплаты труда ре
гулируется также рядом статей КЗоТ.
Распределение коллективного заработка в бригаде с применением коэффи
циента трудового участия определяется
ст. 2527 КЗоТ:
• коллектив бригады может распределять
коллективный заработок с применением
коэффициента трудового участия; коэф
фициенты членам бригады утверждаются
коллективом бригады по представлению
бригадира (совета бригады);
• при применении коэффициента трудо
вого участия заработная плата работника не
может быть ниже установленного государ
ством минимального размера (ст. 95 КЗоТ).
Оплата работы по неоконченному сдельному наряду производится в соответствии
со ст. 109 КЗоТ: если работник оставляет
сдельный наряд незаконченным по не за
висящим от него причинам, выполнен
ная часть работы оплачивается по оцен
ке, произведенной по соглашению сторон
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в соответствии с существующими нормами
и расценками.
Порядок оплаты труда при невыполнении норм выработки установлен ст. 111
КЗоТ:
• при невыполнении норм выработки не
по вине работника оплата производится за
фактически выполненную работу; месячная
заработная плата в этом случае не может быть
ниже 2/3 тарифной ставки установленного
ему разряда (оклада);
• при невыполнении норм выработки
по вине работника оплата производится
в соответствии с выполненной работой.

Тарифные ставки
сдельщиков
Как следует из норм ст. 90 КЗоТ (и просто
из правил сдельной оплаты труда) сдельная
расценка определяется исходя, прежде всего,
из тарифной ставки, а также из норм труда
(норм выработки или норм времени).
Повышенная интенсивность труда сдель
щиков по сравнению с повременщиками
предполагает и повышенные тарифные
ставки. Законодательно этот вопрос не ре
шается.
А что касается коллективных соглашений,
то в генеральном соглашении соотношения
в оплате труда не предусматриваются.
В отраслевых соглашениях по категории
рабочих-разрядников предусматриваются
межотраслевые коэффициенты в оплате
труда по видам работ и производств — от
ношения минимальных ставок рабочего
І разряда определенных тарифных сеток
к базовой по предприятию минимальной
тарифной ставке рабочего І разряда. По
отдельным и сквозным профессиям (по
рабочим-неразрядникам) предусмотрены
межквалификационные коэффициенты
в оплате труда — отношения тарифных ста
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вок по этим профессиям к той же базовой
минимальной тарифной ставке рабоче
го І разряда. С учетом этих соотношений
и определяются тарифные ставки рабочих.
Как видим, отраслевые соглашения также
не содержат норм о повышении тарифных
ставок сдельщикам, которое сложилось
к 1990 г. в результате системного упорядоче
ния заработной платы в народном хозяйстве
бывшего СССР.
Так, например, в отрасли хлебопродук
тов по рабочим-неразрядникам, занятым
в технологических процессах мукомольнокрупяной, комбикормовой промышленности,
элеваторов и хлебоприемных предприятий,
тарифные ставки сдельщиков сложились на
6 % выше ставок повременщиков. В этой
же отрасли для сдельщиков-ремонтников
тарифные ставки выше на 7 % и 8 % по
определенным группам рабочих. По ра
бочим-неразрядникам сквозных профес
сий только по грузчикам тарифные ставки
сдельщиков по видам работ выше от 8,2 %
до 9,5 % по сравнению с повременщиками.
А по рабочим-неразрядникам отдельных
хозяйственных структур (железнодорожный
и автомобильный транспорт, жилищнокоммунальное хозяйство, торговля и обще
ственное питание, пожарно-сторожевая
охрана) — единые тарифные ставки для
повременщиков и сдельщиков.
Известно, что отраслевые соглашения не
ограничивают прав предприятий устанав
ливать в коллективных договорах более
высокие социальные гарантии труда, чем
предусмотрено в соглашениях. Поэтому
в коллективном договоре можно и нужно
устанавливать, в частности по рабочимсдельщикам, более высокие тарифные ставки,
чем для таких же профессий повременщиков.
Ориентиром могут быть соотношения в опла
те труда, сложившиеся по ряду профессий
к 1990 г. в отраслях хозяйствования. Повы
шение тарифных ставок для рабочих-сдель

щиков можно заложить в межотраслевых
и межквалификационных коэффициентах
соотношений в оплате труда, которые в со
ответствующих приложениях к коллектив
ному договору будут дифференцироваться
как тарифные ставки для повременщиков
и сдельщиков.
В приложении 1 представлены образцы
приложений к коллективному договору
с дифференциацией тарифных ставок по
временщиков и сдельщиков.
Норма о повышении тарифных ставок
сдельщикам может быть предусмотрена не
в коллективном договоре, а в согласованном
с профсоюзным комитетом предприятия
приказе об установлении сдельной формы
оплаты труда.

Расчетные факторы
сдельной оплаты
Нормативно и с учетом методических
рекомендаций на практике при установ
лении сдельных расценок используются
такие расчетные факторы сдельной оплаты
труда: меры измерения труда, его нормы
и способы оплаты.
Меры измерения труда при сдельной
оплате труда: количество единиц произве
денной продукции, комплекс выполненных
работ в натуральном измерении (например,
в единицах отремонтированного оборудо
вания) или в нормо-часах (например, на
комплекс ремонтных работ).
Нормы труда: нормы времени, нормы
выработки, нормы обслуживания, норма
тивы численности.
В пп. 1.3 Рекомендаций по нормирова
нию труда в отраслях народного хозяйства,
утвержденных постановлением Министер
ства труда Украины от 19.04.1995 г. № 2,
даются определения норм труда, которые
приводятся ниже.
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Тарифні
показники

І

Головний економіст					

1. Борошномельнокруп’яна, комбікормова
промисловість, елеватори,
хлiбоприймальнi
пiдприємства (основне
виробництво):
апаратники оброблення
зерна, апаратники
борошномельного
виробництва…
Коефіцієнт співвідношень:
Почасово — 1,00
Вiдрядно — 1,06
і т. д. по тарифних сітках

Найменування
тарифних сiток (видiв
виробництва)
i професiй робiтникiв,
міжгалузеві
коефіцієнти
співвідношень
1

Міжгалузеві коефiцiєнти спiввiдношень тарифних ставок робітників І розряду, мiжрозряднi коефiцiєнти та
розмiри мiсячних i годинних тарифних ставок з 01.12.2016 р. по робiтниках-розрядниках, виходячи з мiнiмальної
тарифної ставки робітника І розряду 1680 грн на мiсяць за середньомісячної норми годин у 2016 р. — 166,92.

Додаток № 6 до Колективного договору на 2016 р.
(у новій редакції від 01.11.2016 р.)

Образцы приложений к коллективному договору на примере предприятия отрасли хлебопродуктов
с дифференциацией тарифных ставок повременщиков и сдельщиков

Приложение 1
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Головний економіст					

1
Вагар, пiдсобний робiтник, прибиральник територiй,
прибиральник виробничих примiщень, двірник
…
Вантажник на внутрішньоскладській переробці вантажів
…
Водій самоскиду вантажопідйомністю 7 тонн
…

Найменування професiй робiтникiв

…
1,8
…
–
…

…
1,66
…
1,55
…

…
2789,00
…
2604,00
…

1760,00

Почасово
4

Т. П. Голуб

…
3024,00
…
–
…

–

Вiдрядно
5

Мiсячна тарифна ставка,
грн

Голуб					

–

1,1

Коефіцієнт cпiввiдношень
до мiсячної тарифної
ставки робiтника
І розряду
Почасово
Вiдрядно
2
3

Міжкваліфікаційні коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок i мінімальної тарифної ставки робітників І розряду по робітниках окремих та наскрізних професій (робiтниках-нерозрядниках), мiсячнi тарифні
ставки з 01.12.2016 р., виходячи з мінімальної тарифної ставки робітника І розряду 1680 грн на місяць

Додаток № 7 до Колективного договору на 2016 р.
(у новій редакції від 01.11.2016 р.)
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Норма времени — это размер затрат
рабочего времени, установленный для вы
полнения единицы работы работником или
группой работников (например бригадой)
соответствующей квалификации в опре
деленных организационно-технических
условиях.
Норма выработки — это установленный
объем работы (количество единиц продук
ции), который работник или группа работни
ков соответствующей квалификации должны
выполнить (изготовить, перевезти и др.) за
единицу рабочего времени в определенных
организационно-технических условиях.
Норма обслуживания — это количество
производственных объектов (единиц обо
рудования, рабочих мест, объектов и т. п.),
которое работник или группа работников
(например бригада) определенной ква
лификации должны обслужить в течение
единицы рабочего времени в определенных
организационно-технических условиях.
Нормы обслуживания предназначаются для
нормирования труда работников, занятых
обслуживанием оборудования, производ
ственной площади, рабочих мест и т. п.
Норма (норматив) численности — это
установленная численность работников
определенного профессионально-квали
фикационного состава, необходимая для
выполнения конкретных производственных,
управленческих функций или объемов работ.
Норма времени — наиболее применя
емая норма из-за своей универсальности,
состоящей в том, что она используется для
установления других норм труда.
Так, норма выработки работника на смену
определяется делением продолжительности
рабочего времени на норму времени для
выполнения единицы работы. Умножением
нормы времени на объем работ рассчитыва
ется объем трудозатрат. Путем разделения
объема трудозатрат на фонд эффективного
рабочего времени одного работника за опре

деленный период устанавливается норматив
численности работников.
Способы оплаты труда: индивидуаль
ная сдельная оплата труда, коллективная
сдельная оплата труда.
Индивидуальная сдельная оплата тру
да — это оплата труда по измеряемым ре
зультатам труда работника определенной
профессии, для которого непосредственно
устанавливается норма выработки и сдель
ная расценка.
Коллективная сдельная оплата труда —
это оплата труда по группе работников,
технологически связанных с выполнением
определенной работы. При коллективной
сдельной оплате труда могут применяться
коллективные или индивидуальные расценки.
По коллективной сдельной расценке опла
чивается труд работников бригады при их
широкой взаимозаменяемости в процес
се коллективного выполнения работ. При
этом общий заработок коллективу брига
ды начисляется по результатам ее работы,
а индивидуальный — каждому члену бригады
согласно его квалификационному разряду
и количеству отработанного времени тремя
способами: по коэффициенту приработка,
по тарифному коэффициенту и по коэффи
циенту трудового участия.
По индивидуальной сдельной расценке
при коллективной сдельной оплате труд
оплачивается тогда, когда между членами
бригады сохраняется его четкое распре
деление. При этом конкретный заработок
каждого работника определяется умно
жением его индивидуальной расценки на
фактическую выработку бригады в целом
за расчетный период.

Системы сдельной оплаты труда
Эффективность сдельной формы оплаты
труда обеспечивается выбором ее систе
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мы, определенной по принципу установления сдельных расценок. Эти системы
названы в пп. 1.1 Рекомендаций по опре
делению заработной платы работающих
в зависимости от личного вклада работника
в конечные результаты работы предприятия,
утвержденных приказом Министерства
труда и социальной политики Украины от
31.03.1999 г. № 44, а именно:
• прямая сдельная оплата труда преду
сматривает, что оплата труда производится
по одинаковым сдельным расценкам неза
висимо от выполнения норм выработки.
Заработок в этом случае всегда прямо про
порционален уровню выполнения норм вы
работки. Это наиболее часто применяемая
сдельщина;
• сдельно-прогрессивная оплата труда
предусматривает дополнительное поощре
ние рабочих-сдельщиков за выработанную
продукцию сверх установленной нормы
(исходной базы). При этом продукция, вы
работанная в пределах нормы (исходной
базы), оплачивается по основным неиз
менным расценкам, а выработанная сверх
нормы — по прогрессивно нарастающим
расценкам. Эта система применяется на
тех ответственных участках производства,
где существует особенная необходимость
в увеличении выпуска продукции и где это
экономически целесообразно;
• аккордная сдельная система оплаты
труда предусматривает, что размер опла
ты труда (сумма аккордного наряда) уста
навливается исходя из действующих норм
выработки (времени) и сдельных расце
нок на весь комплекс работ. Аккордная
оплата труда может применяться с учетом
ряда рекомендаций (1970–1980 гг.) зако
нодательных и ведомственных органов.
По этим рекомендациям аккордную оплату
труда целесообразно вводить для отдельных
групп рабочих в целях сокращения сроков
выполнения работ. Эта разновидность сдель
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ной оплаты труда в основном применяется
в строительстве и на капитальных ремонтах;
• непрямая (косвенная) сдельная сис
тема устанавливает оплату труда вспомога
тельных и подсобных рабочих по результатам
работы обслуживаемых ими основных рабо
чих-сдельщиков бригады, производствен
ного участка или цеха. Основной заработок
рабочих при этом растет пропорционально
повышению уровня выполнения норм выра
ботки (времени) обслуживаемыми рабочимисдельщиками и наращиванию договорных
объемов работ обслуживаемыми участками
(цехами). Например, по косвенной сдельной
системе оплаты труда могут работать рабо
чие-ремонтники, от качества труда которых
напрямую зависит результат работы обслу
живаемой ими производственной бригады
сдельщиков.
Характеристика систем сдельной оплаты
труда по принципу установления сдельных
расценок с учетом расчетных факторов пред
ставлена в таблице на с. 39.
Данные таблицы можно использовать
для выбора оптимальной системы сдельной
оплаты труда на предприятии.

Порядок установления расценок
Сдельные расценки по общему правилу
в соответствии со ст. 15 Закона об оплате
труда и ст. 97 КЗоТ устанавливаются пред
приятиями самостоятельно в коллективном
договоре с соблюдением норм и гарантий,
предусмотренных законодательством, гене
ральным и отраслевыми (региональными)
соглашениями.
На правомерность неустановления в кол
лективном договоре сдельных расценок
указывает п. 2 Комментария к ст. 90 КЗоТ.1
1 Стычинский Б. С., Зуб И. В., Сонин О. Е. Научно-прак
тический комментарий к законодательству Украины о тру
де. — 11-е издание. — К.: Правова єдність, 2010 г. — С. 256.
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Характеристика систем сдельной оплаты труда
Системы
сдельной
оплаты труда

Прямая
сдельная

Расчетные факторы
Мера измерения
труда
Единица
продукции,
нормативное
время
на выполнение
работы

СдельноЕдиница
прогрессивная продукции

Аккордная
сдельная

Непрямая
(косвенная)
сдельная

Нормативное
время на весь
комплекс работ

Мера труда
обслуживаемых
рабочихсдельщиков

Способ оплаты
труда

Расценки
и расчетные
факторы

Индивидуальная
или коллективная
оплата

Расценки
не зависят
от выполнения
норм выработки

Индивидуальная
или коллективная
оплата

Расценки
повышаются
за продукцию
сверх нормы

Норма времени

Коллективная
оплата

Расценка
(сдельный
заработок)
устанавливается
на весь комплекс
работ

Норма
обслуживания

Индивидуальная
или коллективная
оплата труда,
повышенная
на уровень
перевыполнения
норм труда
обслуживаемых
рабочих

Расценка не
устанавливается

Норма труда
Норма выработки,
норматив
численности,
норма
обслуживания,
норма времени
Норма выработки,
норматив
численности,
норма
обслуживания,
норма времени

Этот комментарий определяет как специ
альное правило норму ст. 90 КЗоТ, соглас
но которой величина сдельной расценки
определяется расчетно на основании преду
смотренных нормативно тарифной ставки
и нормы выработки (нормы времени), а не
устанавливается нормативно. Специальное
правило ст. 90 КЗоТ, как отмечено в ком
ментарии, подлежит преимущественному
применению по сравнению с частью первой
ст. 15 Закона об оплате труда, предусматри
вающей установление расценок в коллектив
ном договоре. Так же можно определиться
и относительно правила ст. 97 КЗоТ.

Устанавливать расценки в коллективном
договоре — это право, а не обязанность
работодателя. Поэтому если при разработке
коллективного договора нет возможности
определить стабильные нормы труда и рас
считать соответствующие им сдельные рас
ценки (а отсутствие такой возможности очень
вероятно), то нормы труда с расценками (или
суммами сдельного заработка на комплекс
работ) по согласованию с профсоюзным
комитетом устанавливаются приказом по
предприятию. Этим же приказом, как пра
вило, определяют порядок распределения
коллективного сдельного заработка.
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Схемы и оформление
расчетов
Специфика производств и работ, на ко
торых устанавливается сдельная оплата
труда, определяет схемы расчетов расценок,
сдельного заработка и его распределения.
Эти схемы (в последовательности — от про
стых к сложным) рассмотрим на примерах
работ и производств.
В примерах представлены наиболее при
меняемые системы сдельной оплаты труда — прямая сдельная (коллективная и ин
дивидуальная) и аккордная.
В приложениях 2–5 приведены примеры
расчета расценок, сдельного заработка
и его распределения с условными примера
ми заполнения форм расчетов. Эти схемы
и формы, представленные как приложения
к приказам, утверждались на этапе внесе
ния изменения в организацию производства
и труда — введения норм труда и установ
ления сдельной оплаты труда на определен
ных работах. Утверждение суммы сдель
ного заработка конкретным работникам
за фактически выполненные работы предполагается в других приказах по предприя
тию.
Пример расчета сдельной расценки на
ручных работах (прямая индивидуальная
сдельная оплата) на примере ручных работ
в садоводстве (в подсобном сельском хо
зяйстве предприятия) приводится в приложении 2.
В этом примере были использованы Ме
тодические положения и нормы выработки
в растениеводстве. Эти ведомственные типо
вые нормы были утверждены Министерством
аграрной политики и продовольствия Украи
ны, согласованы с Центральным комитетом
профсоюзов работников агропромышленного
комплекса Украины и изданы по решению
ученого совета НИИ «Украгропромпродук

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

тивность» Министерства аграрной политики
и продовольствия Украины (протокол № 3
от 25.03.2011 г.).
Для подсобного сельского хозяйства на
предприятии не предусмотрены повышенные
тарифные ставки сдельщикам.
Пример расчета сдельного заработка
по нормативному времени (прямая ин
дивидуальная сдельная оплата) на приме
ре сдельной оплаты труда для водителей
автотранспортных средств представлен
в приложении 3.
При выполнении в течение смены сдель
ных работ определенной профессии и ква
лификационного уровня, нормируемых по
одному сборнику норм труда, сдельные рас
ценки по видам работ не устанавливаются.
В этом случае сдельный заработок каждого
исполнителя определяется умножением
общего нормативного времени по выполнен
ным работам на часовую тарифную ставку
исполнителя.
Для расчета сдельного заработка водителя
автомобиля использованы Единые нормы
времени на перевозку грузов автомобиль
ным транспортом и сдельные расценки для
оплаты труда водителей, утвержденные
с определением срока их действия поста
новлением Госкомтруда бывшего СССР
от 13.03.1987 г. № 153/6-142 (далее — Еди
ные нормы времени). В 1993 г. они утра
тили силу, поэтому не могут вводиться на
предприятии как действующие в Украине.
Но при наличии массива этих техниче
ски обоснованных Единых норм време
ни создание на предприятии локальных
нормативов на перевозку грузов крайне
нерационально. За неимением в настоя
щее время аналогичных отечественных
разработок целесообразно в соответствии
с действующим законодательством выбо
рочно ввести приемлемые на предприятии
отдельные нормы времени из Единых
норм времени.
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Приложение 2
Пример расчета сдельной расценки на ручных работах
(прямая индивидуальная сдельная оплата)
Приложение № 1
к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 24.02.2016 г. № 18-ОД

Расчеты расценок на ручные работы в садоводстве
(подсобное сельское хозяйство) на 2016 г.

Наименование
№
и содержание
п/п
работы

1
…

2

…
Сбор среднеплодных яблок
и груш сильнорослых деревьев (собрать
плоды, отнести
5
на расстояние
до 50 м,
взвесить)
при урожай
ности, ц/га:
до 20
…
…

Ед.
изм.
нормы

Сменная
норма
за 7-часовый
рабочий
день

Тарифный
разряд

Часовая
тарифная
ставка, грн

3

4

5

6

…

…

…

…
С 01.05.2016 г.
(1450 × 1,05 ×
× 1,0 × 1,2 ÷
÷ 166,922

цт

1,5

ІІІ

10,94

76,58

51,05

…

…

…

…

…

…
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2 1450 грн — минимальная заработная плата;

Дневная
тарифная
ставка, грн

Расценка
за единицу
измерения,
грн

7
8
(гр. 6 × 7 ч.) (гр. 7 ÷ гр. 4)
…
…

Голуб			

Т. П. Голуб

1,05 — коэффициент установления минимальной базовой тарифной ставки рабочего І разряда;
1,0 — межотраслевой коэффициент для подсобного сельского хозяйства;
1,2 — межразрядный коэффициент для рабочего ІІІ разряда;
166,92 — среднемесячная норма часов в 2016 г.
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Приложение 3
Пример расчета сдельного заработка по нормативному времени
(прямая индивидуальная сдельная оплата)
Приложение № 4
к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 28.09.2016 г. № 80-ОД
Форма расчета сдельного заработка водителя грузового автомобиля —
заработной платы по нормативному времени на перевозку грузов
автомобильным транспортом
(с примером заполнения)
I. Задание на перевозку груза
1
2
3
4
5
6

№
п/п
1
1
2

3
4
5
6

Фамилия, ини
циалы водителя
Дата
Марка
автомобиля
Грузоподъемность
Группа
автомобиля
Адрес
подачи

Корж В. Г.

7

Расстояние

29.09.2016

8

Группа дорог

МАЗ-511

9

Наименование груза

7 тонн
ІІ (самосвал)

199 км
ІІ
Пшеница

10 Класс груза

І

11 Вес груза

6 тонн

г. Бердянск
Запорожской
обл.
II. Расчет нормативного времени на выполнение задания

Вид нормативного времени

2
Подготовительно-заключительное время
Проведение предрейсового
и послерейсового медицинского
осмотра водителя

3

4

5

Нормативные
затраты
в минутах
(гр. 4 × гр. 5)
6

одна смена

18

1

18

один осмотр

4

2

8

1,21

6

7

4

4

16

Единица
измерения
объема
работ

тонна груза
при погрузке
бункером
Взвешивание порожнего и гружекаждое
ного автомобиля (4 взвешивания) взвешивание
тонноПробег
километр
Итого затрат нормативного времени

Простой при погрузке
и разгрузке

Норма
на единицу Объем
измерения работы
в минутах

0,46

1194
549
(6 × 199) (0,46 × 1194)
598
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III. Расчет сдельного заработка по нормативному времени
Часовая тарифная ставка водителя, грн
Нормативное время в часах (стр. 6 разд. II ÷ 60): (598 ÷ 60)
Сумма сдельного заработка, (стр. 1 разд. III × стр. 2 разд. III):
(14,59 × 9,97), грн

Главный механик			
Главный экономист			

Повышенные тарифные ставки для сдель
щиков по водителям автотранспортных
средств не предусмотрены.
Аналогичные примеры расчета сдельного
заработка для грузчиков и механизаторов
погрузочно-разгрузочных работ были пред
ставлены в приложении 5 к статье о сдельной
форме оплаты труда в журнале «Заработная
плата» № 12/2016, с. 39.
Комплексный пример расчета сдельного
заработка и его распределения (включая
премию) при аккордной сдельной системе
оплаты труда приводится в приложении 4.
На примере работ по капитальному ремонту
объектов материально-технической базы
хлебоприемного предприятия сдельный за
работок распределяется по отработанному
времени с учетом квалификационных раз
рядов исполнителей.
Комплексный пример расчета коллективной сдельной расценки, сдельного
заработка и его распределения на примере
производства сортовой муки приведен в приложении 5. Это прямая коллективная сдель
щина. При расчете расценки использованы
две нормы труда: норма выработки (исходя
из суточной производительности мельницы
по паспорту) и норматив численности. Для

Гуртовой		
Голуб			

14,59
9,97
145,46

П. П. Гуртовой
Т. П. Голуб

аппаратчиков мукомольного производства
и грузчика в расчете применялись часовые
тарифные ставки сдельщиков, предусмот
ренные в приложении 1.
Приведено два варианта распределения
коллективного сдельного заработка — по
тарифным коэффициентам и по коэффициен
ту приработка. По обоим вариантам суммы
заработка практически идентичны. При этом
не использована возможность распределения
коллективного заработка по коэффициенту
трудового участия как нецелесообразному
для малочисленной бригады.
При расчете сдельного заработка ис
пользовались отраслевые нормы труда:
нормы времени на ремонт оборудования
(приложение 4) и нормативы численности
рабочих мукомольных предприятий (приложение 5). Эти нормы труда вводились на
предприятии на базе временно действующих
на территории Украины ведомственных ак
тов законодательства бывшего СССР в связи
с неурегулированностью в нашей стране
этих вопросов.
Предложенная статья может стать прак
тическим подспорьем при выборе и при
менении систем сдельной оплаты труда на
предприятии.
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3

2

15,04

50,20

380,0

21,41
…

79,32

250,06

5,08
…

34,75

60,0

4,25
…

22,91

Голуб				

535,13 174,76 4860,20 3598,36 991,20

0,41
…

6,87

3,24
…

35,87

Т. П. Голуб

10159,65

755,30

34,39
…

179,72

9

На объем
капитального
ремонта
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2
I. Нормативная трудоемкость
Зерносушилка ДСП-32, Типовые нормы времени
на ремонт машин и оборудования хлебоприемных
и зерноперерабатывающих предприятий, 1976 г.
Нормативное время по объекту в человеко-часах
Автомобилеразгрузчик гидравлический
универсальный ГУАР-15 Н (с).
Типовые нормы времени на ремонт погрузочноразгрузочных машин и механизмов — часть III,
Москва, 1975 г.
Нормативное время по объекту в человеко-часах
и т. д.
Общая нормативная трудоемкость работ в человекочасах (сумма нормативного времени по объектам)
II. Сумма сдельного заработка, грн
(часовая тарифная ставка, умноженная
на нормативную трудоемкость)

1

1

Наименование объектов ремонта, сборников
норм, исходных и расчетных данных

Разряды работ
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
Часовые тарифные ставки сдельщиков, грн
10,66 11,62
12,79
14,39
16,52 19,19
3
4
5
6
7
8

Расчет нормативной трудоемкости и суммы аккордного заработка
(сдельной расценки на весь комплекс работ) для выполнения работ
по капитальному ремонту объектов материально-технической базы
(на период с 15 марта по 1 мая 2016 г.)

№
п/п

Приложение 4

Приложение № 2
к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 22.02.2016 г. № 17-ОД

Комплексный пример расчета сдельного заработка и его распределения
(включая премию) при аккордной сдельной системе оплаты труда
(два приложения к приказу)
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2

Демин И. П.

Сомов С. Г.

Ралко И. Г.

1

1

2

3

Слесарь-ремонтник V р.

3
Слесарь по ремонту
и обслуживанию
перегрузочных
машин ІV р.
Слесарь по ремонту
и обслуживанию
перегрузочных машин
ІV р.

Профессия,
квалификационный
разряд

3 Задание выполнено в срок.

7185,66

2494,52

2403,13

2288,01

1,0

0,347

0,334

0,319

Тарифная заработная
плата
в грн
удельный
(гр. 4 × гр. 5) вес к итогу
6
7

Т. П. Голуб

13207,54

4583,02

4411,32

4213,20

8

Сдельный
заработок
с премией, грн
(13207,54 × гр. 7)

Голуб					

16,52

14,39

167

151

14,39

5

Часовая
тарифная
ставка,
грн

159

4

С 15.02.2016 г.
по 01.05.2016 г.
отработано
человеко-часов

Главный экономист					

Итого

Фамилия,
инициалы
работника

№
п/п

Исходные данные:
— сдельный заработок по аккордному наряду — 10159,65 грн;
— процент премии — 30 %3;
— сдельный заработок по аккордному наряду, включая премию — 13207,54 грн.

Пример распределения сдельного заработка, включая премию, рабочим бригады ремонтников
по фактически отработанному времени в соответствии с квалификационными разрядами
(с примером заполнения)

Приложение № 3
к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 22.02.2016 г. № 17-ОД

№1 (126) январь 2017

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

45

Главный экономист					

Единица
измерения
3
тонн
–
%
тонн
–
тонн

Голуб					

№
Нормообразующие показатели
п/п
1
2
1 Паспортная суточная производительность мельницы в зерне
2 Вид помола пшеницы
3 Общий выход муки
4 Паспортная суточная производительность мельницы в муке
5 Количество смен
Сменная норма выработки в муке для бригады мукомольного производства

Расчет нормы выработки для бригады-смены мукомольного производства

Т. П. Голуб

4
60
трехсортный
78
47 (60 × 78%)
3
15,7 (47 ÷ 3)

Значение

Приложение № 1
к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 07.06.2016 г. № 49-ОД

Комплексный пример расчета коллективной сдельной расценки, сдельного заработка
и его распределения при прямой коллективной сдельщине
(пять приложений к приказу)

Приложение 5
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Главный экономист					

Голуб					

2
1
1
4

Общая
численность

Т. П. Голуб

Численность рабочих в смену
по профессиям
Нормативообразующий показатель — суточная
аппаратчик мукомольного производства
грузчик
производительность мукомольного участка
по разрядам и по функциям
по приемке
(по отраслевым нормативам численности
и погрузке
ІІ разряда
рабочих мукомольных предприятий, 1987 г.)
ІV разряда
ІV разряда
мешков
(выбойщик(вальцовый) (рассевной)
с мукой
зашивальщик)
В муке — до 100 тонн (таблица 3 сборника)
1
1
х
х
В зерне — до 100 тонн (таблица 15 сборника)
х
х
1
х
В муке — до 200 тонн (таблица 18 сборника)
х
х
х
1
Итого явочная нормативная численность в смену
1
1
1
1

Расчет нормативной сменной численности рабочих мукомольного участка
при суточной производительности мельницы: в зерне — 60 тонн, в муке — 47 тонн

Приложение № 2
к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 07.06.2016 г. № 49-ОД
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Наименование профессий (функций)

Разряд

1

144,96
486,40
29,83
(468,40 ÷ 15,7)
2,038
(32 ÷15,7)

8
32

Т. П. Голуб

93,04

8

Голуб					

115,20

8
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Главный экономист					

115,20

Сменная тарифная ставка
(часовая
тарифная
ставка ÷ 8 ч.),
грн
8

Часовая
Сменный фонд
тарифная
рабочего времени,
Нормативная
ставка,
человеко-часов
численность
грн

Аппаратчик мукомольного производства
ІV
1
14,40
(вальцовый)
Аппаратчик мукомольного производства
2
ІV
1
14,40
(рассевной)
Аппаратчик мукомольного производства
3
ІІ
1
11,63
(выбойщик-зашивальщик)
4 Грузчик
–
1
18,12
Итого
х
4
х
II. Коллективная сдельная расценка за 1 тонну муки
(сумма сменных тарифных ставок, деленная на норму выработки), грн
III. Норма времени на производство 1 тонны муки
(общий сменный фонд рабочего времени, деленный на норму выработки), человеко-часов

№
п/п

I. Расчет суммы сменных тарифных ставок
Состав бригады

Расчет коллективной сдельной расценки и нормы времени
на производство 1 тонны сортовой муки
(исходя из размеров часовых тарифных ставок рабочих на 01.05.2016 г., сменной нормы выработки
в муке —15,7 тонны, нормативной сменной численности рабочих, продолжительности смены — 8 часов
при 5-дневной рабочей неделе)

Приложение № 3
к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 07.06.2016 г. № 49-ОД
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29,83

10649,31 (357 × 29,83)

Месячный коллективный сдельный заработок
бригады

Главный экономист					

Голуб					

Т. П. Голуб

II. Распределение коллективного сдельного заработка по тарифным коэффициентам
Тарифный
Сумма закоэффиКоэффиработка на
Заработок
Часовая циент (отциенто- один коэффиФамилия,
Отраработника
№
тарифношение
дни
циенто-день
инициалы
Профессия, разряд
ботано
(гр. 8 × гр. 7),
ная став- тарифной
п/п
(гр. 4 × (10649,31÷ итог
работника
дней
грн
ка, грн
ставки к
× гр .6)
по гр. 7),
наименьгрн
шей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Аппаратчик
1 Васин И. В.
мукомольного
20
14,40
1,238
24,76
106,706
2642,05
производства IV разряда
Аппаратчик
2 Кроль И. С.
мукомольного
21
14,40
1,238
26,00
106,706
2774,37
производства IV разряда
Аппаратчик
3 Лоза И. С.
мукомольного
21
11,63
1,0
21,00
106,706
2240,84
производства II разряда
4 Доля С. В.
Грузчик
18
18,12
1,558
28,04
106,706
2992,05
Итого
х
х
х
99,80
10649,31

357

I. Расчет месячного коллективного сдельного заработка бригады
Коллективная сдельная
Выработано муки, тонн
расценка за 1 тонну муки, грн

Форма расчета и распределения коллективного сдельного заработка
по тарифным коэффициентам
(с примером заполнения по бригаде № 1 за июль 2016 г.)

Приложение № 4
к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 07.06.2016 г. № 49-ОД
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29,83

10649,31 (357 × 29,83)

Главный экономист					

Голуб					

Т. П. Голуб

2992,25
10649,31
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2240,61

2774,28

2642,17

8

Заработок
работника
(гр. 6 ×
× гр. 7), грн

Месячный коллективный сдельный заработок
бригады

II. Распределение коллективного сдельного заработка по коэффициенту приработка
Часовая Месячная заработОбщий коэффициная плата по таОтратарифФамилия,
ент приработка
№
Профессия,
рифным ставкам
ботано
ная
инициалы
(10649,31 ÷ итог
разряд
п/п
дней
ставка,
(гр. 4 × гр. 5 ×
работника
гр. 6)
× 8 часов), грн
грн
1
2
3
4
5
6
7
Аппаратчик
мукомольного
20
14,40
2304,00
1,14677
1 Васин И. В.
производства
IV разряда
Аппаратчик
мукомольного
21
14,40
2419,20
1,14677
2 Кроль И. С.
производства
IV разряда
Аппаратчик
3 Лоза И. С.
мукомольного
21
11,63
1953,84
1,14677
производства II разряда
4 Доля С. В.
Грузчик
18
18,12
2609,28
1,14677
Итого
х
х
9286,32

357

I. Расчет месячного коллективного сдельного заработка бригады
Коллективная сдельная
Выработано муки, тонн
расценка за 1 тонну муки,
грн

Форма расчета и распределения коллективного сдельного заработка
по коэффициенту приработка
(с примером заполнения по бригаде № 1 за июль 2016 г.)

Приложение № 5
к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 07.06.2016 г. № 49-ОД
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Тетяна БОЧКАРЬОВА,
заступник директора департаменту — начальник відділу
статистики оплати праці Державної служби статистики України

Звіт з праці

за ф. № 1-ПВ (місячна):
звітуємо по-новому
Починаючи зі звіту за січень 2017 р. за новою формою подаватиметься «Звіт із праці» за ф. № 1-ПВ (місячна). Про
зміни в порядку звітування в цілому ми вже розповідали
в попередньому номері. У цій статті розглянуто особливості
заповнення місячного звіту

У

   2017 р. респонденти державних статистичних спостережень зі статистики
праці подають поточні звіти з праці
за формою № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»,
затвердженою наказом Державної служби
статистики України від 10.06.2016 р. № 90.
Звертаємо увагу, що починаючи з 2017 р.
показники заповнюються на дискретній
основі (за місяць, без періоду з початку року).
Джерелами інформації для заповнення
форм є первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності. Зокрема, правильно визначити
показники кількості працівників допоможе
Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного
комітету статистики України від 28.09.2005 р.
№ 286. Показники кількості працівників
у звітах проставляються в цілих числах.
Правильно визначити показники оплати
праці допоможе Інструкція зі статистики
заробітної плати, затверджена наказом

Державного комітету статистики України
від 13.01.2004 р. № 5. Показники оплати
праці у звітах проставляються у «тис. грн»
з одним десятковим знаком.
Форма № 1-ПВ (місячна) складається
з двох розділів, порядок заповнення яких
наводимо далі.

Заповнення розділу І
У розділі I «Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці» дані заповнюються за звітний місяць.
У рядку 1020 заповнюються дані про
суму нарахованого фонду оплати праці всіх
працівників. До цієї суми включаються нарахування:
• штатних працівників;
• тих, які працюють за сумісництвом;
• осіб, які виконують роботи за цивільноправовими договорами;
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• учнів та студентів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику
на підприємстві;
• працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами
або для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку (крім допомоги за
рахунок фондів державного соціального
страхування) та призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період, інших категорій працівників (у т. ч. звільнених).
Звертаємо увагу: суми нарахувань за дні
відпусток відображаються пропорційно часу,
що припадає на звітний місяць (період).
У рядку 1030 заповнюються дані про
суму ПДФО із фонду оплати праці усіх працівників (без перерахунків за попередній
рік). Для розрахунку частка фонду оплати
праці в оподатковуваному доході множиться
на загальну суму ПДФО.
У рядку 1040 вказуються дані про середньооблікову кількість штатних працівників, крім тих, які перебувають у відпустках
у зв’язку з вагітністю та пологами або для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період.
У рядку 1060 заповнюються дані про
фактично відпрацьовані штатними працівниками людино-години, зокрема у вихідні
(за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних
роботах, а також час роботи надомників та
тих, які працюють за сумісництвом на тому
самому підприємстві, де й основне місце
роботи (в повному обсязі).
У рядку 1070 зазначають дані про фонд
оплати праці штатних працівників, який
може бути меншим за фонд оплати праці
всіх працівників на суму нарахувань особам,
які не враховуються в середньообліковій
кількості штатних працівників.
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Заповнення розділу ІІ
У розділі II «Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат
із соціального страхування» дані заповнюються станом на 1 число місяця наступного
після звітного періоду.
У рядку 2010 відображається загальна
сума не виплаченої працівникам заробітної
плати, строк виплати якої минув до кінця
звітного періоду.
Наприклад, якщо звіт за ф. № 1-ПВ (місячна) складається за грудень, то заборгованою
є сума повністю або частково не виплаченої
працівникам заробітної плати, що нарахована
за період січень-листопад звітного року та
попередні роки.
Якщо строк виплати заробітної плати
встановлено в тому самому місяці, за який
вона нарахована, в разі її невиплати до
кінця звітного місяця ця сума не є заборгованою. Тобто якщо в колективному договорі
строк виплати заробітної плати встановлено
30 числа, а заробітна плата за червень станом
на 1 липня не виплачена, то ця сума у звіті
за січень-червень не відображається, а в разі
її невиплати впродовж липня зазначається
у звіті за липень (станом на 1 серпня).
Сума не виплаченої працівникам заробітної плати включає невиплачену заробітну
плату всім категоріям працівників, а саме:
штатним працівникам, особам, які працюють
за сумісництвом, за цивільно-правовими
договорами та звільненим працівникам.
Сума боргу включає ту частину нарахувань, що належить до виплати, тобто
без урахування обов’язкових для усіх працівників відрахувань із заробітної плати:
ПДФО, військового збору. Не належить до
заборгованої заробітна плата, своєчасно не
отримана з вини працівника (депонована
заробітна плата).
Зауважте: загальна сума боргу з виплати
заробітної плати кореспондується із сумою

№1 (126) январь 2017

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

простроченої кредиторської заборгованості
з оплати праці на відповідну дату.
У рядку 2020 відображається заборгованість із виплати заробітної плати за попередні роки. Наприклад, у звіті за січень
сума станом на 1 лютого дорівнює сумі,
зазначеній у рядку 2010, оскільки строк
виплати заробітної плати за січень ще не
настав. У наступних звітах сума в цьому
рядку зменшується, якщо здійснювалися
виплати у відповідному місяці звітного періоду в рахунок погашення заборгованості
за попередні роки.
У рядку 2030 зазначається кількість усіх
працівників (штатних працівників, тих, які
працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами, звільнених працівників),
яким не виплачено заробітну плату, строк
виплати якої минув до кінця звітного періоду.
У рядку 2040 вказується сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності як за рахунок коштів Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності, так і за
рахунок коштів підприємства з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності,
з урахуванням непрацездатності, пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві або
професійним захворюванням.
Зауважте: в разі її часткового погашення
залишок розподіляється на заборгованість
з виплати заробітної плати (рядок 2010) та
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (рядок 2040) у пропорціях, що існували
на момент утворення заборгованості.

У рядку 2050 наводяться дані про заборгованість з виплати заробітної плати, яка
фінансується за рахунок коштів державного
та місцевих бюджетів (стаття бюджетної
класифікації 2111 — «Заробітна плата»),
та компенсаційних виплат, передбачених
Законом України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р.
№ 796-XII (далі — Закон № 796) (стаття
бюджетної класифікації 2710 — «Виплата
пенсій і допомоги»).
У рядку 2060 вказуються дані про заборгованість з виплати заробітної плати,
яка фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів (стаття бюджетної класифікації 2111 — «Заробітна плата»).
У рядку 2070 зазначаються дані про
заборгованість з виплати компенсацій
працівникам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, що здійснюються за рахунок державного бюджету та
належать до фонду оплати праці. Зокрема,
нарахування, здійснені відповідно до Закону № 796, а саме: доплата, до заробітку
особам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, оплата додаткової
відпустки (14 робочих днів) та різниця між
попереднім заробітком і заробітком на
новій роботі в разі переведення у зв’язку
зі станом здоров’я на нижчеоплачувану
роботу.
Будьте уважними: якщо рядок 2070
містить дані, вони також відображаються
в повному обсязі в рядках 2010 та 2050.

Що нового
Запис до трудової книжки про службу під час мобілізації
Державна служба України з питань праці на
запитання «Чи потрібно вносити до трудової книжки
працівника, який проходив військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період,
запис про проходження військової служби?» від

повіла, що запис до трудової книжки працівника
про проходження військової служби за призовом
під час мобілізації або на особливий період, який
працює та має запис у трудовій книжці про прий
няття на роботу, може не вноситися.
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 54

Индексация алиментов

c. 57

Ніна ПІДЛУЖНА,
директор департаменту стратегічного планування та аналізу
Міністерства соціальної політики України

Індексація

грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у січні 2017 р. відповідно до Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII у редакції Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV
та Порядку проведення індексації грошових доходів населення,
затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
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Г

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

му 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 грудні 2016 р. – січні
2017 р. наведена в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації в грудні 2016 р. – січні 2017 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
грудень

Місяці
грудень січень
2016 р. 2017 р.
52,0
44,3
30,2
14,2
11,8
11,3
12,6
13,5
10,9
12,3
10,1
9,4

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

8,4
8,8
7,7
4,1
4,0
4,2
4,3
4,7
-

8,4
8,8
7,7
4,1
4,0
4,2
4,3
4,7
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
Рік

люсічень
тий
2015 103,1 105,3
2016 100,9 99,6

березень
110,8
101,0

квітень
114,0
103,5

травень
102,2
100,1

Місяці
черливень пень
100,4 99,0
99,8
99,9

серпень
99,2
99,7

вересень
102,3
101,8

жов- листо- грутень
пад
день
98,7 102,0 100,7
102,8 101,8

ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2015 р. (базовий місяць)
величина приросту ІСЦ для індексації доходів у грудні 2016 р. становить:
1,053 × 1,108 × 1,140 × 1,022 × 1,015 × 1,058 × 1,041 × 100 – 100 = 52 %,
де
1,053 — ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 ÷ 100),
1,108 — ІСЦ за березень 2015 р. (110,8 ÷ 100),
1,140 — ІСЦ за квітень 2015 р. (114,0 ÷ 100),
1,022 — ІСЦ за травень 2015 р. (102,2 ÷ 100),
1,015 — ІСЦ за червень-листопад 2015 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).
1,041 — ІСЦ за травень-жовтень 2016 р. (1,001 × 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 ×
× 1,028 × 100).
За листопад 2016 р. ІСЦ становив 101,8 %, тобто не перевищив поріг індексації (103 %),
тому в січні 2017 р. індексація продовжує нараховуватись на величину приросту ІСЦ — 52 %.
Припустимо, що заробітна плата за грудень 2016 р. становить 3700 грн. Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з
01.12.2016 р. — 1600,00 грн).
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
52 % (152 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 832,00 грн (1600,00 × 52 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 4532,00 грн (3700,00 + 832,00).
Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.
Грошовий дохід разом із сумою індексації оподатковується відповідно до чинного законодавства.
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Ніна ПІДЛУЖНА,
директор департаменту стратегічного планування та аналізу
Міністерства соціальної політики України

Індексація

аліментів

Кабінетом Міністрів України внесено зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення щодо індексації аліментів, призначених судом у твердій грошовій сумі

Які аліменти індексуються
У травні 2015 р. Верховною Радою України
було ухвалено Закон України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом
у твердій грошовій сумі» від 17.05.2016 р.
№ 1368-VIII (далі — Закон № 1368), який
набрав чинності 12.06.2016 р.
Законом № 1368 внесено зміни до ст. 2
Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII (далі — Закон № 1282) і встановлено, що розмір аліментів, визначений
судом у твердій грошовій сумі, підлягає
індексації, якщо вони не мають разового
характеру. Такі аліменти індексуються за
рахунок коштів платника аліментів (ст. 5
Закону № 1282) підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами,
фізичними особами — підприємцями, які
проводять відрахування аліментів із доходу
платника аліментів (ст. 9 Закону № 1282).
З огляду на зміни, внесені до ст. 2 Закону
№ 1282, аліменти в частці від доходу не

індексуються, оскільки прямо не визначені
як об’єкт індексації.
Наприклад, суд може встановити, що
платник зобов’язаний сплачувати аліменти в
твердій сумі та визначити її розмір: наприк
лад, 800 грн. У такому разі незалежно від
фактичного доходу платник має сплачувати
800 грн. Такі аліменти індексуються.

Хто індексує аліменти
Індексувати аліменти мають підприємства, установи, організації, фізичні особи,
фізичні особи — підприємці, які проводять
відрахування аліментів із доходу платника
аліментів (ст. 9 Закону № 1282)1.
1 Нагадаємо, що Законом № 1368 вносилися зміни
також до ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. № 606-XIV, якими було встановлено,
що суму індексації розміру аліментів, визначеного судом
у твердій грошовій сумі, обчислює державний виконавець,
складає відповідний розрахунок та повідомляє про нього
в обумовлених випадках стягувачу та боржнику. Проте
цей Закон втратив чинність 05.10.2016 р., крім ст. 4, яка
втрачає чинність з 05.01.2017 р. (Прим. ред.)
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Механізм індексації
Постановою КМУ від 16.11.2016 р. № 836
внесено зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№1078 (далі — Порядок № 1078).
Встановлено, що об’єктом індексації
є розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі (п. 2 Порядку № 1078),
які індексуються в межах прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних
осіб (п. 4 Порядку № 1078).
Крім того, в новому пп. 7 п. 6 Порядку
№ 1078 закріплено норму, що індексація
розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться за рахунок
коштів платника аліментів підприємствами, установами, організаціями, фізичними
особами — підприємцями, які провадять
відповідні відрахування аліментів із доходу
платника аліментів.
Новий п. 104 Порядку № 1078 визначає,
що обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ)
для проведення індексації розміру аліментів,
визначеного судом у твердій грошовій сумі,
здійснюється з місяця, в якому призначено
аліменти.
Це означає, що якщо аліменти призначені, наприклад, у вересні 2016 р., то ІСЦ
вересня враховується для обчислення ІСЦ
для проведення індексації і для індексації
таких аліментів у грудні 2016 р. становить:
1,018 × 1,028 × 100 = 104,7 – 100 = 4,7 %.

Якщо припустити, що розмір аліментів,
визначений судом у твердій грошовій сумі,
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становить 1000 грн, то сума індексації дорівнюватиме 47 грн, і з платника аліментів
слід утримати 1047 грн.
Для аліментів, визначених судом у твердій
грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 р., обчислення ІСЦ для проведення
індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом № 1368.
Це означає, що якщо аліменти призначені, наприклад, у лютому 2016 р., то для
них ІСЦ для проведення індексації обчислюється з червня 2016 р. (Закон № 1368
набрав чинності 12.06.2016 р.). Право на
індексацію в такому випадку настає в грудні
2016 р. на 4 %, оскільки перевищення порогу індексації відбулося з урахуванням
ІСЦ за жовтень (ІСЦ за червень–жовтень
становив 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 ×
× 1,028 × 100 =104,0).
При цьому розмір аліментів, визначений
судом у твердій грошовій сумі, разом із
сумою індексації не повинен перевищувати 50 % грошового доходу платника
аліментів.
Наприклад, грошовий дохід працівника
становить 1600 грн, розмір аліментів —
700 грн, сума індексації — 200 грн. Розмір
аліментів разом із сумою індексації дорівнює 900 грн (700 + 200). Але для виплати
розмір аліментів у такому випадку становитиме лише 800 грн, тобто не більше 50 %
грошового доходу платника аліментів.
Нагадаємо, що перелік видів доходів, які
враховуються для призначення розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків,
інших осіб, затверджено постановою КМУ
від 26.02.1993 р. № 146.

Що нового
Оскарження податкових рішень у відкритому режимі
З 25.11.2016 р. набули чинності зміни, внесені
наказом Мінфіну від 28.09.2016 р. № 849 до Порядку оформлення і подання скарг платниками
податків та їх розгляду контролюючими органами,

затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 21.10.2015 р. № 916.
Запроваджено розгляд матеріалів скарги
у відкритому засіданні.

уЧет и налоги
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Сегодня в рубрике:

Резерв отпусков:
создание
и использование

c. 59

Вакцинация работников от
гриппа: документальное
c. 66
оформление и учет

Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Резерв

відпусток:
створення та
використання
Донедавна резервом відпускних цікавилися мало, вважали
зайвим і нікому не потрібним. Однак у зв’язку зі змінами,
пов’язаними з обліком витрат, інтерес до нього значно зріс,
відповідно, збільшилася й кількість запитань. Тож у статті
розглянемо основні моменти, що стосуються створення,
використання та інвентаризації резерву відпусток
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Чим передбачено створення
резерву відпусток
Обов’язок підприємства створювати
резерви забезпечення майбутніх витрат
на оплату відпускних (далі — резерв, резерв відпускних) закріплено в П(С)БО 11
«Зобов’язання», П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та в Плані рахунків. Забезпечення —
це зобов’язання з невизначеною сумою
або часом погашення на дату балансу (п. 4
П(С)БО 11). У п. 13 П(С)БО 11 зазначається,
що забезпечення створюється для відшкодування наступних (майбутніх) операційних
витрат на виплату відпускних працівникам. Схоже визначення міститься й у п. 7
П(С)БО 26: виплати за невідпрацьований час,
що підлягають накопиченню, визнаються
зобов’язанням через створення забезпечення
у звітному періоді. Отже, усе вищезгадане
стосується відпускних.
Суть резерву полягає також у рівномірному розподілі витрат на оплату відпусток
протягом року та, відповідно, запобіганні
спотворенню звітності в найбільш «гарячі»
відпускні періоди. Тобто під відпускні слід
створювати резерв, і це обумовлено П(С)БО.
У бухгалтерському обліку він відображається
на субрахунку 471 «Забезпечення виплат
відпусток». Суми створених забезпечень
визнають витратами (п. 13 ПСБО 11) з відображенням їх за дебетом рахунків обліку
витрат на оплату праці (23, 91-94). Про це
також йдеться в листі Міністерства фінансів
України від 09.06.2006 р. № 31-34000-2025/12321. Резерв відпусток створюється
з урахуванням відповідної суми відрахувань
ЄСВ (22 %, 8,41 % тощо).
Колись підприємствам надавалося право
створювати резерв, та з 2002 р. після внесення змін до п. 13 П(С)БО 11 його створення є обов’язковим, на чому Міністерство
фінансів України наголошувало в листі від
09.06.2006 р. № 31-34000-20-25/12321.
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Якщо підприємство не створювало резерву,
посадові особи можуть бути притягнені до
адміністративної відповідальності за порушення порядку ведення бухгалтерського
обліку за ст. 1642 КУпАП у вигляді адмін
штрафу 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», можуть не створювати
резерву відпусток.
У податковому обліку до 2015 р. сума
резерву відпусток не включалася до складу
податкових витрат, а лише фактичні витрати
на виплату відпусток, тому підприємства нех
тували створенням резерву. Оскільки зараз
ситуація змінилась і податок на прибуток
сплачується за даними бухгалтерського обліку, а створення резерву відпусток дає змогу
збільшити витрати, на створення резерву
звертають все більше уваги.

Відпустки, для яких
створюється резерв
Резерв відпусток створюють тільки
для щорічних (основних і додаткових)
відпусток, а також для додаткових відпусток працівникам із дітьми. Це випливає
з п. 7 П(С)БО 26 «Виплати працівникам».
У ньому зазначено, що підприємства мають формувати забезпечення для виплат
за невідпрацьований час, що підлягають
накопиченню. Як відомо, накопичуються тільки щорічні відпустки (основна та
додаткові), а також додаткові відпустки,
передбачені для працівників, які мають
дітей. Решта відпусток (навчальні, творчі,
соціальні) не накопичуються, отже, під
них резерв не створюють. Це й зрозуміло,
адже спланувати їх надання й оплату досить проблематично.
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Розрахунок резерву
Порядок розрахунку розміру резерву
відпусток, як уже зазначалося, наведено в
поясненнях до застосування субрахунку 471
в Плані рахунків. Забезпечення визначають
як добуток фактично нарахованої суми зарплати працівникам за місяць на коефіцієнт
резервування (Крезерв). Його обчислюють
шляхом ділення річної планової суми на
оплату відпусток (Оплан) на загальний річний
плановий фонд оплати праці (ФОПплан):
Крезерв = Оплан ÷ ФОПплан.
Плановий фонд оплати праці (ФОПплан)
обчислюють з урахуванням фактичної кількості працівників та їх зарплати згідно зі
штатним розписом, норми виробітку й запланованого зростання (зниження) таких
показників.
Планові суми відпускних (Оплан) обчислюють виходячи із середньої тривалості
відпусток для працівників і планової середньоденної зарплати, яку розраховують
шляхом ділення планового ФОП на кількість
календарних днів у календарному році без
урахування святкових і неробочих днів (такі
дні перелічені в ст. 73 КЗпП).
Тобто коефіцієнт (відсоток) резервування
визначають раз на рік на підставі планових
показників оплати праці. А відповідно до
Плану рахунків резерв нараховують щомісяця. Слід урахувати також ЄСВ, який
нараховується на фонд оплати праці (КЄСВ).
Така вимога міститься в п. 14 П(С)БО 11
та Інструкції № 291, про це йдеться також
у листі Міністерства фінансів України від
09.06.2006 р. № 31-34000-20-25/12321.
Місячний резерв обчислюється за формулою:
Резерв = ЗПміс × КЄСВ × Крезерв,
де ЗПміс — фактичний фонд оплати праці
за поточний місяць;
КЄСВ — коефіцієнт нарахування ЄСВ, який
визначають за формулою:

УЧЕТ И НАЛОГИ

(100 % + ставка нарахування ЄСВ) ÷
÷ 100 %,
де Крезерв — коефіцієнт резервування.
Зверніть увагу, ставка для нарахування
ЄСВ на зарплату інвалідів (8,41 %) нижча
ніж для решти працівників, суму резерву для
таких працівників слід визначати окремо.
Також необхідно формувати різні резерви
для працівників, витрати на оплату праці
яких відображають на різних рахунках обліку витрат (23,91 – 94).
Якщо зарплата перевищує максимальну величину бази нарахування ЄСВ
(40 000,00 грн), із суми перевищення ЄСВ,
як відомо, не сплачують. Якщо суми перевищення істотні, для працівників з великою
зарплатою резерв також розраховується
окремо за такою формулою :
Резерв = (ЗПміс + МВ × КП × КЄСВ) ×
× Крезерв,
де ЗПміс — фактичний фонд оплати праці
за поточний місяць;
МВ — максимальна величина бази нарахування ЄСВ;
КП — кількість працівників, зарплата
яких перевищила зазначену максимальну
величину;
КЄСВ — коефіцієнт нарахування ЄСВ, який
визначають за формулою:
ставка ЄСВ ÷ 100 %;
Крезерв — коефіцієнт резервування.

Коригування резерву
відпусток
Як зазначалося вище, забезпечення — це
зобов’язання з невизначеною сумою, тому
на кожну дату балансу та за потреби його
необхідно переглядати й коригувати в бік
збільшення або зменшення (п. 18 П(С)БО 11).
Якщо ймовірність вибуття активів для
погашення майбутніх зобов’язань відсутня, суму забезпечення зменшують методом «сторно». Якщо, навпаки, резерву не
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ПРИКЛАД 1

Розрахунок суми резерву
Штат госпрозрахункового підприємства становить 500 осіб, з яких 50 інвалідів. Планова
річна сума оплати щорічних відпусток і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, дорівнює 2 000 000,00 грн. Річний плановий фонд оплати праці — 24 000 000,00 грн.
Нарахована заробітна плата за місяць, крім інвалідів, становить 1 500 000,00 грн (у т. ч.
усі виплати, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних). Заробітна плата працівників-інвалідів за місяць дорівнює 500 000,00 грн.
Норма резервування становить:
2 000 000,00 ÷ 24 000 000,00 × 100 % = 8,3 %.
Коефіцієнти, що збільшують суму резерву на суму нарахованого ЄСВ для кожної групи
працівників:
— по всіх працівниках, крім інвалідів: К = (100 + 22) ÷ 100 = 1,22;
— по працівниках-інвалідах: Кінв = (100 + 8,4) ÷ 100 = 1,084.
Сума резерву дорівнює:
— по всіх працівниках, окрім інвалідів:
(1500 000,00 – 500 000,00) × 8,3 % × 1,22 = 101 260,00 грн;
— по інвалідах:
500 000,00 × 8,3 % × 1,084 = 44 986,00 грн.
Загальна сума резерву, яку необхідно нарахувати за місяць, становить:
101 260,00 + 44 986,00 = 146 246,00 грн.
Припустимо, що фактично за місяць працівникам підприємства було нараховано відпускні в сумі 100 000,00 грн, в т. ч. інвалідам — 30 000,00 грн), нарахований на них ЄСВ
дорівнює:
70 000,00 × 22 % + 30 000,00 × 8,41 % = 17 923,00 грн.
Використання резерву відпусток за місяць:
100 000,00 + 17 923,00 = 117 923,00 грн.
У бухобліку ці операції можна відобразити таким чином:

№ з/п
1
2

Зміст операції
Нараховано резерв відпусток
(у розрахунку на місяць)
Нараховано за рахунок резерву
відпусток (в місяці):
— відпускні
— ЄСВ

Бухгалтерський
облік
Д-т
К-т

Сума,
грн

23, 91-94

471

146 246,00

471
471

661
651

100 000,00
17 923,00
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вистачає, його донараховують. Причиною
коригування може стати зміна планових
показників оплати праці, чисельності працівників, збільшення тривалості відпусток тощо.
Разом із тим згідно з п. 8.2 Положення
про інвентаризацію активів та зобов’язань,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 (далі —
Положення № 879), залишок резерву на
оплату відпусток, включаючи відрахування
на соціальне страхування, переглядається
один раз — станом на кінець року, за результатами інвентаризації, про що йшлося
на початку статті.
Вважаємо, що підприємство може коригувати резерв відпусток і за П(С)БО 11, і за
Положенням № 879. Все залежить від того,
які на підприємстві протягом року відбуватимуться зміни в оплаті праці, режимі роботи,
організації виробничого процесу тощо.
Якщо, наприклад, протягом року в діяльності підприємства нічого суттєво не
змінилося, виробництво не розширили
та не скоротили, зарплати залишилися
такими, як і на початку року, кількість
працівників також не змінилася, то цілком
можливо з метою коригування використовувати механізм інвентаризації забезпечень на оплату відпусток, викладений
у Положенні № 879.
Однак якщо, наприклад, посеред року
збільшено кількість працівників, то в такому
випадку резерв забезпечення на виплату
відпускних слід коригувати поквартально.
Квартальне коригування можна проводити на підставі наведеного у прикладі 1
розрахунку, підставивши в нього уточнені
показники:
Скоригований резерв = ЗПквартал ×
× КЄСВ × Крезерв,
де ЗПквартал — фактичний фонд оплати
праці за квартал;
КЄСВ — коефіцієнт нарахування ЄСВ;
Крезерв — коефіцієнт резервування.
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Бухгалтерський облік
У бухгалтерському обліку резерв відпускних відображають за субрахунком 471 «Забезпечення виплат відпусток».
Створення та розрахунок розміру цього
резерву документально оформляють бухгалтерською довідкою. Підприємство
у своїй обліковій політиці має закріпити
положення про резервування майбутніх
витрат на оплату відпусток, визначити
граничну суму відрахувань, щомісячний
коефіцієнт відрахувань у резерв відпускних,
дати коригування резерву тощо.
Суму створеного щомісячного резерву
на оплату відпусток визнають витратами
і відображають кореспонденцією:
Д-т 23, 91–94 — К-т 471.
Нарахування відпускних або компенсації за невикористані відпустки за рахунок
резерву відображають кореспонденцією:
Д-т 471 — К-т 661.
Нарахування за рахунок резерву ЄСВ на
суми відпускних і компенсацій:
Д-т 471 — К-т 651.
Якщо створеного резерву на оплату відпусток не вистачає для виплат повної суми
відпускних працівникам, тоді суму, якої
бракує, списують на рахунок витрат за такою
кореспонденцією: Д-т 23, 91–94 — К-т 661.
У Балансі (Звіті про фінансовий стан)
за формою згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» суми забезпечень відображають у пасиві, в т. ч. суми
довгострокових забезпечень, у рядку 1520,
а поточних — у рядку 1660.
На перший погляд може здаватися, що
резерв відпусток формується як довгострокове зобов’язання, яке планується погасити
через більш ніж 12 місяців із дати балансу.
Однак чинний механізм розрахунку резерву
передбачає щомісячний порядок його нарахування на базі річних планових показників.
Таким чином, суми забезпечення на оплату
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ПРИКЛАД 2

Підприємство проводить інвентаризацію резерву відпусток станом на 31.12.2016 р.
Залишок невикористаного резерву відпусток на цю дату дорівнює 15 000,00 грн, нарахування ЄСВ (22 %) — 3300,00 грн.
Кількість невикористаних усіма працівниками календарних днів відпустки становить
120,00 к. дн.
Середньоденна заробітна плата одного працівника (умовно) — 150,00 грн.
Визначаємо фактичний залишок резерву (суму, яку необхідно було б виплатити підприємству у вигляді грошової компенсації за невикористані відпустки, якщо б усі працівники,
які не використали відпустки, звільнилися з 01.01.2017 р.):
120 к. дн. × 150,00 грн = 18 000,00 грн.
Резерв у вигляді нарахування ЄСВ:
18 000 × 22 % = 3960,00 грн.
Таким чином, станом на 31.12.2016 р. підприємству необхідно додатково нарахувати:
— забезпечення на оплату відпусток: 18000,00 грн – 15000,000 грн = 3000,00 грн;
— забезпечення на оплату ЄСВ з відпускних: 3960,00 грн – 3300,00 грн = 660,00 грн.

відпусток слід відображати в рядку 1660
«Поточні зобов’язання».
У Примітках до річної фінансової звітності,
форму яких затверджено наказом Міністерства
фінансів України від 29.11.2000 р. № 302,
у розділі VII «Забезпечення і резерви» щодо
резерву на оплату відпусток надають інформацію про:
• суму залишку на початок і кінець звітного року;
• збільшення розміру резерву за звітний
рік за рахунок нарахування (створення) та
додаткових відрахувань;
• суму використаного протягом звітного
періоду забезпечення;
• невикористану суму забезпечення,
відсторновану у звітному періоді.

Інвентаризація резерву
відпусток
Резерв відпусток слід інвентаризувати
станом на кінець року (31.12.2016 р.). Якщо
підприємство провело його інвентаризацію

станом на 1 грудня (01.12.2016 р.), залишок
резерву все одно має бути відкоригований
станом на кінець року (31.12.2016 р.). Під час
інвентаризації відпусток необхідно діяти так:
• визначаємо можливу суму грошової
компенсації за невикористану відпустку:
кількість днів невикористаної працівниками відпустки множимо на середньоденну
заробітну плату працівників;
• розраховану суму компенсації порівнюємо із залишком річного резерву відпусток
(враховуємо нарахування у вигляді ЄСВ);
• інвентаризацію оформляємо відповідним актом;
• отриману в результаті розрахунків суму
резерву відпусток порівнюємо з кредитовим
сальдо субрахунку 471 станом на 31 грудня
поточного року. Якщо є відмінності в сумах,
необхідно зробити записи, що відкоригують
записи в обліку:
— зайво нарахована сума забезпечення
підлягає сторнуванню проводкою Д-т 23
Кт 471;
— сума, якої не вистачає, донараховується
проводкою Д-т 23 Кт 471.
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Залишок забезпечення на виплату відпусток, у т. ч. відрахування на загальнообов’яз
кове державне соціальне страхування з цих
сум, станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який базується на
кількості днів невикористаної працівниками
підприємства щорічної відпустки та середньоденній оплаті праці працівників.
Отже, до розрахунку слід брати всі дні невикористаних працівниками підприємства
щорічних відпусток (щодо яких створювався
резерв), і нехай вас не лякає сума чи кількість днів.
Відповідно до ст. 11 Закону про відпустки
забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років
поспіль, а також ненадання їх протягом
робочого року особам віком до 18 років та
працівникам, які мають право на щорічні
додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим
характером праці.
Крім того, якщо створювати резерв відпусток щороку та коригувати його в кінці
кожного року, то сума коригування кожного
з наступних років буде не настільки великою,
як це може здатися на перший погляд.
Слід також ураховувати, що якщо підприємство не створювало резерву відпусток
у попередні роки, а вирішило його створити
в поточному, то, інвентаризуючи його, не
можна врахувати всі дні невикористаних відпусток за попередні роки, оскільки ці дні не
були враховані в сальдо резерву на початок
року. Інакше це призведе до невиправданого
завищення витрат за звітний період.

Документування резерву відпусток
Нормативними актами з питань ведення
бухобліку не визначено форми спеціальних
первинних документів з питань створення
та інвентаризації резерву відпускних. Тому
їх слід розробити самостійно.

УЧЕТ И НАЛОГИ

Враховуючи вимоги законодавства, вважаємо, що для створення та інвентаризації
резерву відпусток достатньо буде таких
документів:
• положення про облікову політику;
• бухгалтерської довідки щодо створення
резерву відпусток (місячної);
• бухгалтерської довідки щодо інвентаризації резерву відпусток (квартальної
й річної);
• акта інвентаризації резерву відпусток.
Що стосується оформлення резерву відпусток бухгалтерською довідкою, то цей
документ не є догмою, тож його можна
виправити так, як необхідно для підприємства.
Насамперед бухгалтерська довідка має
містити обов’язкові реквізити первинного
документа, перелік яких визначено в ст. 9
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996-XIV.
Щодо створення резерву відпусток у ній
обов’язково має зазначатися:
• розрахунок резерву відпусток (також
відображається залишок резерву на дату
його інвентаризації);
• підтвердження господарської операції
(розмір відрахувань на створення резерву).
За бажанням можна додати й іншу інформацію, необхідну для відображення, але
за умови, що будуть вказані всі необхідні
реквізити, зазначені вище.
Згідно з п. 18 П(С)БО 11 залишок забезпечення відпусток переглядається на кожну
дату балансу та за необхідності збільшується
або ж зменшується. Інвентаризація резерву
відпусток, як правило, проводиться в кінці
року (докладніше про інвентаризацію резерву відпусток див. № 11/2016 р.).
Бухгалтерську довідку також необхідно
складати за результатами інвентаризації
резерву відпусток. Акт інвентаризації слід
скласти на дату проведення річної інвентаризації.
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Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Вакцинація

працівників від грипу:
документальне оформлення
та облік
З приходом холодної пори року в Україні зазвичай різко
зростає рівень захворюваності населення на грип та гострі
респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), що негативно впливає
на роботу підприємств, а іноді й буквально паралізує її. Щоб
запобігти можливому форс-мажору, роботодавці вдаються
до профілактичних заходів, зокрема вакцинації працівників.
Як документально оформити цю процедуру та відобразити
в обліку, з’ясуємо в статті

Законодавче регулювання
Проведення вакцинації (профілактичних
щеплень) населення, в т. ч. працівників підприємств, передбачено ст. 27 Закону України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» від 24.02.1994 р.
№ 4004-ХІІ (далі — Закон № 4004) і ст. 12
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ
(далі — Закон № 1645).
Згідно із зазначеними нормами щеплення
поділяються на обов’язкові та рекомендовані
(добровільні).

Перелік усіх щеплень, як обов’язкових, так
і рекомендованих, та оптимальні строки їх
проведення встановлено Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 16.09.2011 р. № 595 (далі —
Календар). Більшість обов’язкових щеплень
проводяться в дитячому та юнацькому віці,
але є такі, які передбачені для дорослих, зок
рема працівників.
Так, працівники окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких може
призвести до зараження цих працівників та
(або) поширення ними інфекційних хвороб,
підлягають обов’язковим профілактичним
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щепленням проти дифтерії, кашлюку, кору,
поліомієліту, правця, туберкульозу, а також
проти інших хвороб.
Стосовно щеплення проти грипу, то про
нього в Календарі згадується двічі, зокрема
як про рекомендоване та як про обов’язкове.
Рекомендоване щеплення проти грипу передбачено розділом ІІІ Календаря.
Крім зазначених осіб щеплення від грипу
рекомендується робити військовослужбовцям, будівельникам, працівникам органів
внутрішніх справ, медичним працівникам,
трудовим колективам підприємств, установ,
організацій. Таке щеплення проводиться
виключно за згодою працівника і відмова
від його проведення жодним чином не
впливає на виконання ним своїх трудових
обов’язків.
Обов’язкове щеплення проти грипу
передбачено розділом IV Календаря і може
проводитися:
• на ендемічній території — території,
у межах якої протягом тривалого часу реєструються непоодинокі випадки захворювання населення певною інфекційною
хворобою;
• за епідемічними показниками — показаннями для проведення активної імунопрофілактики, що не передбачена вакцинацією
за віком, у разі виникнення несприятливої
епідемічної ситуації або загрози її виникнення, а також у разі можливого ризику
інфікування під час контакту особи з джерелом інфекції.
Зважаючи на зазначене, обов’язкове
щеплення проти грипу проводиться після виникнення епідемії грипу на певній
території.
Рішення про проведення обов’язкового
щеплення проти грипу приймають головний
державний лікар України чи головні державні санітарні лікарі областей та міста Києва
(п. 4 розділу IV Календаря). Цим документом встановлюється і перелік громадян, які
мають обов’язково зробити таке щеплення.
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Серед осіб працездатного віку, як правило,
згаданому щепленню підлягають:
• персонал медичних закладів;
• персонал дошкільних, середніх та інших
навчальних закладів, інтернатів, будинків
дитини та будинків для громадян похилого
віку;
• працівники сфери послуг, торгівлі,
транспорту, військові, а також особи, які
перебувають у контакті з великою кількістю
людей;
• персонал підприємств, установ, організацій (з метою запобігання спалахам
інфекційних хвороб).
У разі відмови або ухилення від обов’яз
кового профілактичного щеплення працівник,
який повинен його зробити, відстороняється
від виконання своїх трудових функцій (абзац
другий ст. 12 Закону № 1645).
Стосовно осіб, які направляються у закордонне відрядження, то їх виїзд до країн,
перебування в яких пов’язане з високим
ризиком захворювання на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби,
дозволяється після проведення профілактичних щеплень (абзац восьмий ст. 28 Закону
№ 1645). Щеплення осіб, які виїжджають за
межі України, проводяться з урахуванням
епідемічної ситуації в країні виїзду відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації
охорони здоров’я (п. 5 розділу IV Календаря).

Фінансування профілактичних
щеплень
Порядок фінансування профілактичних
і протиепідемічних заходів встановлено ст. 8
Закону № 1645, згідно з якою фінансування
цих заходів може відбуватися за рахунок
коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ
і організацій, а також коштів фізичних осіб.
Поставки медичних імунобіологічних
препаратів для проведення профілактичних
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щеплень, включених до Календаря, здійснюються за рахунок коштів Державного
бюджету, а для проведення щеплень за епідемічними показаннями — за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не
заборонених законодавством.
Профілактичні та поточні дезинфекційні
заходи проводяться за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно
від форм власності та за кошти фізичних
осіб. Для громадян профілактичні щеплення
проти інфекційних хвороб, включених до
Календаря, та профілактичні щеплення за
епідемічними показаннями проводяться
безоплатно.
З цього випливає, що щеплення праців
ників бюджетних установ і організацій проводиться за рахунок коштів бюджетів, передбачених кошторисами на їх утримання,
а інших підприємств — за рахунок їх власних коштів.

Документальне оформлення
Питання оплати підприємством профілактичних та протиепідемічних заходів насамперед має бути передбачено в колективному
договорі або в персональних трудових договорах із працівниками. У колективному
договорі можна визначити перелік посад, за
якими працівники підлягають обов’язковим
та рекомендованим щепленням, включеним
до Календаря, і для яких вони будуть безоплатними. Доцільно також визначитися
і з умовами фінансування (за рахунок підприємства, чи за рахунок працівника, чи часткова
оплата підприємством і працівником) у разі
добровільного щеплення.
Для проведення щеплення керівник підприємства повинен видати відповідний наказ
(розпорядження). Підставами для видання
наказу слугуватимуть:
• положення колективного (трудового)
договору;
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• рішення головного санітарного лікаря
України, області чи міста Києва про проведення щеплення від грипу за епідемічними
показаннями — для обов’язкового щеплення;
• заяви працівників — для добровільного
щеплення від грипу.
У наказі (додаток) слід вказати:
• прізвища, імена та по батькові працівників, яким проводиться щеплення проти грипу;
• особу (осіб), відповідальну (відповідальних) за проведення вакцинації;
• строки проведення щеплення;
• медичний заклад, який здійснюватиме
вакцинацію працівників.
Якщо окремим працівникам щеплення
проводитиметься за їх бажанням (добровільно), варто вказати умови його фінансування.
Із закладом охорони здоров’я потрібно
укласти договір про проведення вакцинації
(щеплення) працівників. Слід звернути увагу на
те, щоб такий медичний заклад мав ліцензію на
здійснення господарської діяльності з медичної
практики (п. 4 Положення про організацію
і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 16.09.2011 р. № 595).
Інформація про проведення щеплення
вноситься до розділу «Відомості про щеп
лення» медичної картки амбулаторного
хворого (форма № 025/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 14.02.2012 р. № 110). На підставі цієї
інформації заклад охорони здоров’я, де проводилося щеплення, оформлює працівнику
довідку, в якій зазначають назву вакцини,
назву виробника, дозу, серію введеної вакцини. Така довідка слугуватиме документом,
який підтверджує факт проведення щеплення
кожного конкретного працівника. Ті працівники, які були направлені на щеплення, але
не надали такої довідки, мають бути відсторонені від роботи.
Також слід отримати від медичного зак
ладу акт наданих послуг із зазначенням
загальної вартості вакцинації працівників.
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Податковий облік
ПДФО та В3
Відповідно до пп. 165.1.19 ПКУ не включаються до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу кошти або вартість
майна (послуг), що надаються за рахунок роботодавця, в т. ч. на вакцинацію працівника,
спрямовану на профілактику захворювань
у період загрози епідемій відповідно до Закону
№ 4004, за наявності відповідних підтвердних
документів (крім витрат, що компенсуються
виплатами з фонду державного соціального
медичного страхування).
На нашу думку, ця норма поширюється як
на обов’язкові, так і рекомендовані щеплення проти грипу, оскільки, по-перше, обидва
види включені до Календаря, а по-друге, ним
визначено категорії працівників, які підлягають і обов’язковим, і рекомендованим
щепленням.
Підтвердними документами виступатимуть договір із закладом охорони здоров’я
та рахунок-фактура від нього, документ про
оплату підприємством вартості послуг з вакцинації, довідка про проведення щеплення.
Якщо підприємство купує вакцину окремо
в іншому медичному або фармацевтичному
закладі, потрібно мати документи, що підтверджують факт придбання, — чек, накладну
на товар, податкову накладну тощо.
Щеплення працівників, для яких Кален
дарем воно не визначено як обов’язкове або
рекомендоване, формально не підпадає під
дію пп. 165.1.19 ПКУ, однак лист Державної
податкової служби України від 11.01.2016 р.
№ 351/6/17-1115 дає право вважати, що за
наявності всіх необхідних підтвердних документів оплату за добровільне щеплення
працівника від грипу можна розглядати як
допомогу на медичне обслуговування, що
також передбачено цим підпунктом.

Разом з тим якщо, наприклад, підприємство оплатило за когось зі своїх працівників
вартість щеплення проти грипу, проведеного
в медичному закладі, який не має відповідної ліцензії, або не оформило необхідних
документів, дохід працівника слід розглядати як додаткове благо й оподатковувати
за ставкою 18 % та 1,5 % із застосуванням
«натурального» коефіцієнта (п. 164.5 ПКУ).

ЄСВ
Заходи з вакцинації працівників можуть
бути віднесені до послуг з лікування, наданих
закладами охорони здоров’я. Вартість таких
послуг не належить до витрат на оплату праці
(п. 3.30 Інструкції зі статистики зарплати)
та не оподатковується ЄСВ згідно з п. 13
розділу ІІ Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців,
на які не нараховується єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

Бухгалтерський облік
У бухгалтерському обліку витрати на
вакцинацію включаються до складу витрат
і відображаються на витратних рахунках
виходячи з того, в якому структурному підрозділі працює працівник, якому проведено
щеплення проти грипу.
Зокрема, витрати на вакцинацію відображають:
• на рахунку 91 «Загальновиробничі
витрати» — щодо виробничого та загальновиробничого персоналу;
• на рахунку 92 «Адміністративні витрати» — щодо адміністративного персоналу;
• на рахунку 93 «Витрати на збут» — щодо
працівників відділу збуту.
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Додаток
Приклад наказу про вакцинацію працівників
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС»
НАКАЗ
12.12.2016			

м. Київ				

№ 97

Про проведення вакцинації
працівників підприємства
Відповідно до вимог Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ, Закону України «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ та наказу
Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок проведення профілактичних
щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунологічних препаратів» від
16.09.2011 р. № 595
НАКАЗУЮ:
1. Провести в період з 16 по 30 грудня 2016 р.:
— обов’язкове щеплення від грипу працівників відділу реалізації та збуту (Петренко В. П., Пономаренко С. О., Сокіл Н. В., Іванченко Д. Т., Кирилюк І. В.) та персоналу кафе «Смакота» (Данилюк О. М., Козаченко Т. М., Білецька І. С.);
— добровільне щеплення від грипу головного бухгалтера Берегової Н. М., начальника відділу кадрів Грінченка М. П., прибиральниці Прасол О. Л. Фінансування
витрат на добровільне щеплення провести за рахунок товариства.
2. Юристу Бондар В. Л. укласти договір з Центральною міською лікарнею щодо
проведення щеплення працівників підприємства.
3. Головному бухгалтеру Береговій Н. М. оплатити вартість послуг з вакцинації
відповідно до рахунків медичного закладу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Дідковського О. М.
Підстави:
1. Рішення головного державного санітарного лікаря м. Києва «Про проведення обов’язкового щеплення від грипу» від 08.12.2016 р. № 53.
2. Заяви про добровільне щеплення від грипу Берегової Н. М., Грінченка М. П.,
Прасол О. Л.
3. Положення колективного договору.
Директор				
З наказом ознайомлено:

Фоменко		

О. П. Фоменко
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Официальное мнение

Сегодня в рубрике:

Разъясняют
специалисты Госстата

c. 71

Разъясняют
специалисты ГФСУ

c. 72

Роз’яснюють фахівці Держстату
Роз’яснює Наталія УСИК, головний спеціаліст-економіст відділу
статистики оплати праці Державної служби статистики України

Виключення підприємства
з кола респондентів, що подають
«Звіт з праці»
Підприємство (установа чи організація), яке було відібрано для
участі в державному статистичному спостереженні, протягом фінансового року суттєво скорочує кількість
своїх працівників або тимчасово припиняє діяльність на невизначений термін.
Чи можливо вилучити таку організацію
з кола підприємств, що зобов’язані подавати «Звіти з праці» за ф. № 1-ПВ (квартальна) та розділом І ф. № 1-ПВ (місячна)?
Державне статистичне спостереження за ф. № 1-ПВ (квартальна) та
розділом І ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт із
праці» організовано відповідно до Методологічних положень державного статистичного
спостереження «Обстеження підприємств

із питань статистики праці», затверджених
наказом Державної служби статистики України від 18.08.2014 р. № 241. Згідно з п. 2.3
зазначених положень перелік звітних одиниць (респондентів) для проведення цього
спостереження формується на державному
рівні один раз на рік. За статистичною методологією перегляд сукупності респондентів
під час проведення спостереження протягом
року не передбачений.

Подання статзвітів
респондентами Донецької
та Луганської областей
Які особливості подання звітності
зі статистики праці респондентами
Донецької та Луганської областей?
Загальний порядок подання звітів за
ф. № 1-ПВ (квартальна) та розділом І
ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»

71

72

Официальное мнение

викладено в п. 1.2 Інструкції зі статистики
кількості працівників, затвердженої наказом
Державного комітету статистики України
від 28.09.2005 р. № 286. Зокрема, встановлено, що юридичні особи подають форми
державних статистичних спостережень
із праці безпосередньо органу державної
статистики за своїм місцезнаходженням.
Водночас наказом Державного комітету
статистики України «Про забезпечення орга-
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нами державної статистики приймання форм
державної статистичної звітності від респондентів Донецької та Луганської областей» від
09.07.2014 р. № 209 для респондентів цих
регіонів передбачена можливість подання
статистичної та фінансової звітності до будьякого територіального органу державної
статистики або безпосередньо до Держстату.
Наказ розміщено на офіційному веб-сайті
Держстату в рубриці «Респондентам».

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

Оподаткування матеріальної
допомоги
Чи підлягає оподаткуванню ПДФО
сума разової матеріальної допомоги до святкових дат, що надається
підприємством-благодійником згідно
з умовами колективного договору, колишнім пенсіонерам?
З метою оподаткування матеріальна
допомога, що надається без встановлення умов та напрямів її витрачання, відноситься до нецільової благодійної
допомоги. Особливості оподаткування
благодійної допомоги встановлено п. 170.7
ПКУ.
Так, абзацом першим пп. 170.7.3 ПКУ
передбачено, що не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у т. ч. матеріальної, що
надається, зокрема, резидентами — юридичними особами на користь платника податку
протягом звітного податкового року сукупно
в розмірі, що не перевищує суми граничного
розміру доходу, визначеного згідно з абзацом

першим пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на
1 січня такого року (у 2016 р. — 1930,00 грн).
Перевищення допомоги над вказаним розміром підлягає оподаткуванню на підставі
пп. 164.2.20 ПКУ у джерела виплати. Благодійник — юридична особа зазначає відомості
про надані суми нецільової благодійної допомоги в податковій звітності.
У разі отримання нецільової благодійної
допомоги від благодійника — юридичної
особи платник податку зобов’язаний подати
річну податкову декларацію із зазначенням
її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом
звітного податкового року перевищує її
граничний розмір, установлений абзацом
першим пп. 169.4.1 ПКУ.
Таким чином, якщо колективним договором передбачено виплату юридичною
особою разової матеріальної допомоги
колишнім працівникам (ветеранам, пенсіонерам) до святкових дат, то в розумінні
ПКУ таку допомогу слід розглядати як нецільову благодійну допомогу, що оподатковується ПДФО з урахуванням пп. 170.7.3 та
пп. 164.2.20 ПКУ.

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Медстрахование и пособие
по уходу за ребенком

c. 73

Листок нетрудоспособности:
отдельные аспекты оплаты

c. 76

Справки для назначения
пенсии

c. 82

Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

Медстрахування

та допомога по догляду
за дитиною

Відомо, що такого поняття, як «допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку», вже немає. Але
є допомога в розмірі 130 грн, що виплачується деяким категоріям жінок, які народили дітей, виплата якої припиняється
в разі працевлаштування жінки, в т. ч. на умовах неповного робочого часу. Але чи тільки в разі працевлаштування?
А якщо жінка отримує доходи не працюючи? Саме про таку
ситуацію йдеться в статті
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Ситуація
Жінка перебуває у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку й отримує 130 грн соціальної допомоги
від Управління соціального захисту населення. У той же час підприємство щомісячно
сплачує за працівницю страховій компанії
внесок на медичне страхування, який як
додаткове благо відображає в податковому розрахунку за формою № 1ДФ. Тобто
працівниця на роботу не вийшла, але дохід
у вигляді додаткового блага від роботодавця
отримує щомісячно. Чи втрачає жінка в такій
ситуації право на допомогу?

Скасування допомоги
по догляду за дитиною
У зв’язку з ухваленням Закону України
«Про запобігання фінансової катастрофи
та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р.
№ 1166-VII (далі — Закон № 1166), який
в частині соціальних виплат набув чинності
з 01.07.2014 р., було змінено порядок призначення допомоги при народженні дитини
та по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
Основні тези цих змін:
• допомога на дітей, народжених до
30.06.2014 р., виплачуватиметься в розмірі, встановленому на дату народження
дитини (на першу дитину — 30 960,00 грн,
на другу — 61 920,00 грн, на третю та наступних дітей — 123 840,00 грн), тобто
зміни з 01.07.2014 р. цієї категорії дітей не
стосуватимуться;
• допомога на дітей, народжених з
01.07.2014 р., виплачуватиметься в розмірі
41 280,00 грн незалежно від кількості народжених дітей;
• виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
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з 01.07.2014 р. буде припинено (крім осіб,
яким призначено допомогу при народженні
першої дитини (народженої до 30.06.2014 р.),
що виплачується 24 місяці). На наступні
12 місяців призначатиметься допомога до
досягнення дитиною трирічного віку в розмірі 130 грн.
Отже, Законом № 1166 з 01.07.2014 р.
об’єднано допомогу при народженні дитини
та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в один вид
допомоги — встановлено фіксований розмір
допомоги при народженні дитини.
У червні 2014 р. також було внесено зміни до п. 13 Порядку призначення і виплати
державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 р.
№ 1751 (далі — Порядок № 1751), яким передбачено, що особам, які на 30.06.2014 р.
мали право на отримання допомоги при
народженні (усиновленні) дитини в розмірі,
встановленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років на наступні
12 місяців призначається щомісячна допомога
в розмірі 130 грн. (Зауважте, що ця допомога
не мала назви «допомога по догляду за дитиною» чи «допомога по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку»).
Тобто допомогу в розмірі 130 грн залишили для жінок, діти яких народжені до
30.06.2014 р. і є першими дітьми, з метою
зберегти право на зарахування часу догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
до страхового стажу жінки. Адже ст. 21 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV передбачено, що період відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, отримання виплат за
окремими видами соціального страхування,
крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по
інвалідності), включається до страхового
стажу як період, за який сплачено страхові
внески виходячи з розміру мінімального
страхового внеску.
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Допомога по догляду та допомога
На час запровадження допомоги в розмірі
130 грн (червень 2014 р.) і до січня 2015 р.
діяла норма ст. 179 КЗпП та ст. 18 Закону
про відпустки, якими було передбачено,
що за жінками, які перебувають у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку і які вирішили працювати на
умовах неповного робочого часу або вдома,
зберігається право на одержання допомоги
в період відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку.
Відповідно до Закону України від
15.01.2015 р. № 120-VIII із ст. 179 КЗпП та
ст. 18 Закону про відпустки було виключено
положення про те, що за особами, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною
і працюють на умовах неповного робочого
часу, зберігається право на допомогу до досягнення дитиною трирічного віку.
Але, як було зазначено вище, допомога
в розмірі 130 грн не мала назви «допомога
по догляду за дитиною». І це створювало
неодозначність у тлумаченні права працюючих жінок отримувати допомогу в розмірі
130 грн — адже це нібито інший вид допомоги. І тільки в червні 2015 р. до п. 13 Порядку
№ 1751 було внесено зміни і однозначно
визначено, що в разі працевлаштування
отримувача допомоги або виходу його на
роботу, в т. ч. на умовах неповного робочого
часу або вдома, виплата допомоги в розмірі
130 грн припиняється. Але ж можна й не
працюючи отримувати дохід

«Пасивні» доходи та допомога
Отже, маємо ситуацію щодо сплати страхового платежу за добровільним медичним
страхуванням працівниці роботодавцем під
час перебування її у відпустці для догляду
за дитиною та взаємозв’язку виплати цього
додаткового блага із працевлаштуванням та
отриманням допомоги.
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Відповідно до ст. 6 Закону України «Про
страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР до
добровільного страхування, яке здійснюється
на основі договору між страхувальником
і страховиком, належить, зокрема, медичне страхування (безперервне страхування
здоров’я).
Згідно з пп. 164.2.16 ПКУ до бази оподаткування ПДФО відноситься сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону,
страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій), у т. ч. за договорами
добровільного медичного страхування та
договором страхування додаткової пенсії,
внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду
банківського управління. Проте такі внески
входять до Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців,
на які не нараховується єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.
Згідно з п. 3.5 Інструкції зі статистики
зарплати внески підприємств за договорами
добровільного медстрахування працівників
не включаються до фонду зарплати. Відповідно той факт, що працівниця, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною, отримує соціальну допомогу в розмірі
130 грн від Управління соціального захисту
населення, а одночасно з цим підприємство
виплачує за неї страхові платежі за договором про добровільне медстрахування,
не свідчить про те, що жінка вийшла на
роботу, працює та отримує заробітну плату.
Виплати за добровільним медстрахуванням
є виключно додатковим благом працівниці
і не є її заробітком чи показником зайнятості на повний чи неповний робочий
день.
Отже, виплата в розмірі 130 грн від Управління соціального захисту населення не повинна припинятися, і жінка має на неї право
до досягнення дитиною трирічного віку.
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Ольга ГУМЕНЮК,
експерт з питань соціального страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Листок

непрацездатності:
окремі аспекти оплати
Усі, напевно, помітили, що під час перевірок оплати листків
непрацездатності ревізори стали прискіпливішими в питаннях
правильності їх заповнення та правомірності видачі. Хоча
не можна стверджувати, що раніше цим питанням ревізори
приділяли менше уваги. А від правильності заповнення та
правомірності видачі листків непрацездатності сума допомоги залежить не менше ніж від середньої зарплати. Тому
в статті пропонуємо розглянути кілька практичних ситуацій
щодо виплати допомоги

Оплата листка непрацездатності
в разі порушення режиму

Стати до роботи слід 24.09.2016 р. Чи підлягає такий листок непрацездатності оплаті?

Нормативне регулювання
Ситуація
Працівник надав листок непрацездатності, відкритий за загальним захворюванням
12.09.2016 р., але в документі зроблено записи в графі «Порушення режиму»:
• 14.09.2016 р. — відмовився від госпіталізації;
• 21.09.2016 р. — відмовився від госпіталізації повторно.

Види порушень, до яких вдаються застраховані особи під час періоду тимчасової непрацездатності, перелічені в п. 4.1
Інструкції про порядок заповнення листка
непрацездатності, затвердженої наказом
Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства праці та соціальної політики
України, Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду соціального
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страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.11.2004 р. № 532/274/136ос/1406 (далі — Інструкція № 532).
Порушенням хворим призначеного режиму
вважається:
• несвоєчасна явка на прийом до лікаря;
• алкогольне, наркотичне, токсичне
сп’яніння під час лікування;
• вихід на роботу без дозволу лікаря;
• самовільне залишення закладу охорони
здоров’я;
• виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду;
• відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК тощо.
Відмова від госпіталізації теж є порушенням призначеного режиму, тому в графі
листка непрацездатності «Відмітки про порушення режиму» лікар зазначає дату відмови та засвідчує її своїм підписом. У графі
«Примітка» вказують вид порушення.
Частиною другою ст. 23 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV
(далі — Закон № 1105) передбачено, що
застраховані особи, які в період отримання
допомоги по тимчасовій непрацездатності
порушують режим, встановлений для них
лікарем, або не з’являються без поважних
причин у призначений строк на медичний
огляд, у т. ч. на лікарсько-консультативну
комісію чи медико-соціальну експертну
комісію, втрачають право на цю допомогу
з дня допущення порушення на строк, що
встановлюється рішенням органу, який
призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Відповідно до Положення про комісію
(уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації,
затвердженого постановою правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. № 25
(далі — Положення № 25), саме комісія
(уповноважений) із соціального страху-
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вання підприємства приймає рішення про
призначення або відмову в призначенні
матеріального забезпечення (допомоги по
тимчасовій непрацездатності, включаючи
догляд за хворою дитиною, допомоги по
вагітності та пологах, на поховання) і передає його роботодавцю для проведення
виплат, розрахунків тощо. Комісія вправі
прийняти рішення про припинення виплати
матеріального забезпечення повністю або
частково.
Комісія зобов’язана перевіряти правильність видачі та заповнення документів, які
є підставою для надання матеріального
забезпечення, та, крім того, брати участь
у перевірках дотримання хворими призначеного режиму лікування.
Не слід плутати таке порушення режиму, як алкогольне, наркотичне, токсичне
сп’яніння під час лікування, з настанням
тимчасової непрацездатності у зв’язку із
захворюванням або травмою, що сталися
внаслідок алкогольного, наркотичного,
токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних
з таким сп’янінням. Якщо в листку непраце
здатності є позначка, що застрахована особа
на момент отримання травми була в стані
алкогольного сп’яніння, комісія із соціального
страхування з’ясовує обставини травмування
та встановлює причинний зв’язок травми із
вживанням алкоголю. У разі встановлення
причинно-наслідкового зв’язку між вживанням алкоголю та, наприклад, отриманням
побутової травми, комісія приймає рішення про відмову в наданні допомоги як за
первинним листком непрацездатності, так
і за листками непрацездатності, які видаватимуться як продовження (ст. 23 Закону
№ 1105). Якщо ж травма отримана не через
алкогольне сп’яніння застрахованої особи,
допомога надається на загальних підставах.
Рішення про надання допомоги або відмову в призначенні матеріального забезпечення в будь-якому випадку приймає комісія
із соціального страхування на підприємстві.

77

78

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про
призначення або відмову в призначенні
матеріального забезпечення та надання
соціальних послуг може бути оскаржене
застрахованою особою до робочого органу
відділення Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності, де перебуває на обліку підприємство, протягом п’яти
днів з моменту отримання повідомлення
про таке призначення або відмову, що не
позбавляє права застрахованої особи звернутися з цих питань також і до суду (розділ
V Положення № 25).

Як діяти
Отже, в ситуації, що розглядається, комісія
(уповноважений) із соціального страхування
повинна призначити працівнику матеріальне забезпечення не за 12 календарних днів
хвороби (з 12 по 23 вересня включно), а за
10 календарних днів, позбавивши застраховану особу матеріального забезпечення
за два календарних дні, в яких ним було
допущено порушення режиму.
Статтею 32 Закону № 1105 передбачено,
що документи для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності, по вагітності
та пологах розглядаються не пізніше 10 днів
з дня їх надходження. Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням
причин відмови та порядку оскарження
видається або надсилається заявникові не
пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення.
Під час нарахування матеріального забезпечення слід розуміти, що в разі допущення
хворим порушення режиму страховий випадок не переривається, а середньоденна
допомога обчислюється один раз: для оплати
періоду хвороби до допущення порушення
режиму і після.
Зверніть увагу, що під час оформлення
зворотного боку листка непрацездатності
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бухгалтерській службі слід заповнити розділ «Довідка про заробітну плату», в якому
тривалість розрахункового періоду становить
шість місяців. Тому цей розділ доцільно не заповнювати, а додавати розрахунок середньої
заробітної плати за 12 місяців, засвідчений
підписом керівника й головного бухгалтера
та печаткою підприємства.

Виплата допомоги в разі
продовження листка
непрацездатності іншим
медзакладом
Ситуація
Працівнику підприємства в стаціонарі було
видано листок непрацездатності за загальним захворювання на термін з 21.11.2016 р.
по 02.12.2016 р. із записом «Продовжує хворіти». Наступний листок непрацездатності
(як продовження попереднього) відкрито
поліклінікою з 05.12.2016 р. Виникають
такі запитання:
• яким чином слід оплатити 3 та 4 грудня?;
• чи потрібно за другим листком непрацездатності оплачувати за рахунок роботодавця перші п’ять днів хвороби з 5 грудня
чи допомога повністю виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності?;
• для оплати другого листка непрацездатності слід знову визначати розрахунковий
період і середньоденну допомогу?

Нормативне регулювання
Згідно з частиною другою ст. 22 Закону
№ 1105 допомога по тимчасовій непраце
здатності внаслідок захворювання або травми,
не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням,
виплачується Фондом соціального страху-

№1 (126) январь 2017

вання з тимчасової втрати працездатності
застрахованим особам починаючи з шостого
дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення
медико-соціальною експертною комісією
інвалідності (встановлення іншої групи,
підтвердження раніше встановленої групи
інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності. Оплата перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за
рахунок коштів роботодавця.
Статтею 21 Закону № 1105 визначено,
що підставою для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності є виданий
у встановленому порядку листок непраце
здатності, а в разі роботи за сумісництвом —
копія листка непрацездатності, засвідчена
підписом керівника і печаткою за основним
місцем роботи. Період тимчасової непраце
здатності обраховується в календарних днях.
Таким чином, листок непрацездатності — це багатофункціональний документ,
який засвідчує поважність причини відсутності працівника на роботі та є підставою
для виплати матеріального забезпечення.
Лицьовий бік бланка листка непрацездатності заповнює лікуючий лікар або молодший
медичний працівник із медичною освітою.
Передусім робиться помітка: «первинний»
або «продовження» шляхом підкреслення.
Продовження документів, що засвідчують
тимчасову непрацездатність, здійснюється
тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем, про що робиться відповідний
запис у медичній карті амбулаторного чи
стаціонарного хворого з обґрунтуванням
тимчасової непрацездатності.
Страховий випадок у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю вважається одним,
якщо тимчасова непрацездатність триває
безперервно від початку визначеного захворювання, що підтверджується видачею
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листка непрацездатності з можливим продовженням лікування в одному або кількох
закладах охорони здоров’я, до відновлення
працездатності із закриттям листка непрацездатності, в якому проставлено дату виходу
на роботу в графі «Стати до роботи».
У разі виникнення іншого захворювання, травми, настання терміну відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами випадок
тимчасової непрацездатності вважається
новим: зокрема, частиною третьою ст. 25
Закону № 1105 передбачено, що в разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами в період її тимчасової
непрацездатності листок непрацездатності
по тимчасовій непрацездатності закривається і з дня настання цієї відпустки видається
інший листок непрацездатності. Кожен із
зазначених листків оплачується окремо.
У разі продовження зазначається номер
і серія попереднього листка непрацездатності.
Ця інформація є дуже важливою, оскільки
за одним страховим випадком може бути
видано кілька листків непрацездатності на
продовження попередніх, а перші п’ять днів
тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця оплачуються лише один
раз — за першим листком непрацездатності.
Або якщо первинний листок непрацездатності видано на термін менший, ніж п’ять
календарних днів, то за рахунок коштів роботодавця оплачують перші п’ять днів хвороби
за кількома листками непрацездатності.
В амбулаторно-поліклінічному закладі
лікуючий лікар має право видати листок
непрацездатності особисто терміном до
п’яти календарних днів із подальшим продовженням його до 10 календарних днів,
залежно від тяжкості захворювання. У разі
непрацездатності понад 10 календарних днів
листок непрацездатності продовжується до
30 днів лікуючим лікарем спільно із завідувачем відділення, а надалі — лікарськоконсультаційною комісією (далі — ЛКК),
що призначається керівником лікувально-
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профілактичного закладу, після комісійного
огляду хворого, з періодичністю не рідше
одного разу на 10 днів, але не більше терміну,
встановленого для направлення на огляд до
медико-соціальної експертної комісії.
У лікувально-профілактичних закладах, розташованих у сільській місцевості,
у штаті яких є тільки один лікар, листок непрацездатності видається особисто лікарем
із продовженням на 14 днів і подальшим
направленням хворого на ЛКК у разі його
тимчасової непрацездатності. Фельдшер має
право видавати листок непрацездатності
особисто й одночасно на термін не більше
трьох днів. У разі подальшої тимчасової непрацездатності хворого необхідно направити
до лікаря.
Якщо тимчасово непрацездатну особу
направлено на консультацію, обстеження,
лікування за межі адміністративного району, листок непрацездатності видається
на необхідну кількість днів з урахуванням
проїзду.
Зверніть увагу, що відповідно до п. 2.9
Інструкції про порядок видачі листків непрацездатності, затвердженої наказом
Міністерства охорони здоров’я України від
13.11.2001 р. № 455, у разі потреби продов
жити лікування в амбулаторних умовах після
виписки зі стаціонару листок непрацездатності може бути продовжено на термін до
трьох календарних днів з обов’язковим обґрунтуванням у медичній карті стаціонарного
хворого та витягу з неї.

Як діяти
Таким чином, працівник мав з’явитися
на огляд до поліклінічного медичного зак
ладу за місцем проживання 03.12.2016 р.,
а якщо цей день є вихідним для медичного закладу (фельдшера), то 02.12.2016 р.
Оскільки працівник з’явився 05.12.2016 р.,
листок непрацездатності було продовжено
цього ж дня, і підстави призначати допомогу
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у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за
3 та 4 грудня відсутні.
Оскільки другий листок непрацездатності
є продовженням страхового випадку, то середньоденна заробітна плата застосовується
та ж, що була розрахована для попереднього
листка непрацездатності, і весь період тимчасової непрацездатності за другим листком
непрацездатності оплачується за рахунок
коштів Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності. Цю ситуацію можна класифікувати як порушення
режиму лікування у вигляді несвоєчасного
прибуття хворого до лікаря.

У розрахунковому періоді —
відпустка без збереження
зарплати
Ситуація
Колективним договором на підприємстві
передбачено надання 14 календарних днів
відпустки без збереження заробітної плати
батькам, які мають дітей до 10 років. Чи належить така відпустка до поважних причин
під час визначення середньоденної заробітної плати для нарахування матеріального
забезпечення з тимчасової непрацездатності,
період якої потрібно виключати з розрахункового періоду?

Нормативне регулювання
Відповідно до п. 3 Порядку обчислення
середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266), середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий

№1 (126) январь 2017

період (12 календарних місяців) заробітної
плати, на яку нарахований єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, на кількість календарних днів
перебування в трудових відносинах у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних
причин. До поважних причин належать:
• тимчасова непрацездатність;
• відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
• відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;
• відпустка без збереження заробітної
плати.
Надання відпусток працюючим гарантовано положеннями КЗпП, Закону про відпустки та іншими нормативно-правовими
актами, зокрема локальними нормативними актами підприємства у сфері трудових
відносин, до яких належить і колективний
договір.
Передбачено надання таких відпусток
без збереження заробітної плати:
• за бажанням працівника — в обов’яз
ковому порядку у випадках, визначених
ст. 25 Закону про відпустки;
• за взаємною згодою між роботодавцем та працівником — на термін не більше
15 календарних днів на рік відповідно до
ст. 26 Закону про відпустки.
Надання відпустки без збереження заробітної плати більшої тривалості, ніж передбачено законодавством, є грубим порушенням законодавства про працю, що може
призвести до притягнення роботодавця до
адміністративної відповідальності.
Таким чином, за сімейними обставинами
або з інших причин роботодавець може
надати працівнику на його прохання відпустку без збереження заробітної плати на
термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим
ним органом, але не більше 15 календарних
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днів на рік. Отже, пункт колективного договору про надання відпустки без збереження
заробітної плати батькам, що мають дітей
віком до 10 років, тривалістю 10 календарних днів не суперечить положенням
ст. 26 Закону про відпустки. Роботодавець
і працівники заздалегідь дійшли згоди про
можливість надання відпусток, які не надаються в обов’язковому порядку за бажанням
працівника.
У той же час надання такої відпустки потребує волевиявлення працівника, оскільки
лише наявність у нього дитини віком до
10 років не може бути підставою для надання
відпустки без збереження заробітної плати,
якщо сам працівник не виявить бажання
скористатись своїм правом. Примусове
відправлення працівників у відпустки без
збереження заробітної плати, що передбачені
ст. 25 і 26 Закону про відпустки, є грубим
порушенням законодавства про працю, за
що роботодавця може бути притягнуто до
відповідальності.
Право керівникам центральних органів
виконавчої влади без згоди працівників
надавати відпустки без збереження заробітної плати було визначено п. 66 Прикінцевих
положень Закону про Держбюджет – 2014
на визначений цими керівниками термін.
Така норма залишилася чинною і на 2015–
2016 рр. При цьому положення ст. 26 Закону
про відпустки в частині обмеження терміну
відпустки без збереження зарплати не застосовуються.

Як діяти
Отже, враховуючи зазначене, до відпусток
без збереження заробітної плати, які є поважною причиною, належать відпустки, надані
згідно із ст. 25 та 26 Закону про відпустки,
п. 66 Прикінцевих положень Закону № 719
та п. 9 Прикінцевих положень Закону № 76.
Такі види відпусток підлягають виключенню
із розрахункового періоду.
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Олена ЩАСЛИВА,
завідувач сектору організаційно-інформаційної роботи
Лівобережного об’єднаного управління ПФУ в м. Києві

Довідки

для призначення пенсії
У статті розглянуто питання щодо порядку та підстав видачі
довідки про заробітну плату для обчислення пенсії за період до запровадження персоніфікованого обліку та питання
стосовно того, які виплати включати в цю довідку

Нормативне регулювання
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV
для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового
стажу, починаючи з 01.07.2000 р. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження
довідки про заробітну плату первинними документами в період до 01.01.2016 р.
або якщо страховий стаж починаючи
з 01.07.2000 р. становить менше 60 місяців,
для обчислення пенсії також враховується
заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд
до 01.07.2000 р. незалежно від перерв.
Якщо страховий стаж становить менший
період, ніж зазначено вище, заробітна
плата (дохід) враховується за фактичний
страховий стаж.

Під час оформлення згаданих довідок
з метою уникнення помилок необхідно звернути увагу на такі моменти.

Порядок видачі довідки
Довідка видається на підставі особових
рахунків, платіжних відомостей та інших
документів про нараховану та виплачену
заробітну плату підприємством, установою
чи організацією, де працювала особа, яка
звернулась за пенсією.
Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє
існування з інших причин, то необхідні довідки видаються правонаступниками цих
підприємств, установ чи організацій або
державними архівними установами.
У довідках, які містять відомості про заробітну плату за період до 01.09.1996 р. і після
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цієї дати, розміри заробітку до 01.09.1996 р.
перераховуються в гривні у співвідношенні
1:100 000. Перерахування заробітку в гривні
здійснюється в такому порядку його заокруг
лення: цифра в шостому розряді після коми
до 5 відкидається, а більше 5 — збільшується
в попередньому розряді на одиницю. При
цьому перераховується в гривні загальна сума заробітку за кожний рік у цілому,
а якщо в календарному році береться заробіток за проміжок часу, що менше року, — сума
заробітку за відповідний період. У довідках
обов’язково зазначається про перерахунок
заробітку з інших грошових одиниць у гривні.
Під час визначення видів виплат, які включаються до довідок, необхідно керуватися
ст. 66 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-ХІІ, якою
визначено, що в заробіток для обчислення
пенсій включаються всі види оплати праці,
на які за чинними правилами нараховуються
страхові внески, крім виплат одноразового
характеру, не обумовлених чинною системою
оплати праці (компенсація за невикористану
відпустку, вихідна допомога та інші), перелік яких затверджується КМУ. За відповідні
періоди враховується також допомога по
тимчасовій непрацездатності чи середній
заробіток, що зберігається за працівником.

Доходи, що включаються
в довідку
Види оплати праці, на які за чинними
правилами нараховуються страхові внес
ки, визначені:
• з 01.01.1992 р. — Інструкцією про порядок сплати і обліку страхових та інших
внесків підприємств, установ, організацій
і громадян до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою Пенсійного фонду
України від 26.03.1992 р. № 2-1;
• з вересня 1994 р. — Інструкцією про
порядок обчислення і сплати страхових
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внесків підприємствами, установами, організаціями, громадянами до Пенсійного
фонду України, а також обліку надходження
і витрачання його коштів, затвердженою
постановою Пенсійного фонду України від
10.06.1994 р. № 5-5;
• з вересня 1996 р. — Інструкцією про
порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами страхових внесків до Пенсійного
фонду України, а також обліку надходження
і витрачання його коштів, затвердженою
постановою Пенсійного фонду України від
06.09.1996 р. № 11-1;
• з липня 1999 р. — Інструкцією про порядок обчислення і сплати підприємствами,
установами, організаціями та громадянами
збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування, інших платежів, а також обліку
їх надходжень до Пенсійного фонду України,
затвердженою постановою Пенсійного фонду
України від 03.06.1999 р. № 4-6.
Виплати одноразового характеру, що не
враховуються для призначення (перера
хунку) пенсій і тому не зазначаються в довідках, визначено:
• з жовтня 1992 р. — Переліком видів
оплати праці та інших виплат, на які не нараховуються страхові внески та які не враховуються при визначенні середньомісячного
заробітку для обчислення пенсій, затвердженим постановою КМУ від 12.10.1992 р. № 583;
• з травня 1998 р. — Переліком видів
оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов’язкове державне
пенсійне страхування та які не враховуються
при обчисленні середньомісячної заробітної
плати для призначення пенсій, затвердженим постановою КМУ від 18.05.1998 р.
№ 697.
Cуми коштів, нараховані за щорічні та
додаткові відпустки, а також за дні тимчасової непрацездатності, включаються до
фонду оплати праці місяця, за який вони
нараховані.
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Людмила Луцкова. Отпуск в «1С:Предприятие» ������������������������������������������������������������������� № 10, с. 70
Александр Фесенко. Оплата обучения работников: определяемся с целью
и налогообложением����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 77
Галина Казначей. Финансовая помощь работнику: выдача и налогообложение���������������� №11, с. 70
Ярина Арсеньева. Профсоюзные взносы и выплаты: от удержания
до налогообложения����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 74
Сергей Рогозный, Дмитрий Кучерак. Резерв отпусков: создание и использование ����������� № 2, с. 71
Юлия Кондратьева. Инвентаризация резерва отпусков������������������������������������������������������� № 11, с. 81
Дмитрий Дементов. Резерв отпусков в «1С:Предприятие» ������������������������������������������������� № 12, с. 78

Пенсионное и социальное обеспечение
Ольга Саражинская. Направление работника на осмотр МСЭК: последствия
для работодателя ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 1, с. 80
Ольга Саражинская. Реорганизация и ликвидация предприятия: выплаты за счет
средств ФСС по ВУТ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 2, с. 81
Ольга Саражинская. Корректировка зарплаты для расчета средней����������������������������������� № 4, с. 78
Ольга Саражинская. Выплаты из ФСС по ВУТ предпринимателям��������������������������������������� № 5, с. 80
Ольга Саражинская. Больничные при наличии отпуска без сохранения зарплаты������������� № 6, с. 84
Ольга Гуменюк. Совместительство: отдельные аспекты оплаты труда��������������������������������� № 7, с. 81
Ольга Саражинская. Материальное обеспечение за счет средств ФСС по ВУТ
в период отпуска������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 83
Ольга Гуменюк. Простой: материальное обеспечение за счет ФСС по ВУТ ����������������������� № 9, с. 93
Валентина Боршовская. Отчетность по ЕСВ и срочная служба�������������������������������������������� № 1, с. 86
Валентина Боршовская. Отчетность по ЕСВ: заполнение и исправление ошибок ������������� № 3, с. 76
Валентина Боршовская. «Декретный» отпуск в отчетности по ЕСВ ����������������������������������� № 10, с. 92
Валентина Боршовская. «Дотяжка» до «минималки»: отражаем в отчетности по ЕСВ ��� № 11, с. 91
Валентина Боршовская. «Дотяжка» до «минималки»: исправляем ошибки����������������������� № 12, с. 91
Елена Лесникова. Корректировка зарплаты за 2015 год ������������������������������������������������������� № 3, с. 81
Галина Фольварочная. Стаж: трудовой, страховой и специальный��������������������������������������� № 4, с. 71
Галина Фольварочная. Стаж: «пенсионный» и специальный������������������������������������������������� № 5, с. 86
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Алла Рыбинцева. Материальная помощь: предоставляем имуществом (услугами) ����������� № 4, с. 81
Елена Морева. Отпуска педагогическим и научно-педагогическим работникам����������������� № 6, с. 88
Ирина Писоцкая. Дополнительные отпуска по условиям труда��������������������������������������������� № 6, с. 92
Елена Счастливая. Справки ОК-5 и ОК-7��������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 77
Галина Казначей. Льготы участникам АТО������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 88
Елена Свинцова. «Чернобыльские» отпуска ��������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 91
Елена Свинцова. «Чернобыльцы» на предприятии: льготы и компенсации������������������������� № 9, с. 87

Вебинар
ЕСВ и расчеты с (де)мобилизованными����������������������������������������������������������������������������������� № 2, с. 17
Дополнительное благо: когда и как уплачивать НДФЛ����������������������������������������������������������� № 3, с. 16
Заполнение формы № 1ДФ������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 16
Командировки: от положения до отчета����������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 16
Вебинары: самые интересные вопросы и ответы ������������������������������������������������������������������� № 6, с. 16
Вебинары: самые интересные вопросы и ответы ������������������������������������������������������������������� № 7, ч. 17
Индексация в вопросах и ответах��������������������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 17
Материальное обеспечение за счет ФСС по ВУТ в период отпусков ����������������������������������� № 9, с. 33
Перевод работников: на что обратить внимание бухгалтеру����������������������������������������������� № 10, с. 15
Мобилизация. Демобилизация. Военные сборы ������������������������������������������������������������������� № 11, с. 15
Больничные, декретные, отпускные в отчетности по ЕСВ ��������������������������������������������������� № 12, с. 20

Трудовое право
Галина Казначей. Гарантии работникам-военнослужащим и работодателям ��������������������� № 2, с. 21
Галина Фольварочная. Отпуск без сохранения зарплаты������������������������������������������������������� № 3, с. 21
Виктория Галкина. Особенности отдыха в дни религиозных праздников����������������������������� № 3, с. 27
Игорь Забута. Руководитель без зарплаты: возможно ли? ��������������������������������������������������� № 3, с. 30
Рина Тавренко. Неполный расчет с работником: действия предприятия ����������������������������� № 3, с. 32
Елена Лесникова. Восстановление работника на работе: процедура и документальное
оформление��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 20
Дмитрий Кучерак. Государственная служба: новый закон����������������������������������������������������� № 4, с. 26
Виктория Галкина. Изменения в организации производства и труда: определяемся
с кадровыми решениями ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 20
Галина Фольварочная. Практическое применение Классификатора профессий����������������� № 6, с. 20
Галина Казначей. Гарантии и льготы беременным женщинам согласно КЗоТ��������������������� № 6, с. 26
Дмитрий Кучерак. Изменения в испытании при приеме на работу ��������������������������������������� № 7, с. 22
Алла Рыбинцева. Перевод и отпуск: возможна ли частичная компенсация������������������������� № 7, с. 25
Галина Фольварочная. Перевод работника: практические нюансы������������������������������������� № 11, с. 19
Галина Фольварочная. Вызов в суд: какие выплаты осуществлять работнику������������������ № 12, с. 23
Екатерина Чучалина. Работник умер: кто получает зарплату и возвращает долги������������� № 7, с. 28
Галина Фольварочная. Применение нестандартного режима работы����������������������������������� № 8, с. 21
Галина Фольварочная. Переименовываем должности правильно����������������������������������������� № 8, с. 28
Ярина Арсеньева. Временные и сезонные работники: прекращение трудовых
отношений����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 31
Галина Фольварочная. Визирование и/или согласование документов��������������������������������� № 9, с. 38
Игорь Забута. Визы на приказах: ответственность визирующих����������������������������������������� № 11, с. 26
Оксана Марченко. Выполнение работ, не обусловленных трудовым договором����������������� № 9, с. 44
Галина Фольварочная. Прогул: алгоритм увольнения����������������������������������������������������������� № 10, с. 20
Екатерина Чучалина. Подделка документов: как действовать��������������������������������������������� № 10, с. 30
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Алла Рыбинцева. Увольнение беременной работницы в связи с утратой доверия ����������� № 12, с. 30
Екатерина Чучалина. Судебные документы: виды и применение ��������������������������������������� № 12, с. 34

Документы для работы
Изменения в Порядке проведения индексации денежных доходов населения
(постановление КМУ от 09.12.2015 г. № 1013)������������������������������������������������������������������������� № 1, с. 70
Заполнение формы государственного статистического наблюдения № 1-ПВ
(месячная) «Отчет по труду» (разъяснение Государственной службы статистики
Украины от 21.07.2015 г. № 17.4-12/7) ������������������������������������������������������������������������������������� № 2, с. 35
Порядок рассмотрения контролирующими органами жалоб на требования
об уплате недоимки по уплате единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование и на решения о начислении пени
и наложении штрафа (приказ Минфина Украины от 09.12.2015 г. № 1124)������������������������� № 3, с. 88
Об уплате ЕСВ на сумму выплаты уволенному работнику (письмо ГУ ГФС
в Винницкой области от 14.12.2015 г. № 3338/9/02-32-17-00)������������������������������������������������� № 3, с. 94
Налогообложение выплат, начисленных по решению суда уволенному работнику
(письмо Государственной фискальной службы Украины от 11.02.2016 г.
№ 2262/5/99-99-17-03-03-16) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 67
Порядок зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование или возврата излишне и/или ошибочно
уплаченных денежных средств (приказ Министерства финансов Украины
от 16.01.2016 г. № 6)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 86
О добровольном участии в системе общеобязательного государственного
социального страхования (письмо Государственной фискальной службы Украины
от 17.02.2016 г. № 5556/7/99-99-17-03-01-17)��������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 90
О материальном обеспечении по социальному страхованию с 01.01.2016 физических
лиц — предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную
деятельность (письмо Министерства социальной политики Украины от 12.03.2016 г.
№ 72/18 / 99-16)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 94
О применении нормы части второй ст. 26 Закона № 1105 (письмо Министерства
социальной политики Украины от 08.05.2015 г. № 6811/0/14-15/18) ������������������������������������� № 5, с. 94
Об учете времени отпусков без сохранения зарплаты (письмо Министерства
социальной политики Украины от 14.09.2015 г. № 520/18 / 99-15)����������������������������������������� № 5, с. 95
О порядке исчисления средней заработной платы госслужащих (разъяснение
Министерства социальной политики Украины и Министерства финансов Украины
от 15.08.2016 г.)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 68
Об индексации заработной платы работника-иностранца (письмо Министерства
социальной политики Украины от 15.07.2016 г. № 332/10/13616) ��������������������������������������� № 10, с. 60
Инструкция по оформлению органами доходов и сборов материалов
об административных правонарушениях (приказ Министерства финансов Украины
от 02.07.2016 г. № 566)������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 80
Об оплате стоимости обучения (письмо Государственной фискальной службы
Украины от 30.06.2016 г. № 14249/6/99-99-13-02-03-15)������������������������������������������������������� № 10, с. 87
Об оплате стоимости переподготовки (письмо Государственной фискальной
службы Украины от 30.06.2016 г. № 11066/5/99-99-13-02-03-16)����������������������������������������� № 10, с. 89
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Ответы на вопросы, поступившие
на телефонную линию «Вопрос – ответ»
журнала «Заработная плата»
Индексация зарплаты
Как индексировать зарплату до 01.12.2015 г. ������������������������������������������������������������������������� № 1, с. 52
Как индексировать зарплату после 01.12.2015 г. ������������������������������������������������������������������ № 1, с. 57
Выплачивается ли фиксированная индексация переведенному работнику������������������������� № 2, с. 57
Можно ли индексировать доходы на иных условиях��������������������������������������������������������������� № 2, с. 58
Является ли повышение зарплаты суммой индексации��������������������������������������������������������� № 2, с. 58
Особые случаи индексации зарплаты��������������������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 51
Индексация зарплаты работающих пенсионеров ��������������������������������������������������������������������� № 4, с. 8
Начисление фиксированной индексации ��������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 44
Расчет индексации в случае перевода работника в середине месяца ��������������������������������� № 5, с. 45
Индексация зарплаты переведенных работников������������������������������������������������������������������� № 7, с. 50
Выплата фиксированной индексации��������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 53
Индексация зарплаты после отпуска по уходу за ребенком��������������������������������������������������� № 7, с. 53
Индексация зарплаты демобилизованного работника����������������������������������������������������������� № 7, с. 53
Индексация зарплаты работника, который долго болеет������������������������������������������������������� № 7, с. 54
Индексация зарплаты после отпуска без сохранения зарплаты ������������������������������������������� № 7, с. 54
Фиксированная индексация при переводе������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 55
Индексация при объединении должностей������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 70
Индексация при условии изменения размера премии������������������������������������������������������������� № 8, с. 70
Индексация зарплаты при неполном рабочем времени ��������������������������������������������������������� № 9, с. 65
Индексация зарплаты работника-студента������������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 65
Выплата фиксированной индексации при неполном рабочем времени ������������������������������� № 9, с. 65
Изменение базового месяца при повышении категории�������������������������������������������������������� № 9, с. 66
Возмещение недоплаченной надбавки за выслугу лет����������������������������������������������������������� № 9, с. 66
Индексация заработной платы опережающими темпами����������������������������������������������������� № 12, с. 77
Индексация заработной платы по окончании испытания ���������������������������������������������������� № 12, с. 77

Отпуск
Как оформить нескольких работниц на «декретные» должности ����������������������������������������� № 1, с. 18
Право одинокой матери на дополнительный отпуск����������������������������������������������������������������� № 2, с. 6
Выплата компенсации за социальный отпуск ��������������������������������������������������������������������������� № 2, с. 8
Увольнение в связи с сокращением штата и учебный отпуск ������������������������������������������������� № 2, с. 9
Предоставление отпусков работнику-иностранцу������������������������������������������������������������������� № 2, с. 12
Округление дней неиспользованных отпусков������������������������������������������������������������������������� № 2, с. 14
Дополнительный отпуск по двум основаниям ������������������������������������������������������������������������� № 2, с. 15
Использование ежегодного основного отпуска����������������������������������������������������������������������� № 2, с. 16
В каких случаях при увольнении работник не возвращает ранее полученные
отпускные������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 10
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Учет допотпусков в резерве отпусков��������������������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 14
Создание резерва за прошлые годы����������������������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 14
За сколько лет учитываются отпуска для резерва������������������������������������������������������������������� № 3, с. 14
Начисление резерва за январь 2016 г. ������������������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 14
Документальное оформление результата инвентаризации резерва отпусков��������������������� № 3, с. 15
Какие предприятия не создают резерв отпусков��������������������������������������������������������������������� № 3, с. 15
Право на расходы без создания резерва отпусков����������������������������������������������������������������� № 3, с. 15
Расчетный период для исчисления компенсации за неиспользованный отпуск��������������������� № 4, с. 9
«Тринадцатая» зарплата при исчислении отпускных ������������������������������������������������������������� № 4, с. 11
Отпуск для работников, выполняющих общественные работы ��������������������������������������������� № 4, с. 11
Учет неотработанных дней для расчета пособия по временной нетрудоспособности
и отпускных ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 14
О продолжительности ежегодного отпуска, предоставляемого перед «декретным» ����������� № 5, с. 6
Об ответственности за неправильное деление отпуска����������������������������������������������������������� № 5, с. 8
Право на дополнительный отпуск за период сохранения среднего заработка��������������������� № 5, с. 12
Начисление отпускных после демобилизации������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 10
Оплата отпуска переведенному работнику ����������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 14
Перечисление компенсации на другое предприятие в случае увольнения
по соглашению сторон ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 9
Перенос ежегодного отпуска����������������������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 12
Отпускной стаж и период отстранения от работы������������������������������������������������������������������� № 7, с. 14
Использование ежегодного отпуска ����������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 15
Предоставление отпуска по уходу за ребенком����������������������������������������������������������������������� № 7, с. 15
Отпуск по уходу за ребенком отцу����������������������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 7
Отпуск за работу с повышенной нервно-эмоциональной нагрузкой��������������������������������������� № 8, с. 7
Ограничение количества дней ежегодного отпуска���������������������������������������������������������������� № 8, с. 11
Зачисление в отпускной стаж отпуска без сохранения зарплаты ����������������������������������������� № 9, с. 21
Зачисление в отпускной стаж времени отпуска по месту прохождения военной
службы����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 21
Обучение в вечерней школе и дополнительный отпуск ��������������������������������������������������������� № 9, с. 23
Начисление компенсации за неиспользованный отпуск работнице, находящейся
в «декретном» отпуске��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 27
Ответственность за несвоевременную выплату отпускных��������������������������������������������������� № 9, с. 26
Оформление «декретного» отпуска мужем����������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 28
Отпуск по уходу за ребенком без медицинского заключения������������������������������������������������ № 9, с. 30
Корректировка доплаты при расчете отпускных��������������������������������������������������������������������� № 9, с. 31
Оплата отпуска работникам, которым установлено неполное рабочее время��������������������� № 9, с. 32
Можно ли выплатить отпускные позднее, чем за три дня до отпуска ����������������������������������� № 10, с. 6
Можно ли использовать отпуск по одному дню раз в неделю ����������������������������������������������� № 10, с. 7
Деление на части дополнительного отпуска ������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 13
Когда предоставлять дополнительный отпуск в связи с заключением брака����������������������� № 11, с. 6
Можно ли поделить материальную помощь пропорционально времени отпуска����������������� № 11, с. 8
Предоставление «чернобыльского» отпуска и получение компенсации из бюджета ��������� № 12, с. 7
Продление отпуска������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 16
Ответственность за несоздание резерва отпусков��������������������������������������������������������������� № 12, с. 17
Предоставление «чернобыльского» отпуска в конце года�������������������������������������������������� № 12, с. 95

№1 (126) январь 2017

Справочная информация

Временная нетрудоспособность
Определяем по-новому среднюю зарплату для оплаты больничных и «декретных»����������� № 1, с. 25
Может ли директор быть уполномоченным по социальному страхованию��������������������������� № 2, с. 10
Как определить первые пять дней временной нетрудоспособности ��������������������������������������� № 3, с. 8
Как оплачивать рабочий день на основании справки из лечебного учреждения����������������� № 3, с. 11
Выплаты в случае болезни работника во время командировки��������������������������������������������� № 3, с. 12
Размер пособия по беременности и родам при неполном рабочем времени����������������������� № 4, с. 85
Начисление больничных после демобилизации����������������������������������������������������������������������� № 6, с. 10
Начисление пособия по листку нетрудоспособности с исправлениями����������������������������������� № 7, с. 8
Оплата листка нетрудоспособности старого образца������������������������������������������������������������� № 7, с. 11
Оплата временной нетрудоспособности в праздничный день����������������������������������������������� № 8, с. 11
Можно ли выплатить «декретные» с расчетного счета����������������������������������������������������������� № 8, с. 12
Оплата дня работы, если выдан листок нетрудоспособности ����������������������������������������������� № 8, с. 16
Исключение дней временной нетрудоспособности из расчетного периода������������������������� № 8, с. 15
Начисление «декретных» работнице, если она продолжает работать ��������������������������������� № 9, с. 28
Работа по договору ГПХ и право на «декретную» помощь��������������������������������������������������� № 10, с. 14
Обязательно ли предоставлять копию больничного на работе по совместительству��������� № 11, с. 7
Пособие на погребение работника-инвалида������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 12
Болезнь во время испытательного срока������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 15
Исчисление пособия по временной нетрудоспособности с минимальной зарплаты���������� № 3, с. 86

НДФЛ
Увеличение размера дохода для применения НСЛ����������������������������������������������������������������� № 1, с. 78
Налогообложение профсоюзной путевки��������������������������������������������������������������������������������� № 1, с. 79
Новогодние мероприятия для работников и их детей: возникает налогооблагаемый
доход��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 1, с. 79
Теряет ли одинокая мать право на повышенную НСЛ после замужества����������������������������� № 2, с. 11
Отображение стоимости спецодежды в ф. № 1ДФ����������������������������������������������������������������� № 2, с. 12
Облагаются ли военным сбором взносы на медицинское страхование работников����������� № 2, с. 12
Как облагаются НДФЛ переходные выплаты��������������������������������������������������������������������������� № 2, с. 77
Ответственность за непредставление копий ф. № 1ДФ��������������������������������������������������������� № 3, с. 73
Удержание НДФЛ со стоимости вакцинации��������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 74
Налогообложение расходов на проезд в такси во время командировки������������������������������� № 3, с. 75
Налогообложение корпоративной одежды��������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 6
Налогообложение услуг, предоставляемых по договору ГПХ с нерезидентом����������������������� № 4, с. 9
Предоставление налоговой скидки матери, если сын-студент получил доход
по договору ГПХ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 14
Перерасчет НДФЛ из зарплаты мобилизованных работников����������������������������������������������� № 4, с. 69
Как оформить пользование услугами такси в служебных целях��������������������������������������������� № 5, с. 9
Оплата стоимости непроизводственных разговоров работников ����������������������������������������� № 5, с. 77
Налоговый агент при покупке недвижимости��������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 79
Учет стоимости бесплатного питания при определении права на НСЛ����������������������������������� № 6, с. 6
Отражать ли в ф. № 1ДФ дату увольнения декретчицы, если не было начисления
дохода��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 8
Ответственность за нарушения в ф. № 1ДФ��������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 83
Налогообложение расходов на такси в командировке ����������������������������������������������������������� № 6, с. 81
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Оплата за обучение лица, не являющегося работником предприятия ����������������������������������� № 7, с. 9
Уплата НДФЛ при выплате дивидендов����������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 74
Учет излишне уплаченного НДФЛ��������������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 75
Дата начала применения НСЛ��������������������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 75
Когда уплачивать НДФЛ из компенсации за неиспользованный отпуск при переводе������� № 7, с. 76
Применение НСЛ к доходу работающего пенсионера������������������������������������������������������������� № 8, с. 11
Как отражать в ф. № 1ДФ операции по перечислению средств предпринимателю
и их возврату������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 13
По какой ставке НДФЛ облагать проценты по договору займа��������������������������������������������� № 8, с. 13
Налогообложение подарочного сертификата�������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 14
Заполнение ф. № 1ДФ, если работник вносит средства в кассу������������������������������������������� № 8, с. 81
Прием и увольнение в одном месяце и право на НСЛ ����������������������������������������������������������� № 9, с. 22
Признак дохода в ф. № 1ДФ в случае операций с недвижимостью ������������������������������������� № 9, с. 25
Признак дохода в ф. № 1ДФ стоимости молока «за вредность»������������������������������������������� № 9, с. 26
Отражение в ф. № 1ДФ дохода, выплаченного предпринимателю работником������������������� № 9, с. 26
Военный сбор в ф. № 1ДФ за обособленное подразделение������������������������������������������������� № 9, с. 84
Зарплата умершего работника в ф. № 1ДФ����������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 85
Представление ф. № 1ДФ в случае изменения местонахождения ��������������������������������������� № 9, с. 85
Налогообложение компенсации за использование автомобиля ������������������������������������������� № 9, с. 86
Возвратная финансовая помощь от физлица в ф. № 1ДФ����������������������������������������������������� № 10, с. 9
Удержание НДФЛ со стоимости визиток ������������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 11
Налогообложение зарплаты иностранца ������������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 14
Налогообложение помощи на лечение����������������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 90
Налогообложение участия в семинаре����������������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 91
Налогообложение взносов на добровольное страхование��������������������������������������������������� № 11, с. 87
Возврат излишне уплаченного НДФЛ������������������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 87
Случаи проведения перерасчета НДФЛ��������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 17
Правила перерасчета НДФЛ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 18
НСЛ при неполном рабочем времени������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 19
НСЛ и вынужденный прогул����������������������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 19
Оформление перерасчета НДФЛ ������������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 18
Налогообложение процентов, начисленных в пользу физлица ������������������������������������������ № 12, с. 89
Налогообложение взносов на пенсионное страхование������������������������������������������������������ № 12, с. 89
Место уплаты НДФЛ за аренду земли ���������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 90

ЕСВ
Кто начисляет ЕСВ на сумму пособия по временной нетрудоспособности и пособия
по беременности и родам����������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 2, с. 78
Как облагаются ЕСВ переходные выплаты ����������������������������������������������������������������������������� № 2, с. 79
Какую ставку ЕСВ применять к договорам ГПХ ��������������������������������������������������������������������� № 3, с. 75
Начисление ЕСВ на сумму арендной платы������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 8
Аренда жилья/общежития для работника и взимание ЕСВ ��������������������������������������������������� № 4, с. 10
Выплата за вредные условия труда денежной компенсации вместо выдачи молока
и ЕСВ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 10
Начисление ЕСВ на премию уволенного работника ��������������������������������������������������������������� № 4, с. 70
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Начисление ЕСВ на зарплату иностранца ������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 11
Договора ГПХ в отчетности по ЕСВ������������������������������������������������������������������������������������������ № 5, с. 13
Начисление ЕСВ на премию уволенного работника ��������������������������������������������������������������� № 5, с. 78
ЕСВ из заработной платы работника-инвалида����������������������������������������������������������������������� № 6, с. 11
Уплата ЕСВ при выплате аванса в натуральной форме����������������������������������������������������������� № 7, с. 7
Начисление ЕСВ на сумму компенсации за неиспользованный отпуск�������������������������������� № 8, с. 82
Справка об инвалидности предоставлена не с первого числа��������������������������������������������� № 11, с. 86
Начисление ЕСВ на премию уволенному работнику��������������������������������������������������������������� № 12, с. 9
ЕСВ из зарплаты мобилизованного ��������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 12
Уплата ЕСВ предпринимателями��������������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 14

Оплата труда
Подлежит ли возврату в случае увольнения работника помощь на оздоровление������������� № 1, с. 19
Выплачивается ли аванс во время простоя ����������������������������������������������������������������������������� № 1, с. 20
Можно ли выплачивать премию работнику, которому объявлен выговор����������������������������� № 1, с. 21
Как оплачивать преподавателю каникулярный период����������������������������������������������������������� № 1, с. 22
Учет рабочего времени преподавателей вузов ����������������������������������������������������������������������� № 2, с. 59
Как оплачиваются индивидуальные занятия с учеником практическому психологу����������� № 2, с. 60
Установление и ограничение доплат и надбавок водителю����������������������������������������������������� № 3, с. 8
Как учитывать расходы на начисление заработной платы за время простоя����������������������� № 3, с. 10
Невыплата надбавки за престижность педагогического труда ��������������������������������������������� № 4, с. 52
Доплата за классное руководство во время практики ����������������������������������������������������������� № 4, с. 53
Начисление зарплаты практикантам���������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 77
Как оплачивать работу в кружке в пришкольном оздоровительном лагере������������������������� № 8, с. 71
Выплата материальной помощи в случае изменения должностного оклада ����������������������� № 8, с. 72
Лишение премии������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 13
Размер помощи на оздоровление и 0,5 оклада����������������������������������������������������������������������� № 5, с. 12
КЗоТ и частные предприятия����������������������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 14
Можно ли установить зарплату с привязкой к иностранной валюте��������������������������������������� № 6, с. 9
Оплата труда в выходной день�������������������������������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 14
Ответственность за несвоевременно выплаченное денежное вознаграждение ����������������� № 7, с. 16
Компенсация за временный перевод работника в другую местность������������������������������������� № 8, с. 8
Работа в праздничные дни женщин, имеющих детей��������������������������������������������������������������� № 8, с. 9
Переезд на работу в другую местность и компенсация ��������������������������������������������������������� № 9, с. 23
Вознаграждение по итогам работы за год при наличии выговора����������������������������������������� № 9, с. 24
Одноразовые и систематические выплаты и вознаграждения����������������������������������������������� № 9, с. 25
Выплата помощи на оздоровление лицу, работающему неполное рабочее время������������� № 9, с. 29
Сохранение среднего заработка при суммированном учете рабочего времени ��������������� № 10, с. 11
Оказание материальной помощи научно-педагогическому работнику, который
работает на 0,5 оклада������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 66
Оплата лекций преподавателей в гимназии��������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 67
Определение размера ежегодного денежного вознаграждения педагогическим
работникам ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 67
Рост размера минимальной зарплаты ����������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 14
Сверхурочные часы при суммированном учете рабочего времени������������������������������������� № 12, с. 11
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Командировки, средняя зарплата
Выплата суточных при направлении на повышение квалификации ��������������������������������������� № 3, с. 6
Выплата зарплаты во время командировки����������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 12
Корректировка средней зарплаты в случае повторной мобилизации����������������������������������� № 5, с. 11
Корректировка средней зарплаты и новые условия труда����������������������������������������������������� № 5, с. 11
За какой период рассчитывать среднюю зарплату, если командировка приходится
на два месяца ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 7
Корректировка среднего заработка мобилизованного работника����������������������������������������� № 6, с. 13
Включение суммы туристического сбора в состав расходов на командировку������������������� № 9, с. 27
Направление работника на обучение в США��������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 30
Как рассчитать среднюю заработную плату за период военных сборов����������������������������� № 10, с. 12
Зарплата мобилизованному сезонному работнику��������������������������������������������������������������� № 10, с. 13
Если в билете и приказе о командировке не совпадают даты��������������������������������������������� № 11, с. 10
«Табелирование» работника, командированного на другое предприятие ��������������������������� № 12, с. 9
(Не)уплата турсбора в командировке������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 13

Организация и администрирование труда
Как быть с уведомлением о приеме на работу, если работник не уволен с предыдущего
места работы������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 1, с. 19
О продлении испытательного срока����������������������������������������������������������������������������������������� № 1, с. 21
Как удерживать задолженность по нескольким исполнительным листам����������������������������� № 1, с. 23
Что делать с исполнительным листом в случае увольнения работника ������������������������������� № 2, с. 10
Установление испытательного срока женщине с ребенком��������������������������������������������������� № 2, с. 13
Установление неполной рабочей недели ��������������������������������������������������������������������������������� № 2, с. 15
Привлечение к сверхурочным работам������������������������������������������������������������������������������������� № 2, с. 16
Работа супругов на одном предприятии������������������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 6
Сдача экзамена для занятия вакантной должности высшего разряда����������������������������������� № 3, с. 7
Отказ руководителя в переводе работника на другое предприятие ��������������������������������������� № 3, с. 7
Как оформить отсутствие работника на работе в течение нескольких часов������������������������� № 3, с. 9
Восстанавливать ли испорченные документы по зарплате ��������������������������������������������������� № 3, с. 13
Использование факсимиле на первичных документах����������������������������������������������������������� № 3, с. 74
Виды срочных трудовых договоров������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 12
Принятие практиканта на работу учеником токаря����������������������������������������������������������������� № 4, с. 13
Можно ли не устанавливать испытательный срок��������������������������������������������������������������������� № 5, с. 7
Как оформить расходы на приезд представителя поставщика в Украину ����������������������������� № 5, с. 8
Отказ в приеме на работу ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 10
Можно ли возложить обязанности бухгалтера бюджетного учреждения на бухгалтера —
главного специалиста����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 17
Разрешение учредителей предприятия на перевод директора на работу на неполное
рабочее время������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 8
Начало работы по внутреннему совместительству����������������������������������������������������������������� № 6, с. 13
Учет в эквиваленте полной занятости женщин, работающих сокращенный
рабочий день������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 83
Новый работник отказывается подписывать должностную инструкцию������������������������������� № 7, с. 10
Оформление простоя ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 13
Составление табеля рабочего времени ����������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 13
Временный перевод и перевод на другую работу������������������������������������������������������������������� № 7, с. 16
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Окончание срочного договора у работницы — многодетной матери��������������������������������������� № 8, с. 6
Суммированный учет рабочего времени для АУП������������������������������������������������������������������� № 8, с. 10
Норма продолжительности рабочей недели����������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 10
Календарный или рабочий год для предоставления материальной помощи����������������������� № 8, с. 10
Работник поступил на военную службу во время отпуска ����������������������������������������������������� № 8, с. 15
Изменение бессрочного трудового договора на срочный������������������������������������������������������� № 9, с. 22
Первичный инструктаж на работе��������������������������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 25
Дополнительные перерывы для отдыха системного администратора����������������������������������� № 10, с. 8
Смена собственника предприятия и трудовые договоры����������������������������������������������������� № 10, с. 10
Реорганизация предприятия и (не)увольнение работников ������������������������������������������������� № 10, с. 10
Переименование предприятия и записи в трудовой книжке������������������������������������������������� № 10, с. 11
Компенсация работнику суммы комиссии при выплате зарплаты на карточку ������������������� № 11, с. 8
Трудоустройство иностранца без разрешения����������������������������������������������������������������������� № 11, с. 11
Условия предоставления разрешения на трудоустройство иностранцев ��������������������������� № 11, с. 11
Документы, необходимые для получения разрешения на работу иностранца������������������� № 11, с. 12
Платежи за разрешение для иностранца������������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 13
Строк действия разрешения на трудоустройство иностранца��������������������������������������������� № 11, с. 13
Ответственность за трудоустройство иностранца без разрешения������������������������������������� № 11, с. 13
Заключение трудового договора с резидентом, имеющим вид на жительство
в другой стране������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 14
Сокращенный рабочий день для увольняемого работника��������������������������������������������������� № 11, с. 14
Исправление ошибок в ф. № 1-ПВ ����������������������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 88
Представление «Отчета по труду» структурными подразделениями ��������������������������������� № 11, с. 89
Представление «Отчета по труду» посреди календарного года ����������������������������������������� № 11, с. 90
Создание отделов без руководителей ������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 8
Восстановление на работе работника, который работает на новом месте работы����������� № 12, с. 10
Справка-вызов работника-студента ��������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 13
Сокращение штата и демобилизованного работника����������������������������������������������������������� № 12, с. 15
Ответственность за непредставление статотчетности��������������������������������������������������������� № 12, с. 15
Дата начала работы после военной службы��������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 16
Сокращение рабочего времени накануне праздничных дней ��������������������������������������������� № 12, с. 17
Совмещение и льготные пенсии ����������������������������������������������������������������������������������������������� № 1, с. 88
Какие выплаты работникам имеют (не)постоянный характер ����������������������������������������������� № 2, с. 57
Справки для назначения льготной пенсии���������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 94
Реклама
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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

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 31
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 9
Святкові дні — 2
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 11

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

Січень 2017 р.
6 січня, п’ятниця

24 січня, вівторок

Закінчується строк подання органам статистики:
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за грудень
2016 р.;
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна)) за
2016 р.1

Закінчується строк подання до ФСС від НВ
Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України за IV квартал 2016 р.

20 січня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування з доходу за грудень 2016 р.

27 січня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування гірничими підприємствами
з доходу за грудень 2016 р.2

Закінчується строк подання до Державної
фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (ф. № Д4 (місячна)) за грудень 2016 р.
Закінчується строк подання до ФСС з ТВП:
Звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, за 2016 р. (ф. № Ф4-ФСС з ТВП).

Закінчується строк сплати:
• ПДФО з нарахованого, але не виплаченого
оподатковуваного доходу за грудень 2016 р.;
• військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за грудень 2016 р.

1
Звіти подаються «не пізніше 7 числа». Оскільки
07.01.2017 р. — святковий день, то їх слід подати напередодні — 06.01.2017 р. (Прим. ред.)
2
Згідно із Законом про ЄСВ внесок має сплачуватися
«не пізніше 28 числа». (Прим. ред.)

Закінчується строк подання до органів служби
зайнятості:
Інформації про зайнятість і працевлаштування
громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, за 2016 р.

30 січня, понеділок

31 січня, вівторок

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

