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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«Ми будували, будували і нарешті побудували», — радів Чебурашка. Ми ж чекали, чекали
і нарешті дочекалися... підвищення мінімальної зарплати.
Правда, ще до кінця не визначилися, чи радіти цьому. Перші
враження суперечливі. Але якщо
вести мову про застосування змін
у роботі, то бачимо, що стало
більше плутанини. Найпоширеніші запитання, які надходять до
редакції: коли робити доплату до
«мінімалки», а коли доплату ЄСВ;
ПДФО утримувати з фактичної
зарплати чи з «мінімалки» тощо?
Доплата зарплати до рівня мінімальної не є чимось новим, запровадженим тільки цього року. Така доплата була
обов’язковою й раніше, хоча не носила такого масового
характеру. Як її проводити, ми розповідали в № 1/2017 і для
зручності в роботі запропонували використовувати спеціальну
розрахункову таблицю. Із незначними уточненнями повторюємо її і в цьому номері на с. 47.
Розповідали про нововведення та відповідали на запитання
про «дотяжки» і під час проведення січневого вебінару. Найпоширеніші запитання та відповіді на них — у цьому номері
(с. 6, 16).
Зрозуміло, що на «мінімалці» світ клином не зійшовся. Тому
в журналі ви знайдете вирішення й інших цікавих робочих
ситуацій, зокрема щодо нарахування допомоги по тимчасовій
непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах.
У наступному номері ми продовжимо розглядати ваші запитання щодо нарахування заробітної плати з огляду на новий
розмір «мінімалки». Перша хвиля, хвиля найпростіших запитань,
спадає швидко. Складніші ж запитання потребують більше
часу на опрацювання, але й набувають більшої актуальності.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Реформа оплати праці
Закон України
від 06.12.2016 р.
№ 1774-VIII

З 01.01.2017 р. набрав чинності Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України», яким було змінено
поняття «мінімальна заробітна плата» та встановлено гарантії її
виплати.
Детальніше — див. с. 40 цього номера журналу

Відповідальність за ст. 265 КЗпП
Закон України
від 06.12.2016 р.
№ 1774-VIII

Внесено зміни та доповнення до ст. 265 КЗпП. Встановлено,
що недопущення до проведення перевірки з питань додержання
законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні
карається штрафом у 3-кратному розмірі мінімальної зар
плати, встановленої законом на момент виявлення порушення
(з 01.01.2017 р. — 9600 грн). А недопущення до проведення пере
вірки з питань додержання законодавства про працю, створення
перешкод у її проведенні при проведенні перевірки з питань вияв
лення порушень щодо фак тичного допуску працівника до роботи
без оформлення трудового договору (контракту), оформлення
працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання
роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та
виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати
ЄСВ та податків — у 100-кратному розмірі мінімальної зарплати
на момент виявлення порушення (з 01.01.2017 р. — 320 000 грн).

Трудові відносини з військовослужбовцями
Закон України
від 06.12.2016 р.
№ 1769-VIII

Внесено зміни до ст. 119 КЗпП. Встановлено, що за праців
никами, призваними на строкову військову службу, військову
службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийня
тими на військову службу за контрактом, у т. ч. шляхом укладення
нового контракту на проходження військової служби, під час дії
особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фак
тичного звільнення, зберігаються місце роботи, посада та середній
заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському
господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі
незалежно від підпорядкування й форми власності та у фізичних
осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким
чином, остаточно поставлено крапку в питанні тривалості трудових
відносин з працівниками, які проходять військову службу.

Зміни у справлянні ПДФО
Закони України
від 20.12.2016 р.
№ 1791-VIII,
від 21.12.2016 р.
№ 1797-VIII

До ПКУ внесено зміни, пов’язані з нарахуванням та сплатою
ПДФО у 2017 р. У цілому ці зміни не можна назвати революційними,
але бухгалтерам про них все ж таки знати потрібно.
Детальніше — див. с. 70 цього номера журналу
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Роз’яснення з деяких питань оплати праці
Роз’яснення
від 12.01.2017 р.

Міністерство соціальної політики України на офіційному
сайті проінформувало про особливості застосування Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра
їни» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII (див. с. 64). Схоже за змістом
роз’яснення Федерація профспілок України надіслала листом від
16.01.2017 р. № 05/01-27/27 членським організаціям (див. сайт
журналу за адресою zpl.com.ua), в якому деталізує, що до міні
мальної зарплати не включається, зокрема, доплата за роботу
у шкідливих умовах праці за результатами атестації робочого
місця, доплата за використання дезинфікуючих засобів тощо.

Розрахунковий період не залежить від дати наказу
Лист від 26.10.2016 р.
№ 1475/13/84-16

Роз’яснено, що розрахунковий період для обчислення серед
ньої зарплати за час відпустки залежить не від місяця видання
наказу і кількості цих наказів, а від того, в якому саме календар
ному місяці працівникові надається відпустка. Наприклад, якщо
згідно з наказом працівнику надається щорічна основна відпустка
тривалістю 24 календарних дні з 12.09.2016 р., а за іншим — до
даткова відпустка, яка починається у жовтні 2016 р., то для оплати щорічної відпустки розрахунковим періодом буде вересень 2015 р. – серпень 2016 р., а додаткової відпустки — жовтень
2015 р. – вересень 2016 р.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Компенсація вартості пального
Лист від 05.01.2017 р.
№ 104/6/99-99-13-02-03-15

Роз’яснено, що в разі якщо юридична особа компенсує своєму
найманому працівнику вартість пального, використаного під час
виконання трудових обов’язків, то сума зазначеної компенсації
підлягає оподаткуванню ПДФО та ВЗ як додаткове благо на під
ставі пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ. При цьому така сума компенсації
не є базою нарахування ЄСВ.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Зменшення суми готівкових розрахунків
Постанова від 25.11.2016 р.
№ 407

З 04.01.2017 р. установлено граничну суму розрахунків готівкою:
— у розмірі 10 000 грн — підприємств (підприємців) між собою
протягом одного дня;
— у розмірі 50 000 грн (було — 150 000 грн за товари, роботи,
послуги; тепер — всього) — між фізичною особою та підприєм
ством (підприємцем) протягом одного дня;
— у розмірі 50 000 грн (було — 150 000 грн) — фізосіб між со
бою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному
посвідченню.

5

6

МОНИТОРИНГ законодательства

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Закон про ЄСВ:

зміни і «дотяжка»

До Закону про ЄСВ минулого року було внесено незначні
зміни, пов’язані зі сплатою внесків суб’єктами господарювання. Для юридичних осіб ці зміни особливих загроз не
становлять, тому в статті коротко проаналізовано їх зміст.
Крім того, розглянуто питання сплати так званої «дотяжки»

З

аконом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-ХІІ (далі —
Закон № 1774) було внесено зміни до Закону про ЄСВ, до Закону про оплату праці
та КЗпП. Зміни, внесені до двох останніх
законів, було проаналізовано в № 1/2017,
с. 6. А зміни, внесені до Закону про ЄСВ,
стосуються такого.

Платники ЄСВ
Статтею 4 Закону про ЄСВ, яка визначає
коло платників єдиного внеску, було встановлено, що особи, зазначені в п. 4 частини
першої цієї статті, які обрали спрощену
систему оподаткування, звільняються від
сплати за себе ЄСВ, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують
відповідно до закону пенсію або соціальну

допомогу. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної
участі в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
У п. 4 частини першої ст. 4 Закону про
ЄСВ серед платників єдиного внеску вказано
фізичних осіб — підприємців, у т. ч. тих, які
обрали спрощену систему оподаткування.
Але від сплати ЄСВ за себе раніше звільнялися тільки підприємці-спрощенці.
Законом № 1774 слова «які обрали спрощену систему оподаткування» виключено.
Це означає, що від сплати ЄСВ за себе
звільняються всі підприємці, якщо вони
є пенсіонерами за віком або інвалідами
та отримують відповідно до закону пенсію
або соціальну допомогу.
Дату, з якої виникають обов’язки платників ЄСВ, визначає п. 4 ст. 5 Закону про ЄСВ.
Зокрема, було встановлено, що обов’язки платників ЄСВ виникають у осіб, зазначених
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у п. 2, 3, 6, 7 та 8 частини першої ст. 4 цього
Закону, — з дня укладення трудового договору (контракту) чи цивільно-правового
договору. Цю норму виключено. І виключено
тому, що п. 2, 3, 6, 7 та 8 частини першої ст. 4
Закону про ЄСВ не містять переліку платників ЄСВ. З їх числа ще Законом України
від 24.12.2015 р. № 909-VIII (далі — Закон
№ 909) було виключено, зокрема, найманих
працівників, осіб, які виконують роботи
(надають послуги) за договорами ЦПХ тощо,
тобто осіб, з доходів яких утримувався ЄСВ,
оскільки з 2016 р. він не утримується. Це суто
технічна зміна. Відповідні зміни внесено
й до п. 9 ст. 9 Закону про ЄСВ, яка визначала джерело сплати таких внесків (дохід
працівника).

База оподаткування
Пункти 2 і 3 частини першої ст. 7 Закону
про ЄСВ визначали базу оподаткування ЄСВ
доходів підприємців. Підприємці-спрощенці
щомісяця сплачували мінімальний страховий
внесок незалежно від отриманих доходів,
а підприємці на загальній системі мали його
сплачувати тільки якщо було отримано дохід. Тепер з п. 2 частини першої ст. 7 Закону
про ЄСВ виключено згадку про «місяць,
у якому отримано дохід (прибуток)» і «право»
(самостійно визначити базу нарахування).
Це означає, що і підприємці на загальній
системі оподаткування, і підприємці-спрощенці, і самозайняті особи зобов’язані
сплачувати ЄСВ, розмір якого не менше ніж
мінімальний страховий внесок, і навіть за ті
місяці, в яких вони не отримували доходу.

Порядок сплати ЄСВ
Зміни, внесені до ст. 9 Закону про ЄСВ,
що визначає порядок сплати внесків, мають технічний характер. Серед платників
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ЄСВ — добровільно застрахованих осіб,
перелік яких визначає ст. 10 Закону про
ЄСВ, з 2016 р. Законом № 909 було виключено громадян України, які працюють за її
межами. Як наслідок, згадування про них
виключено зі ст. 9 Закону про ЄСВ.
У той же час відповідно до п. 9 ст. 10
Закону про ЄСВ громадяни України, які
працюють у розташованих за межами України підприємствах, установах, організаціях
(у т. ч. міжнародних), мали право брати
участь у системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування (крім
загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, від нещасного
випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності) відповідно до договорів про
добровільну участь, укладених центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну податкову та митну політику,
з такими підприємствами, установами,
організаціями, у т. ч. міжнародними (тобто
не самостійно, а через підприємства-роботодавців).
Змінами, внесеними до п. 9 ст. 10 Закону про ЄСВ, скасовано заборону на їх
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності.

Права ПФУ
Зміни, внесені до ст. 13 1 і 17 Закону
про ЄСВ, стосуються розширення прав
органів Пенсійного фонду щодо виявлення за результатами аналізу даних реєстру
застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування недостовірних відомостей
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про застрахованих осіб, вимагати від платників ЄСВ інформацію щодо цих відомостей
та усунення порушень, а також обміну між
держорганами інформацією щодо відомостей, які містять ознаки використання праці
неоформлених працівників та порушень
законодавства про працю тощо.

Мінімальна зарплата
та мінімальний ЄСВ
З огляду на зміни, внесені Законом
№ 1774, та запитання, які надходять на
пряму лінію журналу, ми помітили, що
бухгалтери часто-густо плутають поняття
«дотяжка» до мінімальної зарплати» та
«дотяжка» ЄСВ до мінімальної зарплати».
Нагадаємо, що поняття «дотяжка» (ЄСВ
до рівня ЄСВ з мінімальної зарплати) запровадив, скажімо так, Пенсійний фонд для
спрощення розуміння норм частини п’ятої
ст. 8 Закону про ЄСВ. Нею встановлено, що
в разі якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який

отримано дохід, сума ЄСВ розраховується
як добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який отримано дохід (прибуток), та ставки
ЄСВ. Щоб у консультаціях не повторювати
цю громіздку фразу і було вжито поняття
«дотяжка» для вживання його на кшталт:
«Якщо база нарахування ЄСВ менше мінімальної зарплати, робимо «дотяжку» до
«мінімалки».
Новою ст. 31 Закону про оплату праці,
внесеною Законом № 1774, запроваджено
гарантії забезпечення мінімальної заробітної
плати, серед яких така: якщо нарахована
заробітна плата працівника, який виконав
місячну норму праці, є нижчою ніж законодавчо встановлений розмір мінімальної
заробітної плати, роботодавець проводить
доплату до рівня мінімальної заробітної
плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою зарплати. І цю доплату
у просторіччі також назвали «дотяжкою»
(фактичної зарплати до рівня мінімальної).1
Не завжди потрібно робити «дотяжку»
до «мінімалки», коли робимо «дотяжку»
ЄСВ чи навпаки.

ПРИКЛАД 1

«Дотяжка» до «мінімалки»
Працівнику за основним місцем роботи встановлено оклад 2000,00 грн. Він відпрацював повний місяць і повністю виконав норму праці, отже, має отримати не менше
ніж 3200,00 грн. Це означає, що підприємство має йому доплатити до рівня мінімальної
зарплати 1200,00 грн (3200,00 грн – 2000,00 грн). Загалом працівнику буде нараховано
3200,00 грн. ЄСВ нараховуємо із суми в розмірі 3200,00 грн.
Нарахована зарплата працівника буде базою для ЄСВ. У цьому випадку робиться
«дотяжка» до «мінімалки».

1 Звичайно, в діловому мовленні слід називати речі своїми іменами, але часте вживання таких громіздких конструкцій
погіршує як сприйняття матеріалу «на слух», так і письмових консультацій. Тому ми у своїх матеріалах для спрощення
вживатимемо словосполучення «дотяжка» ЄСВ» і «дотяжка» до «мінімалки».
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ПРИКЛАД 2

«Дотяжка» ЄСВ
Працівнику за основним місцем роботи встановлено оклад 3200,00 грн. Він працює
неповний робочий час (0,25 окладу). Працівник повністю виконав норму праці. Таким
чином, він має отримати за свою роботу 800,00 грн (3200,00 × 0,25). Оскільки це основне
місце роботи, і база справляння ЄСВ менше мінімальної зарплати, ЄСВ роботодавець
має нарахувати в розмірі 704,00 грн (3200,00 × 22 %) — з мінімальної зарплати. У цьому
випадку робиться «дотяжка» ЄСВ.

ПРИКЛАД 3

«Дотяжка» до «мінімалки» та «дотяжка» ЄСВ
Працівнику за основним місцем роботи встановлено оклад 2000,00 грн. Він працює
неповний робочий час (0,25 окладу). Працівник повністю виконав норму праці.
За відпрацьований час підприємство має йому виплатити за окладом 500,00 грн
(2000,00 × 0,25) і провести доплату до рівня мінімальної зарплати 300,00 грн ((3200,00 –
– 2000,00) × 0,25). Усього буде нараховано 800,00 грн (3200,00 × 0,25).
Оскільки це основне місце роботи, і база справляння ЄСВ менше мінімальної зарплати,
ЄСВ роботодавець має нарахувати в розмірі 704,00 грн (3200,00 × 22 %) — з мінімальної
зарплати. У цьому випадку робиться і «дотяжка» до «мінімалки», і «дотяжка» ЄСВ.

Якщо фізична особа отримує від підприємства лише винагороду за договором ЦПХ
і не є працівником цього підприємства, вимоги частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ не
потрібно застосовувати — «дотяжка» ЄСВ
і «дотяжка» до «мінімалки» не робляться.
Базою нарахування ЄСВ є фактично нарахована сума винагороди, навіть якщо вона
менше 3200,00 грн.
Якщо ж фізособа виконує роботи за договором ЦПХ і одночасно є працівником цього
ж підприємства, то базою нарахування ЄСВ
є загальна сума нарахованого доходу (зарплата + винагорода за договором ЦПХ). І якщо
вона більше/дорівнює 3200,00 грн, «дотяжка»
ЄСВ не робиться. Але може робитися «дотяжка» до «мінімалки», якщо сума зарплати
є меншою, ніж розмір мінімальної зарплати.

Аналогічні роз’яснення розміщено й у ЗІР.
Роз’яснюється, що якщо працівник виконує роботу (надає послуги) відповідно до
цивільно-правового договору за основним
місцем роботи, то до бази нарахування ЄСВ
за звітний місяць включається як заробітна
плата (дохід), так і сума винагороди. При
цьому якщо база нарахування ЄСВ буде
меншою за розмір мінімальної зарплати,
то ЄСВ розраховується як добуток розміру
мінімальної заробітної плати та ставки ЄСВ
у розмірі 22 %.
Додамо, що в одній з консультацій фахівці ДФСУ роз’яснювали, що «дотяжка» ЄСВ
не робиться, якщо працівникам надано
відпустку за п. 18 частини першої ст. 25
Закону про відпустки на період проведення АТО у відповідному населеному пункті
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з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як
сім календарних днів після прийняття рі-

шення про припинення антитерористичної
операції. Але підтвердження цьому в ЗІР
ми не знайшли.

ПРИКЛАД 4

«Дотяжка» до «мінімалки» без «дотяжки» ЄСВ за договором ЦПХ
Працівнику за основним місцем роботи встановлено оклад 2000,00 грн. Він працює
неповний робочий час (0,25 окладу). Працівник повністю виконав норму праці. Крім того,
за договором ЦПХ він виконував роботи для підприємства, і сума винагороди склала
3000,00 грн.
За відпрацьований час підприємство має йому заплатити за окладом 500,00 грн
(2000,00 × 0,25) і провести доплату до рівня мінімальної зарплати 300,00 грн ((3200,00 –
– 2000,00) × 0,25). Усього буде нараховано зарплати 800,00 грн (3200,00 × 0,25).
База оподаткування ЄСВ — 3800,00 грн:
800,00 + 3000,00 = 3800,00 > 3200,00.
Оскільки це основне місце роботи, і база справляння ЄСВ більше мінімальної зарплати,
ЄСВ роботодавець має нарахувати в розмірі 836,00 грн (3800,00 × 22 %) — з фактичного
доходу. У цьому випадку робиться «дотяжка» до «мінімалки».

ПРИКЛАД 5

«Дотяжка» до «мінімалки» та «дотяжка» ЄСВ за договором ЦПХ
Працівнику за основним місцем роботи встановлено оклад 2000,00 грн. Він працює
неповний робочий час (0,25 окладу). Працівник повністю виконав норму праці. Крім того,
за договором ЦПХ він виконував роботи для підприємства, і сума винагороди склала
2000,00 грн.
За відпрацьований час підприємство має йому заплатити за окладом 500,00 грн
(2000,00 × 0,25) і провести доплату до рівня мінімальної зарплати 300,00 грн ((3200,00 –
– 2000,00) × 0,25). Усього буде нараховано зарплати 800,00 грн (3200,00 × 0,25).
База оподаткування ЄСВ — 2800,00 грн:
800,00 + 2000,00 = 2800,00 < 3200,00.
Оскільки це основне місце роботи, і база справляння ЄСВ менше мінімальної зарплати,
ЄСВ роботодавець має нарахувати в розмірі 704,00 грн (3200,00 × 22 %) — з мінімальної
зарплати. У цьому випадку робиться «дотяжка» до «мінімалки» і «дотяжка» ЄСВ.

№4 (117) апрель 2016

Прямая

Официальное мнение

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 Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Внесення до графіка відпусток
нових працівників
На підприємство 04.01.2017 р. було
прийнято двох нових працівників. Як до графіка відпусток вносити інформацію про надання щорічних відпусток новоприйнятим працівникам?
Згідно з п. 20 Типових правил внут
рішнього трудового розпорядку для
робітників та службовців підпри
ємств, установ, організацій, затвердже
них постановою Держкомпраці СРСР від
20.07.1984 р. № 213 (документ поки за
лишається чинним), графік відпусток пра
цівників підприємства повинен складатися
на кожний рік не пізніше 5 січня поточного
року. Але на практиці, зважаючи на те, що
перші дні січня завжди є вихідними днями,
а також враховуючи, що дехто з працівників
може забажати відпочити вже на новорічно-

різдвяні свята, традиційно графік відпусток
на наступний рік складають і затверджують
у грудні поточного року.
У графіку мають бути відображені відпуст
ки всіх працівників підприємства: тих, які
працюють на постійній основі, сумісників,
тимчасових працівників і тих, з ким укладе
но строковий трудовий договір. Відповідно,
новоприйнятих працівників також потрібно
включити до цього графіка, оскільки через
деякий час роботи вони матимуть право
на відпустку, а її використання має бути
узгоджено.
До затвердженого графіка відпусток про
тягом року можна вносити зміни та допов
нення. На це вказують і фахівці Міністер
ства соціальної політики України в листі
від 25.08.2015 р. № 475/13/116-15, в якому,
зокрема, зазначають: «У випадку укладен
ня трудового договору з працівником після
затвердження графіка відпусток до нього
можуть бути внесені відповідні зміни та
доповнення».

11

12

ПРямая телефонная линия

Внесення до графіка відпусток змін та
доповнень має відбуватися за такою ж про
цедурою, як і складання та затвердження
графіка. Так, якщо графік відпусток був
затверджений керівником підприємства
шляхом оформлення на ньому грифу «ЗА
ТВЕРДЖУЮ» без видання наказу, то такий
самий гриф слід проставити й на доповненні
(змінах)до графіка. Якщо графік був затвер
джений наказом керівника підприємства,
то доповнення (зміни) до нього також за
тверджуються шляхом видання відповідного
наказу керівника.
Доповнення (зміни) до графіка відпусток,
як і сам графік, слід погодити з виборним ор
ганом первинної профспілкової організації чи
її представником (за наявності профспілки на
підприємстві) або представником трудового
колективу відповідно до ст. 10 Закону про
відпустки та частини четвертої ст. 79 КЗпП.
І останнє — всі новоприйняті працівники
мають особисто ознайомитися з графіком
відпусток і поставити на ньому свій підпис.

Скорочення роботи напередодні
святкових днів
На підприємстві є працівники, які
працюють у режимі неповного робочого часу. Чи скорочується їм
тривалість роботи напередодні святкових
днів?
На думку автора, відповідь на це запи
тання має базуватися на нормах двох
статей КЗпП, а саме ст. 53 «Тривалість
роботи напередодні святкових, неробочих
і вихідних днів» та ст. 56 «Неповний робо
чий час».
За ст. 53 КЗпП напередодні святкових і не
робочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи
працівників, крім працівників, зазначених
у ст. 51 КЗпП, скорочується на одну годину
як за п’ятиденного, так і за шестиденного
робочого тижня.
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Тобто якщо читати цю норму буквально,
з неї випливає, що в останній день роботи перед святковим або неробочим днем
тривалість роботи не скорочується тільки
тим працівникам, яким відповідно до закону встановлено скорочену тривалість
робочого часу. Це працівники віком від
16 до 18 років, особи віком від 15 до 16 років, учні віком від 14 до 15 років та пра
цівники, зайняті на роботах зі шкідли
вими умовами праці. Також за рахунок
власних коштів на підприємстві може
бути встановлено скорочений робочий
час для жінок, які мають дітей віком до
14 років або дитину-інваліда.
Можливо, для таких працівників робота
напередодні свят не скорочується через те,
що вони щодня й так працюють менше ніж
інші працівники, а оплату за працю отри
мують в розмірі повної тарифної ставки/
повного окладу.
У свою чергу працівники, які працюють
у режимі неповного робочого часу (непов
ного робочого дня, неповного робочого
тижня), оплату за свою працю отримують
пропорційно до відпрацьованого часу або
залежно від виробітку (частина друга ст. 56
КЗпП). Але при цьому на них поширюються
ті ж самі трудові права, що й на працівників,
які працюють повний робочий час.
Тому оскільки ст. 53 КЗпП не виокремлює
категорії працівників, які працюють у режимі
неповного робочого часу, можна зробити
висновок, що їм так само напередодні свят
кових та вихідних днів робота скорочується
на одну годину.
До того ж звертаємо увагу, в ст. 53 КЗпП
вживається термін «тривалість роботи»,
а не «тривалість робочого часу». Це дає під
ставу вважати, що законодавці навмисно
його застосували, тим самим вказуючи на
скорочення тривалості роботи всіх працівни
ків (звісно, крім зазначених у ст. 51 КЗпП),
незалежно від того, повний чи неповний
робочий час вони працюють.
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Проте слід звернути увагу на позицію
Міністерства соціальної політики Укра
їни, викладену в листі від 28.08.2014 р.
№ 395/13/116-14. Зацитувавши норми ст. 51,
53 та 56 КЗпП, фахівці Міністерства доходять
висновку, що «для працівників, які працюють
на умовах неповного робочого часу, ця норма
(про скорочення роботи. — Прим. ред.) не
застосовується, тобто тривалість їх роботи
напередодні святкових і неробочих днів не
скорочується на одну годину».

Відрядження жінок, які мають
малолітніх дітей
Одна з працівниць, яка має восьмирічну дитину, щоразу відмовляється їхати у службове відрядження
з мотивів наявності в неї маленької дитини. Чи може це кваліфікуватись як порушення трудової дисципліни?
Стаття 176 КЗпП забороняє направ
ляти у відрядження вагітних жінок
та жінок, які мають дітей віком до
трьох років. А жінок, які мають дітей віком
від трьох до 14 років або дітей-інвалідів, не
можна направляти у відрядження без їхньої згоди (ст. 177 КЗпП). Період від трьох
до 14 років починається після дня, коли ди
тині виповнилося три роки, і закінчується
днем, коли дитині виповнилося 14 років,
включаючи цей день.
Зазначені норми КЗпП спрямовані на
захист працівниць, які мають малолітніх
дітей, та створення для них умов поєднання
роботи з материнством і є обов’язковими до
виконання всіма підприємствами, незалежно
від форми власності та підпорядкування.
Таким чином, відмова жінки від служ
бового відрядження з мотивів наявності
в неї дитини віком від трьох до 14 років або
дитини-інваліда не може кваліфікуватися
роботодавцем як порушення трудової дис
ципліни.
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Підтвердження статусу
«одинока мати»
Які документи повинна надати
жінка для отримання соціальної
відпустки як одинока мати? Чим
підтвердити, що вона виховує дитину
сама?
Згідно зі ст. 19 Закону про відпустки
одинокій матері щорічно надається
додаткова оплачувана відпустка три
валістю 10 календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів, визначених ст. 73
КЗпП. За наявності кількох підстав для на
дання такої відпустки її загальна тривалість
не може перевищувати 17 календарних днів.
Визначення поняття «одинока мати» можна знайти у двох документах: Законі про
відпустки та постанові Пленуму Верховного
Суду України від 06.11.1992 р. № 9 (далі —
Постанова № 9). Вони не ідентичні: так,
п. 5 частини 13 ст. 10 Закону про відпустки
визначає одиноку матір просто як жінку,
що виховує дитину без батька. У той же час
за п. 9 Постанови № 9 одинокою матір’ю
вважається жінка, яка не перебуває у шлюбі
і у свідоцтві про народження дитини якої
відсутній запис про батька, або запис про
батька зроблено в установленому порядку
за вказівкою матері, вдова, інша жінка, яка
виховує й утримує дитину без батька.
На жаль, роз’яснення, хто належить до
категорії «інша жінка, яка виховує й утримує
дитину без батька», у нормативних актах
відсутнє. Більшість бухгалтерських видань
та експертів вважають такою розлучену
жінку, яка сама виховує дитину. Але чинне
законодавство не містить такого уточнення,
так само як і переліку документів, які слід
подати працівниці (в т. ч. одинокій матері)
чи працівнику для отримання соціальної
відпустки.
Міністерство праці та соціальної політи
ки України спробувало внести ясність у це
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питання свого часу і в листі від 14.04.2008 р.
№ 235/0/15-08/13 детально роз’яснило умови
та порядок надання додаткової соціальної
відпустки, зокрема й одинокій матері, та
визначило перелік документів, які необхід
но подати для отримання такої відпустки.
Але через деякий час Мін’юст скасував цей
лист, вказавши, що він містить нові правові
норми, натомість нових роз’яснень офіційні
органи так і не надали.
На нашу думку, зважаючи на визна
чення поняття «одинока мати», для під
твердження цього статусу та отримання
права на додаткову соціальну відпустку
працівниця — одинока мати має подати
на підприємство такі документи: копію
свідоцтва про народження дитини, в якому
відсутній запис про батька дитини або такий
запис зроблено за вказівкою матері, довід
ку органу РАГСу про підстави внесення до
Книги записів народжень відомостей про
батька дитини, довідку органу РАГСу про
те, що вона не укладала шлюб.
Якщо одинока мати є вдовою, вона має
надати копію свідоцтва про народження
дитини та копії свідоцтва про укладення
шлюбу й свідоцтва про смерть чоловіка.
Розлучена жінка так само має подати копію
свідоцтва про народження дитини та копії
свідоцтв про укладення шлюбу та його розі
рвання. Але найбільш проблемним є питання, яким документом такій жінці підтверди
ти, що вона виховує й утримує дитину сама.
Причому такий документ має бути офіційно
складений, оформлений в установленому
порядку та достовірно підтверджувати від
сутність участі батька у вихованні дитини.
Органами, уповноваженими державою
робити висновки щодо неучасті батька
у вихованні дитини, є лише суд, органи опіки
та піклування. Зважаючи на це, офіційними
документами, які підтверджують відсутність
участі батька у вихованні дитини, є:
• рішення суду про позбавлення батька
дитини батьківських прав;
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• ухвала суду або постанова слідчого про
розшук батька за справою про стягнення
аліментів;
• рішення суду про визнання фізичної
особи (батька дитини) безвісно відсутньою
(або ухвала суду про відкриття провадження
у справі про визнання фізичної особи безві
сно відсутньою (померлою);
• довідка про перебування батька у міс
цях позбавлення волі;
• довідка органу опіки та піклування
про підтвердження факту виховання дитини
лише матір’ю (без участі батька дитини).
Якщо в розлученої жінки є один з таких
документів, вона має надати його роботодав
цю. Будь-які інші документи, як-то довідка зі
школи (дитсадка) про те, що батько не спіл
кується з дитиною (не забирає її додому, не
ходить на батьківські збори), довідка з ЖЕКу
про склад сім’ї без батька, акт, складений
сусідами, що вони ніколи не бачили батька
дитини, не можуть достовірно підтвердити,
що він не бере участі в житті дитини. Але
якщо ці документи влаштовують роботодавця, то жінка може їх надати.
І оскільки це питання на законодавчому
рівні не визначено, найкраще прописати
його в колективному договорі: зокрема, вста
новити орієнтовний перелік документів, на
підставі яких працівникам надаватимуться
додаткові соціальні відпустки.

Дотримання строків виплати
відпускних у нестандартній
ситуації
Працівник звернувся із заявою про
термінове надання йому частини
щорічної відпустки у зв’язку із
сімейними обставинами. Керівництво
підприємства не заперечує і готове надати відпустку, але як у такому випадку
дотриматись строку виплати відпускних — не пізніше ніж за три дні до її
початку?
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Справді, частиною четвертою ст. 115
КЗпП та частиною першою ст. 21
Закону про відпустки передбачено,
що заробітна плата за час відпустки має
бути виплачена працівнику не пізніше ніж
за три дні до початку відпустки.
Але крім цього закону в Україні діє ще
й Конвенція про оплачувані відпустки № 132
(переглянута у 1970 р.), ратифікована За
коном України від 29.05.2001 р. № 2481-ІІІ
(далі — Конвенція). Відповідно до парагра
фа 2 ст. 7 Конвенції суми, що належать до
виплати за час відпустки (частину), виплачу

ються зацікавленій особі до відпустки, якщо
інше не передбачено в угоді, що стосується
цієї особи та роботодавця.
Отже, враховуючи вказане положення
Конвенції та те, що надання відпустки (її тривалість та період року) і в загальному випадку,
і у випадку, наведеному в запитанні, узгоджу
ються між працівником і роботодавцем, то
як виняток працівник може вказати в заяві
інший термін отримання заробітної плати
за час відпустки.
У такому разі керівництво підприємства
не порушуватиме законодавчих норм.

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

Оплата відрядження
та мінімальна зарплата
Чи враховується оплата часу відрядження у складі мінімальної
зарплати?
Час відрядження є звичайним ро
бочим часом працівника, що має
оплачуватися відповідно до умов
укладеного з ним трудового договору. Статтею 121 КЗпП встановлено, що працівникам, які направлені у службове відрядження,
оплата праці за виконану роботу здійсню
ється відповідно до умов, визначених тру
довим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим
середнього заробітку.
Це означає, що якщо оплата за час від
рядження є нижчою, ніж середньоденна
заробітна плата, слід провести доплату до
рівня середньоденної зарплати. Для цього
відповідно до норм Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100), обчислюється

середньоденна заробітна плата за два по
передніх місяці, що передують місяцю від
рядження, і середня денна заробітна плата
за умовами трудового договору. Якщо се
редня денна заробітна плата є вищою, то
час відрядження оплачується на умовах,
визначених трудовим договором. Якщо
середня денна заробітна плата є нижчою,
проводиться доплата до рівня середньо
денної зарплати, обчисленої відповідно до
норм Порядку № 100.
Відповідно до норм нової ст. 31 Закону
про оплату праці при обчисленні розміру
заробітної плати працівника для забезпе
чення її мінімального розміру не врахову
ються доплати за роботу в несприятливих
умовах праці та підвищеного ризику для
здоров’я, за роботу в нічний та надурочний
час, роз’їзний характер робіт, премії до
святкових і ювілейних дат.
Таким чином, при обчисленні розміру
заробітної плати працівника для забез
печення її мінімального розміру можна
враховувати оплату часу відрядження та
доплату до рівня середньоденної заробітної
плати за час відрядження.
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ОПЛАТА ТРУДА
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Заработная плата
по-новому

Під час січневого вебінару, який проводила науковий редактор журналу «Заработная плата»
Галина КАЗНАЧЕЙ, було розглянуто актуальні питання оплати праці у зв’язку з підвищенням
розміру мінімальної заробітної плати. Публікуємо відповіді на найпоширеніші запитання,
що прозвучали на вебінарі

Чи включається індексація для
«дотяжки» до мінімальної заро
бітної плати (далі — МЗП) у розмірі 3200,00 грн?
На час проведення вебінару (та підготовки номера до друку) фахівці
Мінсоцполітики роз’яснень стосовно
цього питання ще не надали. Проте вважаємо, що не можна враховувати суму індексації,
щоб зробити «дотяжку» до МЗП у розмірі
3200,00 грн.
Відомо, що до мінімальної зарплати не
враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику
для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до
святкових і ювілейних дат.
У Законі України «Про індексацію гро
шових доходів населення» від 03.07.1991 р.

№ 1282-XII зазначено, що «індексація гро
шових доходів населення — це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає
можливість частково або повністю відшко
довувати подорожчання споживчих товарів
і послуг». У свою чергу «індексації підлягають грошові доходи громадян, які одержані
ними в гривнях на території України та які
не мають разового характеру: <…> оплата
праці (грошове забезпечення)».
Тобто, з точки зору Закону, сума індексації — це не оплата праці. Інакше сума
індексації також підлягала б індексації.
Отже, доходимо висновку, що індексація
не повинна враховуватися до складу мінімальної зарплати. Аналогічну позицію
викладено в листі ФПУ від 16.01.2017 р.
№ 05/01-27/27.
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У нових законодавчих актах заз
начається, що прожитковий мі
німум встановлюється в розмірі
1600,00 грн для бюджетних організацій.
А як щодо агропромислового комплексу?
Розмір прожиткового мінімуму єдиний як для агропромислового комплексу, так і для бюджетних та комерційних організацій. Законом України
«Про Державний бюджет України на 2017
рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VІІІ у 2017 р.
визначено прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня — 1600,00 грн,
з 1 травня — 1684,00 грн, з 1 грудня —
1762,00 грн. Мінімальний посадовий оклад
(тарифна ставка) встановлюється в розмірі,
не меншому ніж прожитковий мінімум, визначений для працездатних осіб на 1 січня
календарного року.
Працівнику пропорційно нормі від
працьованого ним часу виплачено
1600,00 грн за місяць. На яку суму
нараховувати ЄСВ: на 3200,00 грн чи на
1600,00 грн?
Ключовим моментом у вирішенні
цього питання є місце роботи: основне чи за сумісництвом. Зокрема, ос
новне місце роботи — це місце роботи, де
працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться його трудова
книжка, до якої вноситься запис про роботу.
Під час обчислення ЄСВ на суму нарахованої найманим працівникам за основним
місцем роботи заробітної плати роботодавцю
слід керуватися такою нормою: якщо база
нарахування ЄСВ не перевищує розміру МЗП,
встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід, сума ЄСВ розраховується
як добуток розміру МЗП, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід
(прибуток), та встановленої ставки ЄСВ за

умови перебування в трудових відносинах
повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця.
Про це йдеться в п. 8 розділу ІІІ Інструкції
про порядок нарахування і сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
20.04.2015 р. № 449 (далі — Інструкція № 449).
Не застосовуються вимоги щодо нарахування ЄСВ на зарплату, що не перевищує розміру МЗП, встановленої законом на місяць:
• якщо працівник отримує зарплату
із джерела не за основним місцем роботи
(базою нарахування ЄСВ є отриманий дохід
незалежно від його розміру);
• якщо на підприємстві працює працівник-інвалід, до доходу якого застосовується
ставка 8,41 %;
• якщо працівникам надано відпустку
на період проведення АТО у відповідному
населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи,
але не більш як сім календарних днів після
прийняття рішення про припинення АТО
відповідно до п. 18 частини першої ст. 25
Закону про відпустки1;
• до доходів працівників всеукраїнських
громадських організацій інвалідів, зокрема
товариств УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50 % загальної
чисельності працівників, і за умови, що фонд
оплати праці таких інвалідів становить не
менш як 25 % суми витрат на оплату праці,
де застосовується ставка ЄСВ 5,3 %;
• до доходів працівників підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не
менш як 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких
інвалідів становить не менш як 25 % суми
витрат на оплату праці, де застосовується
ставка ЄСВ 5,5 %.
1 Див. також с. 9.
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Отже, у разі нарахування заробітної плати
фізичним особам із джерел не за основним
місцем роботи (за сумісництвом) ставка
ЄСВ 22 % застосовується до визначеної бази
нарахування ЄСВ незалежно від її розміру.
Таким чином, якщо працівник-сумісник
отримав зарплату в сумі 1600,00 грн, ЄСВ
нараховуємо в розмірі 352,00 грн. Але якщо
це основне місце роботи працівника, то незважаючи на те, що він отримав 1600,00 грн,
ЄСВ необхідно буде сплатити з 3200,00 грн,
тобто в сумі 704,00 грн.
Як обчислити ПДФО із зарплати в
розмірі 3200,00 грн?
ПДФО із зарплати в сумі 3200,00 грн
становить: 3200,00 × 18 % = 576,00
грн.
На підприємстві працює дев’ять
штатних працівників. Чи має в та
кому разі укладатися колективний
договір та з ким його погоджувати?
Відповідно до ст. 11 КЗпП та ст. 2
Закону України «Про колективні
договори і угоди» від 01.07.1993 р.
№ 3356-XII колективні договори укладаються на підприємствах, установах незалежно від форм власності та господарювання, що використовують найману працю та користуються правами юридичної
особи. Колективний договір може також
укладатися у структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів.
Ці норми не містять чіткого зобов’язання
щодо укладення колективного договору,
водночас іншими законодавчими актами
передбачено норми, які мають бути закріп
лені саме в колдоговрі. Також у чинному
законодавстві немає норми, що передбачає
відповідальність за відсутність колективного договору.
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Колективний договір укладається між
роботодавцем, з одного боку, і одним або
кількома профспілковими органами, а якщо
таких органів немає — представниками
працівників, обраними й уповноваженими
трудовим колективом, з другого.
Чи потрібно щоразу під час про
ведення доплат до МЗП видавати
накази про такі доплати?
Так, потрібно. Зразок такого наказу наведено в журналі «Заработная
плата» № 1/2017, с. 13. Хоча можна
видати й один наказ «під умову» на кшталт:
«Встановити, що якщо заробітна плата працівників за виконану працівником місячну
(годинну) норму праці є меншою за мінімальну заробітну плату, проводити розрахунок
доплат до рівня мінімальної заробітної плати
та виплачувати належні суми доплат».
Чи враховуватиметься доплата
до МЗП під час обчислення від
пускних?
Вважаємо, що враховуватиметься.
Відповідно до п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100), під час обчислення середньої заробітної плати в усіх
випадках її збереження включаються: основ
на заробітна плата; доплати й надбавки (за
надурочну роботу та роботу в нічний час;
суміщення професій і посад; розширення зон
обслуговування або виконання підвищених
обсягів робіт робітниками-почасовиками;
високі досягнення в праці (високу професійну
майстерність); умови праці; інтенсивність
праці; керівництво бригадою, вислугу років
та інші); виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії та теплової енергії; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо.
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Слід зазначати, що в п. 4 Порядку, де
зазначені виплати, що не враховуються під
час обчислення середньої зарплати, така
доплата не вказана. Вважаємо, що вона
носить характер постійної.
Чи можна розраховувати зарплату
суміснику так: 3200,00 грн (зар
плата за повний місяць роботи) ÷
÷ 22 (роб. дн. за нормою) × 2 (відпрацьо
вані дні) = 290,91 грн?
Так. Якщо у працівника-сумісника
норма праці становить два дні на
місяць, і він цю норму відпрацьовує,
його зарплата дорівнюватиме 290,91 грн.
ЄСВ слід сплатити із суми 290,91 грн.
 рацівник працює за сумісництвом
П
на 0,5 окладу. Чи потрібно в будьякому випадку виплачувати йому
не менше ніж 3200,00 грн?
Ні. Якщо працівник працевлаштований на 0,5 окладу, то за місяць, якщо
він виконає свою місячну норму праці,
він має отримати не менше ніж 1600,00 грн
(пропорційно до рівня МЗП).
Чи враховується доплата за святкові
дні до МЗП в розмірі 3200,00 грн?
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становить 1840,00 грн. Чи потрібно допла
тити йому ще 1360,00 грн, щоб загальна
нарахована сума за місяць дорівнювала
3200,00 грн? Чи це має бути інша сума?
Під час обчислення розміру заробітної
плати працівника для забезпечення
її мінімального розміру не враховуються, зокрема, доплати за роботу в нічний
час (ст. 31 Закону про оплату праці). Інші
виплати за відпрацьований час до МЗП
враховуються. Тобто працівнику потрібно
доплатити не 1360,00 грн, а 1600,00 грн
(3200,00 – 1600,00).
Відпустка без збереження заробітної плати становить 15 календарних днів. За 9 робочих днів нара
ховано 800,00 грн. Чи потрібно робити
доплату до 3200,00 грн?
У січні 20 робочих днів, за які працівник мав би отримати 3200,00 грн. За
9 відпрацьованих днів він має отримати не менше ніж 1440,00 (3200 ÷ 20 ×
× 9 роб. дн.). Якщо працівник отримав
800 грн, йому слід доплати до МЗП ще
640,00 грн (1440,00 – 800,00).
У працівниці відпустка у зв’язку з ва
гітністю та пологами розпочалася
в грудні 2016 р. Чи потрібно робити
«дотяжку» ЄСВ до 704 грн у 2017 р.?

Під час обчислення розміру заробіт
ної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не
враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та
надурочний час, роз’їзний характер робіт,
премії до святкових і ювілейних дат (ст. 31
Закону про оплату праці). Інші виплати за
відпрацьований час до МЗП враховуються.

Середній заробіток для обчислення
суми допомоги та сума допомоги
у 2017 р. такій працівниці не зміняться, тобто доплачувати допомогу до МЗП
3200,00 грн не потрібно. А «дотяжку» ЄСВ до
розміру мінімальної зарплати слід зробити.
Сплата штрафних санкцій не передбачена.

За січень працівнику нараховано
1600,00 грн за повний робочий
час і 240,00 грн «нічних». Разом це

Працівник працює за основним
місцем роботи повний робочий час
(на повний оклад) і за сумісництвом
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на 0,5 окладу. Дотримуватися рівня МЗП
слід на обох посадах?
Так, рівня МЗП слід дотримуватися на
обох посадах. Якщо за сумісництвом
на 0,5 окладу працівник виконає свою
місячну норму праці, він має отримати не
менше ніж 1600,00 грн, а за основним місцем
роботи — не менше 3200,00 грн.
Оклад працівника становить 3210,00
грн. У січні він хворів чотири робо
чих дні, сума допомоги склала 179,92
грн. Яка сума «дотяжки» до рівня МЗП?
У січні 20 робочих днів, за які працівник мав би отримати не менше
3210,00 грн. За 16 відпрацьованих
днів він має отримати не менше ніж 2568,00
(3210 ÷ 20 × 16).
Якщо оклад працівника — 3200,00 грн
і вище, то незалежно від того, що його фактична зарплата може бути меншою (відпустка, хвороба тощо), «дотяжку» до МЗП
робити не потрібно.
У зв’язку з несприятливими погод
ними умовами працівник, зайнятий
у сфері сільського господарства, не
відпрацював місячної (годинної) норми
часу. Чи має товариство проводити доплату до рівня мінімальної зарплати?
Розмір заробітної плати працівника за
повністю виконану місячну (годинну)
норму праці не може бути нижчим за
розмір мінімальної заробітної плати. Якщо
він не відпрацював норми, оплату праці слід
проводити пропорційно до МЗП, а не в розмірі 3200,00 грн.
 рацівник працює за сумісництвом
П
одну годину на місяць. Потрібно
робити доплату до 1600,00 грн чи
до 3200,00 грн?

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Якщо працівник працює одну годину
на місяць (неповний робочий час), то
потрібно робити розрахунки пропор
ційно до 3200,00 грн. У січні за 40-годинного
робочого тижня 159 робочих годин. Тобто
за 159 годин працівник мав би отримати
3200,00 грн. За одну годину він має отримати
не менше: 3200 ÷ 159 = 20,13 грн.
Чи входять так звані «гірські» до
3200,00 грн?
Якщо умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів
працівників, наприклад, за роботу
в установах і організаціях, розташованих
на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в певних типах
закладів, то зазначене підвищення враховується до мінімальної заробітної плати
(див. с. 64).
 и входить до мінімальної зарплати
Ч
3200,00 грн доплата в розмірі 10 %
посадового окладу за використання
дезинфікуючих засобів техпраців
ником?
Під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не
враховуються, зокрема, доплати за роботу
в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я. На думку Федерації профспілок України (див. лист від
16.01.2017 р. № 05/01-27/27 на сайті
журналу «Заработная плата» за адресою
zpl.com.ua) доплата за роботу в несприят
ливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я зокрема, доплата за роботу
у шкідливих умовах праці за результатами
атестації робочого місця, доплата за використання дезинфікуючих засобів тощо не
враховується до мінімальної заробітної плати.
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Чи включаються щомісячні до
плати, премії на постійній основі
в 3200,00 грн?
Вичерпний перелік виплат, які не
враховуються до розміру МЗП, зазначено в ст. 31 Закону про оплату праці.
Під час обчислення розміру заробітної плати
працівника для забезпечення її мінімального
розміру не враховуються доплати за роботу
в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний
та надурочний час, роз’їзний характер робіт,
премії до святкових і ювілейних дат.
Премії, крім виплат до свят та ювілеїв, та
доплати на постійній основі, крім названих,
враховуються під час доплати до рівня МЗП.
Чи можна з 01.01.2017 р. встано
вити оклади у штатному розписі
відразу на рівні 3200,00 грн?
Так, можна. У ст. 6 Закону про оплату
праці та ст. 96 КЗпП зазначається,
що мінімальний посадовий оклад
встановлюється в розмірі не менше прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб на 1 січня поточного
року. На 1 січня поточного року прожитковий мінімум становить 1600,00 грн. Отже,
оклад можна встановити відразу в розмірі
3200,00 грн, і тоді не потрібно буде проводити «дотяжку» до МЗП.
 и враховувати оплату за кілька го
Ч
дин, відпрацьованих понад місячну
норму праці, під час обчислення
доплати до МЗП?
Відповідно до ст. 31 Закону про оплату

праці не включаємо до розміру МЗП
доплати за роботу в несприятливих
умовах праці та підвищеного ризику для
здоров’я, за роботу в нічний та надурочний
час, роз’їзний характер робіт, премії до свят-

вебинар

кових і ювілейних дат. Тобто якщо працівники відпрацювали кілька годин надурочно,
доплату за такі години не враховуємо під
час обчислення доплати до МЗП.
Працівниця перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отри
мує «медичну компенсацію» в розмірі
1300,00 грн. Чи необхідно робити доплату
ЄСВ до мінімального розміру?
Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру МЗП, встановленої
законом на місяць, за який отримано
дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток
розміру МЗП, встановленої законом на мі
сяць, за який отримано дохід (прибуток),
та встановленої ставки ЄСВ за умови перебування в трудових відносинах повний
календарний місяць або відпрацювання
всіх робочих днів звітного місяця. Про це
йдеться в п. 8 розділу ІІІ Інструкції № 449.
Відповідно до п. 2 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,
платіж згідно з договорами добровільного
медичного та пенсійного страхування працівників і членів їх сімей не є об’єктом оподаткування ЄСВ.
Чи можна працівника перевести на
неповний робочий день «сьогодні
на завтра»?
Можна, але за певних умов. Таке переведення працівника на неповний робочий день можливе лише за умови,
якщо працівник самостійно виявить ініціативу і напише заяву із проханням перевести
його на неповний робочий час. Та якщо
переведення ініціюватиме роботодавець, це
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буде зміною істотних умов праці. Відповідно до норм ст. 32 КЗпП про зміну істотних
умов праці — систем та розмірів оплати
праці, пільг, режиму роботи, встановлення
або скасування неповного робочого часу,
суміщення професій, зміну розрядів і най
менування посад та інших — працівник
повинен бути повідомлений не пізніше ніж
за два місяці.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Якщо оклад працівника 3200,00 грн
і вище, то незалежно від того, що його
фактична зарплата може бути меншою (відпустка, хвороба тощо), «дотяжку»
до МЗП робити не потрібно.

Статтею 21 КЗпП забороняється будьяка дискримінація у сфері праці, зокрема
порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного,
соціального та іноземного походження,
віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри
чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД,
сімейного та майнового стану, сімейних
обов’язків, місця проживання, членства
у професійній спілці чи іншому об’єднанні
громадян, участі у страйку, звернення або
наміру звернення до суду чи інших органів
за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх
прав, за мовними або іншими ознаками,
не пов’язаними з характером роботи або
умовами її виконання.

Чи можна за договорами ЦПХ здій
снювати оплату за місяць меншу,
ніж 3200,00 грн?

Працівниця — мати-одиначка пра
цює на 0,75 окладу. Як застосову
вати ПСП?

Так, можна. Розмір винагороди за договорами ЦПХ не регулюється нормами трудового законодавства (КЗпП,
Законом про оплату праці тощо). Отже, за
договором ЦПХ оплата може бути меншою,
ніж 3200,00 грн за місяць.

Якщо на підприємстві працює одинока мати, вона має право на застосування підвищеної «дитячої» ПСП
у розмірі 150 % від загальної ПСП у сумі
1200,00 грн (800,00 грн × 150 %). ПСП
застосовується за умови, якщо дохід цієї
працівниці за місяць становить не вище
2240,00 грн. Якщо вона має двох дітей,
відповідно й дохід, що дає право на ПСП,
і розмір ПСП збільшується на кількість дітей
(на двох дітей: 2240,00 × 2 тощо).
Якщо заробітна плата працівниці за місяць
становитиме 2400,00 грн (3200,00 × 0,75),
то за наявності однієї дитини права на ПСП
вона не матиме.

Ок лад працівника с тановить
3200,00 грн, а працює він по дві
години на день. Чи потрібно в та
кому випадку доплачувати йому різницю
до 3200,00 грн?

Чи можна не доплачувати пенсіо
нерам «дотяжку» до МЗП?
Не можна, адже з 1 січня 2017 р. мінімальний розмір оплати праці за
виконану працівником місячну (годинну) норму праці не може бути меншим,
ніж розмір МЗП.

Трудовое право
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Сегодня в рубрике:

Увольнение в выходной
или нерабочий день

c. 23

Деление рабочего дня
на части

c. 28

Срок в трудовом
законодательстве

c. 33

Алименты: удержание
и отчетность

c. 37

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Звільнення

у вихідний
або неробочий день
Процедура звільнення у вихідний або святковий та неробочий
день як у кадровиків, так і в бухгалтерів викликає багато запитань. Під час її проведення необхідно чітко дотримуватися
вимог законодавства, щоб звільнення вважалося правомірним.
Про те, як правильно його оформити, читайте в статті
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Які дні є вихідними

Святкові та неробочі дні

Визначення вихідних днів для підприємств різних видів, залежно від виду їх діяльності та характеру організації виробничого процесу, передбачено ст. 67–69 КЗпП,
а святкових та неробочих днів — ст. 73 КЗпП.
Вихідні дні надаються щотижня кожному
працівнику без винятку, незалежно від графіка роботи підприємства.
За п’ятиденного робочого тижня працівникам надаються два вихідних дні на тиждень. Загальним для всіх вихідним є неділя
(ст. 67 КЗпП). Другий вихідний день, якщо
він не визначений законодавством, встановлюється графіком роботи підприємства,
погодженим з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим
представником). Як правило, другий вихідний має надаватися підряд із загальним
вихідним днем (неділею). На практиці він
найчастіше надається в суботу.
За шестиденного робочого тижня працівникам надається один вихідний день на
тиждень (ст. 67 КЗпП). Цим днем є неділя.
Згідно зі ст. 68 КЗпП на підприємствах,
де робота не може бути перервана в загальний вихідний день (неділю) у зв’язку
з необхідністю обслуговування населення
(магазини, підприємства побутового обслуговування, театри, музеї тощо), вихідні
дні встановлюються місцевими радами1. На
підприємствах, що працюють безперервно,
вихідні надаються в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно
з графіком змінності (ст. 69 КЗпП).

Святковими та неробочими днями згідно
зі ст. 73 КЗпП вважаються: 1 січня — Новий
рік, 7 січня — Різдво Христове, 8 березня —
Міжнародний жіночий день, 1 і 2 травня —
День міжнародної солідарності трудящих,
9 травня — День перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні (День перемоги),
28 червня — День Конституції України,
24 серпня — День незалежності України та
14 жовтня — День захисника України.
Неробочими вважаються дні релігійних
свят, під час яких робота на підприємствах
також не проводиться. До них належать Різдво
Христове — 7 січня, Пасха (Великдень) та
Трійця. Крім цього, за поданням релігійних
громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, роботодавці
мають надавати особам, які сповідують ці
релігії, до трьох днів відпочинку протягом
року для святкування їхніх великих свят із
відпрацюванням за ці дні.
На практиці досить часто трапляється
помилкове визначення поняття «неробочі дні». Такими днями нерідко називають
дні, на які було перенесено вихідні в разі
їх збігу із святковим і неробочим днем,
що передбачено частиною третьою ст. 67
КЗпП. Наприклад, якщо 1 січня (святковий
день) припадає на неділю, то вихідний день
переноситься на наступний після святкового
день, в цьому випадку — на 2 січня, як це
відбулося цього року. Тому 2 січня вважається
звичайним вихідним днем, а не святковим
чи неробочим.

1 Слід відзначити, що ця норма є дещо суперечливою,
на що неодноразово звертав увагу Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва. Наприклад, у його листі від 29.09.2010 р. № 12296
зазначалося, що таке право місцевих органів влади стосується суб’єктів господарювання комунальної форми
власності. (Прим. ред.)

Звільнення у вихідні
(святкові та неробочі дні)
Звільнення у вихідні або святкові та неробочі дні є непростою процедурою, якій слід
приділити особливу увагу. Не зайвим буде
зауважити, що законодавство не містить
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заборони щодо звільнення працівника
в такі дні. Воно може відбуватися у вихідний
день працівника, який працює за змінним
графіком роботи, тоді як для адміністрації
підприємства це буде робочий день. Вирішити питання щодо виплати всіх сум під
час звільнення, що належать працівнику,
який не працював у день звільнення, роботодавець може, звернувшись до положень
ст. 116 КЗпП. У ній вказано, що зазначені
суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Тому норма цієї статті прямо вказує на те,
що звільнення в день, коли працівник не
працював, є можливим.
Разом з тим у разі збігу дня звільнення
з вихідним або святковим та неробочим днем
відповідно до частини п’ятої ст. 2411 КЗпП
днем звільнення вважатиметься найближчий
робочий день. Натомість виникає запитання,
який саме день є найближчим — наступний
чи попередній. Це питання так і залишається
відкритим, але наштовхує на відповідь, що
звільнення потрібно проводити, враховуючи обставини кожної окремої ситуації та
підстави звільнення. Адже якщо звільнення
відбувається в загальновстановлений підприємством вихідний або святковий чи неробочий день, адміністрація підприємства
відпочиває разом з усіма працівниками. Тому
видання наказу та проведення остаточного
розрахунку є неможливим, як і видача належно оформленої трудової книжки, оскільки
з метою дотримання норм ст. 47 КЗпП все
це необхідно зробити в день звільнення.
Будь-яке звільнення не може відбутися без видання наказу. Важливою умовою
є правильне формулювання наказу про
звільнення. Документом, що визначає форму
такого наказу, є наказ Держкомстату «Про
затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від
05.12.2008 р. № 489. У тексті форми № П-4
«Наказ № (розпорядження) про припинення
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трудового договору (контракту)» міститься
формулювання: «Звільнити «_»____ року».
Зауважимо, що воно наведено без літери «з».
На цей нюанс варто звернути увагу, адже
від формулювання наказу про звільнення
залежить правильність визначення дати
звільнення.
День звільнення працівника є останнім
днем його роботи. Проте законодавство не
містить чіткого визначення поняття «останній день роботи». Про нього йдеться лише
в Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженій спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України, Міністерства
соціального захисту населення України від
29.07.1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58),
яка, на жаль, не регулює порядку звільнення.
В абзаці другому п. 2.27 Інструкції № 58
його формулювання викладено так: «Днем
звільнення вважається останній день роботи». Це визначення слід трактувати як
останній день перебування працівника
в трудових відносинах з підприємством, а не
останній робочий день. Тому, доки працівника не звільнено (перебуває на лікарняному,
у відпустці або відпочиває у свій вихідний
або святковий та неробочий день тощо),
він продовжує перебувати з підприємством
у трудових відносинах. Отже, останній день
роботи (як визначено Інструкцією № 58) не
є останнім фактичним робочим днем.
Для вирішення питання щодо оформлення
звільнення на практиці розглянемо кілька
видів звільнення з різних підстав.

Розірвання трудового договору
за ст. 38 КЗпП
Для того, щоб звільнитися з роботи, працівник повинен попередити про це роботодавця письмово за два тижні. Дотримуючись
норм ст. 2411 КЗпП, у якій зазначено, що
строк, обчислюваний тижнями, закінчується
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у відповідний день тижня, роботодавець
повинен правильно обчислити, коли саме
настане день звільнення. За дотримання
двотижневого попередження останнім днем
роботи буде той самий день тижня, у який
працівник письмово попередив роботодавця
про звільнення. Таким чином, якщо працівник подасть заяву в середу 8 лютого і цього ж
дня керівник накладе резолюцію про звільнення, то днем звільнення через два тижні
буде середа 22 лютого. Проте заява може
бути написана працівником, наприклад,
і в неділю. Але оскільки обчислення поч
неться з дати, коли на заяві буде накладено
резолюцію керівника підприємства, вихід
ний день (неділя) стати днем звільнення
через два тижні не може.

Припинення трудового договору
за п. 1 ст. 36 КЗпП
У разі звільнення за угодою сторін законодавством не встановлено строку попередження та наявності поважних причин
для припинення трудових відносин. Трудовий договір, у т. ч. строковий, може бути
припинено в будь-який час. Головне — це
домовленість сторін, тобто працівника та
роботодавця. Якщо роботодавець погоджується на звільнення працівника за угодою
сторін, то днем звільнення по суті є дата,
з якої керівник погоджується його звільнити.
А отже, на практиці працівник та роботодавець можуть домовитися про звільнення
у звичайний робочий день.

Припинення трудового договору
за п. 2 ст. 36 КЗпП
Звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору має
відбуватися датою, яка або обумовлена
в заяві працівника, або залежно від подій
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чи обставин. У цій ситуації слід дотримуватися норм ст. 2411 КЗпП, і задля уникнення проблем під час обчислення строку
трудового договору наперед визначитися
з датою звільнення. Зауважимо, що якщо після спливу терміну трудові відносини фактично тривають хоч один день і жодна зі сторін
не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк (ст. 391 КЗпП). Тому звільнення
має відбутися вчасно.

Припинення трудового договору
за п. 6 ст. 36 КЗпП
Для 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
є одна умова. Це строк повідомлення пра
цівника про зміни в організації виробництва і праці не пізніше ніж за два місяці (якщо
роботодавцем не зазначено більшого строку). Згаданий двомісячний строк необхідно
правильно визначити. Згідно з частиною
третьою ст. 2411 КЗпП строк, обчислюваний
місяцями, закінчується у відповідне число
останнього місяця строку. Зважаючи на
думку авторського колективу коментаря
до КЗпП, слово «відповідні», «відповідне»,
«відповідний» слід розуміти як такі (місяць
і число, число місяця, день тижня), в які
відбувся юридичний факт, що спричинив
потребу в обчисленні строку.
Отже, якщо працівника повідомлено про
зміни, наприклад, 10 січня, то днем його
звільнення буде 10 березня (якщо роботодавцем не визначена дата, що перевищує
двомісячний строк). Якщо кінець строку,
обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має,
то строк закінчується в останній день цього
місяця. Наприклад, якщо роботодавець
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повідомив працівника 31 грудня, то днем
його звільнення буде 28 лютого, оскільки
31 лютого в календарі не існує.

Розірвання трудового договору
з ініціативи роботодавця
День звільнення працівника з ініціативи
роботодавця в усіх випадках, передбачених
законодавством, більшою мірою залежить
від самого роботодавця (крім винятків щодо
тимчасової непрацездатності), тому поставитися до визначення дня та дати звільнення
потрібно уважно.
В окремих випадках, наприклад, під час
звільнення працівника за п. 1 ст. 40 КЗпП,
також має місце дотримання двомісячного строку, а тому процедура визначення
дати звільнення подібна до попередньої,
незважаючи на різний зміст цих процесів.
Під час звільнення працівника за прогул
Реклама
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без поважних причин останній день роботи (тобто день видання наказу) може не
збігатися з останнім робочим днем. Деякі
фахівці вважають, що за п. 4 ст. 40 КЗпП
(у разі тривалої відсутності працівника на
роботі) звільнення має проводитися останнім
днем його фактичної роботи, незважаючи
на те, що наказ про звільнення буде видано
пізніше. Утім, варто наголосити, що звільнення «заднім» числом є некоректним.
Не слід нехтувати тим фактом, що до
моменту звільнення працівник продовжує залишатися працівником підприємства, включається в статистичну звітність,
а підприємство продовжує табелювати його
відсутність прогулом «ПР» або неявкою на
роботу з нез’ясованих причин «НЗ». Тому
це звільнення, як і всі інші, має відбуватися останнім днем перебування працівника в трудових відносинах з підприємством. Додамо, що роботодавець не видаватиме наказу про звільнення у вихідний день.
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заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Поділ

робочого дня
на частини
Незважаючи на те що норму щодо режиму роботи з поділом робочого дня на частини передбачено трудовим законодавством,
воно містить недостатньо роз’яснень з цього питання. Тож у статті
розглянемо порядок запровадження на підприємстві режиму
роботи з поділом робочого дня на частини

Робочий час
Для з’ясування змісту поняття «робочий
час» насамперед слід звернутися до положень глави IV «Робочий час» КЗпП (ст. 50–65
КЗпП), якими врегульовано норми тривалості робочого часу.
Так, згідно з науково-практичним коментарем до ст. 50 КЗпП робочим часом є час,
протягом якого працівник зобов’язаний
виконувати трудову функцію відповідно до
трудового договору та законодавства про
працю. Тобто робочий час — це установлений законодавством відрізок календарного
часу, протягом якого працівник відповідно
до графіка роботи, умов трудового договору
та правил внутрішнього трудового розпорядку (далі — ПВТР) повинен виконувати
свої трудові обов’язки.

Норми тривалості робочого часу визначено частиною першою ст. 50 КЗпП, згідно
з якою його нормальна тривалість не може
перевищувати 40 годин на тиждень. Ця тривалість не може бути збільшена ні колективними, ні трудовими договорами. Натомість
під час укладення колективного договору
підприємства можуть встановлювати меншу
норму тривалості робочого часу, ніж передбачено згаданою статтею.
Разом з тим якщо роботодавець не може
забезпечити відпрацювання нормальної тривалості робочого часу відповідно до чинного
законодавства, він може запроваджувати
такі режими роботи, за яких це стане можливим. У ст. 50 КЗпП йдеться про нормальну
тривалість робочого часу, яка має бути реалізована у відповідному режимі робочого
часу. Хоча зазвичай режими робочого часу
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і забезпечують дотримання його нормальної
тривалості, встановленої на тиждень, допускається встановлення й такого режиму, за
якого протягом конкретного тижня нормальна тривалість робочого часу перевищується.
До такого режиму належить підсумований
облік робочого часу, в разі застосування
якого все залежатиме від облікового періоду.
Утім, окрім такого режиму законодавством
передбачено режим ненормованого робочого
дня, гнучкий режим робочого часу1, а також
поділ робочого дня на частини.

частини передбачена також деякими нормативно-правовими актами, що регулюють
питання робочого часу та часу відпочинку
в окремих галузях народного господарства
(наприклад, робочий день доярок у сільському господарстві також ділиться на частини).
А от шкідливі та важкі умови праці визначено Списком виробництв, цехів, професій
і посад, затвердженим КМУ.

Умови поділу робочого дня
на частини

Не слід плутати поділ робочого дня на
частини та перерву для відпочинку та харчування. Для режиму роботи з поділом робочого
дня на частини характерне переривання робочого дня на частини, між якими утворюється
певний вільний час. Цей проміжок зазвичай
триває більше двох годин. Тому перерву
в роботі впродовж двох чи менше годин слід
кваліфікувати як перерву для харчування та
відпочинку. Це визначено частиною першою
ст. 66 КЗпП, в якій зазначено, що максимальна тривалість перерви для відпочинку та
харчування не повинна перевищувати двох
годин. Мінімальної тривалості перерви для
відпочинку та харчування законодавством не
встановлено, проте на практиці вона триває
одну годину, що дає працівнику можливість
встигнути відпочити та поїсти. Єдине, що поєднує ці два поняття, це те, що і перерви для
відпочинку та харчування, і час, що поділяє
робочий день на частини, не включаються
в робочий час.

Відповідно до ст. 60 КЗпП на роботах
з особливими умовами й характером праці в порядку та у випадках, передбачених
законодавством, робочий день може бути
поділений на частини з умовою, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала
встановленої тривалості робочого дня. Утім,
на жаль, жодним правовим актом трудового
законодавства не встановлено правил щодо
поділу робочого дня на частини.
Поняття «особливі умови й характер праці»
варто відрізняти від «шкідливих та важких
умов праці». До особливих умов і характеру
праці слід віднести виконання роботи, яка
протягом дня розподіляється нерівномірно,
а також якщо необхідність у виконанні роботи виникає в певний період.
Особливі умови й характер праці стосуються, зазвичай, працівників, зайнятих
у сфері обслуговування населення, водіїв та
кондукторів міського пасажирського транспорту. Можливість поділу робочого дня на
1 Зазначимо, що поділ робочого дня (зміни) на частини також застосовується в разі запровадження гнучкого
режиму робочого часу, що передбачено Методичними
рекомендаціями щодо встановлення гнучкого режиму
робочого часу, затвердженими наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 04.10.2006 р. № 359.

Поділ робочого дня на частини
та перерва на обід

Запровадження поділу
робочого дня
Поділ робочого дня на частини сприяє
раціональному використанню робочого
часу працівників, але якщо роботодавець
планує запровадити такий режим робочого
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часу, йому необхідно врахувати, що він допускається не на всіх роботах. Цей нюанс
є найважливішим. Згідно із законодавчими
нормами поділ робочого дня на частини
допускається не за рішенням відповідного
правотворчого органу, а лише з дотриманням
визначених норм за наявності особливих
умов і характеру праці.
Запровадження режиму роботи з поділом
робочого дня на частини не передбачає погодження з виборним органом первинної
профспілкової організації, але в разі врегулювання трудових відносини це питання
може вирішуватися сторонами колективного
договору. Вони визначають підстави та порядок застосування режиму роботи, який
передбачає поділ робочого дня на частини.
Таким чином, питання визначення розміру
доплати робочого дня на частини, наприклад,
охоплюється повноваженнями цих сторін.
Проте слід пам’ятати, що поділ робочого дня
на частини не призводить до змін у нормуванні та оплаті праці працівників.
Законодавством не визначено вимог щодо
певної кількості та тривалості перерв під час
поділу робочого дня на частини, тому вони
можуть бути як однаковими, так і різними.
Але для встановлення таких перерв роботодавець має врахувати інтенсивність роботи
у відповідний проміжок часу.
Поділ робочого дня на частини як режим
роботи може встановлюватися як під час
прийняття на роботу, так і згодом. Головним
при цьому є погодження його з працівником.
Отже, запровадження поділу робочого дня на
частини передбачає угоду між працівником
та роботодавцем. Тому якщо роботодавець
запроваджує такий режим роботи для працівників, які вже перебувають у трудових
відносинах з підприємством, варто дотримуватися вимог частини третьої ст. 32 КЗпП.
Тобто попереджати працівників про його
введення за два місяці, адже зміна режиму
роботи належить до зміни істотних умов
праці, яка чітко передбачає цю необхідність.
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У разі скасування цього режиму роботи (якщо
він запроваджувався безстроково) роботодавець має дотримуватися тієї ж процедури.
Для встановлення цього режиму роботи
на підприємстві (як для окремих, так і загалом для всіх працівників ) роботодавець має
вжити певних заходів, про які мова піде далі.

Поділ робочого дня
в колдоговорі
Зазвичай певний режим робочого часу
встановлюється локальними актами підприємства, такими як колективний договір
та ПВТР. Правовим підґрунтям цього є ст. 13
КЗпП та ст. 7 Закону України «Про колективні
договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-ХІІ
(далі — Закон № 3356), згідно з якими режим
роботи, тривалість робочого часу та відпочинку
встановлюються в колективному договорі.
Режим роботи з поділом робочого дня
на частини є особливим видом режиму робочого часу. Як було зазначено вище, його
запровадження не потребує погодження
з виборним органом первинної профспілкової
організації. Проте, зважаючи на норму ст. 7
Закону № 3356, під час вирішення в колективному договорі питання режиму роботи
сторони повинні визначити підстави та порядок застосування режиму роботи, який
передбачає поділ робочого дня на частини.
Утім, погодження такого поділу з виборним
органом первинної профспілкової організації
може передбачатися законодавчими актами, які регулюють застосування згаданого
режиму роботи.
На думку автора, якщо в колективному
договорі не передбачено можливості запровадження такого режиму роботи, до цього
локального документа слід внести необхідні
зміни. Оскільки у ПВТР також обумовлюються порядок та умови застосування певного
режиму роботи, це питання необхідно визначити і в цьому документі.
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Додаток
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «ЛЮБАВА»
НАКАЗ
30.11.2016

м. Хмельницький

№ 113-ОД

Про встановлення режиму роботи
з поділом робочого дня на частини
У зв’язку з особливими умовами та характером праці
НАКАЗУЮ:
1. Встановити з 01.02.2017 р. режим роботи з поділом робочого дня на частини
для таких працівників кондитерського цеху:
— кондитерам: Сухову Ю. А., Люмаренко Г. І.;
— обсипальнику кондитерських виробів Крамаренку О. В.;
— вафельнику Жанько Л. Є.
2. Встановити для вищевказаних працівників п’ятиденний робочий тиждень тривалістю 40 годин на тиждень з обов’язковим додержанням установленої правилами
внутрішнього трудового розпорядку тривалості робочого дня (вісім годин) з таким
поділом робочого дня:
— перша частина робочого дня — з 7:00 до 11:00;
— перерва між двома частинами робочого дня — з 11:00 до 14:00;
— перерва на відпочинок та харчування — у проміжку часу між 13:00 і 14:00;
— друга частина робочого дня — з 14:00 до 18:00.
3. Начальнику відділу кадрів Рудюк І. А.:
— видати працівникам персональні письмові попередження про зміну істотних
умов праці до 01.12.2016 р.;
— запропонувати працівникам надати згоду або відмову від продовження роботи
в нових умовах до відділу кадрів;
— попередити працівників, що в разі відмови від продовження роботи в нових
умовах у зв’язку зі зміною істотних умов праці трудовий договір за п. 6 ст. 36 КЗпП
з ними буде припинено 31.01.2017 р.;
— взяти під контроль дотримання працівниками цеху встановленого режиму
роботи з 01.02.2017 р.;
— двічі на місяць перевіряти облік використання робочого часу працівниками
кондитерського цеху.
Директор

Крамаренко

О. М. Крамаренко
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Ініціатива працівника
Запровадження поділу робочого дня на
частини може бути ініційоване й працівни
ком(-ами) підприємства. Прийняття рішення
щодо встановлення поділу робочого дня на
частини в цьому разі відбувається за заявою
працівника(-ів).
Нагадаємо, що запроваджуватися такий
режим роботи може лише для працівників,
зайнятих у сфері обслуговування населення,
для водіїв та кондукторів міського пасажирського транспорту та в окремих галузях
народного господарства.

Видання наказу про поділ
робочого дня на частини
На практиці встановлення певного режиму роботи оформляється наказом, у якому
зазначаються умови його застосування та
можливий термін (див. додаток на с. 31).
За ініціативи роботодавця наказ про поділ
робочого дня на частини має видаватися не
пізніше ніж за два місяці до встановлення
такого режиму роботи.
Якщо режим роботи з поділом робочого
дня на частини встановлюється окремим
працівникам, у наказі мають зазначатися
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саме вони. Також у наказі мають бути вказані умови їх роботи: поділ робочого дня на
частини (їх може бути декілька), перерва
між частинами, тривалість перерви для відпочинку та харчування, особливості обліку
робочого часу. Слід наголосити, що час між
двома частинами робочого дня та перерва
для відпочинку й харчування не включаються
в робочий час та не оплачуються.
Ведення табеля обліку робочого часу може
відбуватися в будь-який зручний для роботодавця спосіб, адже типова форма № П-5
«Табель обліку використання робочого часу»
складається з мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень, про що
зроблено застереження в примітках до неї.
Тому за необхідності вона може бути допов
нена іншими показниками, необхідними для
обліку на підприємстві. Можна, наприклад,
вісім годин поділити навпіл, тобто позначати
кожні чотири години окремо (наприклад,
«4/4»). Утім, сенсу в цьому немає, оскільки
трудовим договором визначено, що працівник має відпрацювати встановлену йому
тривалість годин щоденно. Разом з тим незважаючи на поділ робочого дня на частини,
відсутність працівника без поважних причин
на робочому місці в його робочий час вважатиметься порушенням трудової дисципліни.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

№2 (127) февраль 2017

Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

Строк

та термін у трудовому
законодавстві
Здійснення й захист трудових прав та інтересів працівників
тісно пов’язані з фактором часу та з правильним застосуванням понять «строк» та «термін», які вживаються в трудовому
законодавстві. Чим строк відрізняється від терміну, як обчислюються строки та терміни, як вони впливають на трудові
права та обов’язки працівників і роботодавців? Відповіді на
ці запитання — у статті

Поняття «строк» і «термін»
Трудові правовідносини не існують
абстрактно, а виникають, змінюються та
припиняються в часі. Для їх регулювання
використовують певні проміжки часу, які
називають строками та термінами.
В українській правовій термінології
поряд з поняттям «строк», що відображає
певний період, проміжок у часі (наприклад,
рік, місяць, тиждень), часто вживається
поняття «термін», з яким пов’язується
певний момент у часі, зокрема конкретна
календарна дата або певна подія, що має
неодмінно настати.
Строки, встановлені в трудовому законо
давстві, є часовою, або, як їх ще називають,
темпоральною формою руху трудових пра

вовідносин, формами існування й розвитку
прав та обов’язків.
Характерною рисою строків, визначених
законом або актами трудового законодав
ства, є неможливість їх зміни за волевияв
ленням учасника або учасників трудових
відносин, за винятком випадків, безпосеред
ньо встановлених законом або відповідним
актом. Стаття 2411 КЗпП визнає за можливе
обчислювати строки роками, місяцями,
тижнями й днями.
Бувають випадки, коли сторони трудово
го або колективного договору обчислюють
строк в інших одиницях, таких як декада,
квартал, година тощо. Наприклад, у ст. 183
КЗпП йдеться про строки надання жінкам,
які мають дітей віком до півтора року, до
даткових перерв для годування дитини.
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У ній вжито термін «строк», який можна
обчислювати лише годинами і хвилинами.
Строки повинні визначатися так, щоб
це було однозначно зрозуміло і для сторін
трудового договору, і для контролюючих
органів, а також для суду та інших право
застосовних органів.

Порядок обчислення строків
Стаття 2411 КЗпП визначає, як саме не
обхідно обчислювати строки, передбачені
цим Кодексом. Так, строк, що обчислюєть
ся роком, закінчується у відповідні місяць
і число останнього року строку.
Строк, що обчислюється місяцем, закінчу
ється у відповідне число останнього місяця
строку. Якщо ж кінець строку, обчислюва
ного місяцями, припадає на такий місяць,
що відповідного числа не має, то строк
закінчується в останній день цього місяця.
Місяць і рік як одиниці часу, які ви
користовуються для обчислення строків
у трудовому праві, можуть бути календар
ними та астрономічними. Так, обліковий
період календарного року — це з 1 січня по
31 грудня, а календарного місяця — з 1 числа
по останнє число місяця.
Астрономічне обчислення передбачає
обчислення з урахуванням астрономічного часу. Тобто строковий трудовий дого
вір тривалістю один рік, що розпочався
з 05.12.2016 р., має закінчитись 04.12.2017 р.,
оскільки черговий астрономічний рік сплине
саме цього дня (о 24:00), а з 00:00 годин
05.12.2017 р. розпочнеться вже інший астро
номічний рік.
Однак оскільки в частині першій ст. 2411
КЗпП йдеться про строки виникнення та
припинення трудових прав та обов’язків,
зазвичай строки обчислюються в астроно
мічних роках і місяцях.
Строк, що обчислюється тижнем, закін
чується у відповідний день тижня. Строк,

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

обчислюваний днями, обчислюється з дня,
наступного після того дня, з якого почина
ється строк. Якщо останній день строку при
падає на святковий, вихідний або неробочий
день, то днем закінчення строку вважається
найближчий робочий день.
День як одиницю обчислення строків
у трудовому праві слід розуміти як кален
дарний (добу) з 00:00 до 24:00. Оскільки
день може заповнюватися повністю лише
робочим часом або часом відпочинку, а може
заповнюватися частково робочим часом,
а частково — часом відпочинку, строки
в трудовому праві обчислюються зазвичай
у календарних днях, але є випадки обчис
лення їх у робочих днях.
Водночас більшість строків у трудовому
праві обчислюються відповідно до частини
п’ятої ст. 2411 КЗпП, тобто з наступного дня
після дня, в якому мав місце юридичний
факт, з яким закон пов’язує початок перебігу
строку. Отже, строк починається в певний
день, а обчислюється з наступного дня.
Слова «відповідні», «відповідне», «від
повідний» у частинах другій, третій та чет
вертій ст. 2411 КЗпП слід розуміти як такі
(місяць і число, число місяця, день тижня),
в які відбувся юридичний факт, через який
виникла потреба в обчисленні строку. Якщо
такий факт відбувся, наприклад, у понеділок,
а строк встановлено тривалістю два тижні,
він минає в понеділок (через два тижні після
настання юридичного факту).

Приклади застосування строків
і термінів
Строк чинності колективного
договору
Статтею 17 КЗпП передбачено, що дого
вір набирає чинності з дня його підписання
представниками сторін або з дня, зазначе
ного в ньому. На практиці це виглядає так.
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Початок дії колективного договору може
бути пов’язаний з терміном у вигляді моменту
підписання сторонами договору або зі стро
ком, якщо сторони встановили, що договір
набуває чинності з певної дати.
У разі застосування строку до набуття
чинності договору, все зрозуміло. Якщо в до
говорі зазначено умову, що договір набуває
чинності з 02.12.2016 р., це означає, що він
набирає чинності з 00:00 годин 02.12.2016 р.
Якщо застосовується момент (день) під
писання договору представниками сторін
до набуття чинності договору, може бути
два варіанти:
• якщо в укладеному договорі вказана
дата 01.12.2016 р. і стоять підписи всіх сто
рін договору, отже, він набуває чинності
з 01.12.2016 р.;
• якщо на договорі зазначена дата
01.12.2016 р., але один чи всі представники
сторін договору підписали його 02.12.2016 р.
і вказали цю дату під своїм підписом як дату
підписання, отже, договір набуде чинності
02.12.2016 р.

Строк випробування під час
прийняття на роботу
Стаття 27 КЗпП чітко регламентує, що
строк випробування під час прийняття на
роботу не може перевищувати трьох місяців,
а в окремих випадках — шести місяців. На
практиці це виглядає так.
Особу прийнято до ТОВ «Агентство» на
посаду заступника директора з фінансових
питань 02.09.2016 р. з випробувальним стро
ком три місяці відповідно до ст. 27 КЗпП.
Відповідно до ст. 2411 КЗпП випробуваль
ний строк закінчується у відповідне число
останнього місяця строку, тобто 02.12.2016 р.

Зміна істотних умов праці
Відповідно до ст. 32 КЗпП про зміну іс
тотних умов праці працівник має бути по
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відомлений не пізніше ніж за два місяці. На
практиці це виглядає так.
Працівника 13.05.2016 р. повідомлено
письмово під підпис про зміну істотних умов
праці (видано відповідне розпорядження),
а саме про зміни в порядку та розмірах опла
ти праці. Відповідно для такого працівника
нові умови оплати праці починають діяти
з 14.07.2016 р., оскільки 13.07.2016 р. буде
останнім днем спливу двомісячного строку
попередження про зміну.

Розірвання трудового договору
з ініціативи працівника
Згідно зі ст. 38 КЗпП працівник має право
розірвати трудовий договір, попередивши
про це роботодавця за два тижні. На практиці
це виглядає так.
Заяву про звільнення працівник подав
у понеділок 16.05.2016 р., отже, строк по
передження обчислюється з 17.05.2016 р.
Відповідно останнім днем роботи буде по
неділок 30.05.2016 р.

Розірвання трудового договору
з керівником
Стаття 45 КЗпП дає змогу роботодавцю
на вимогу виборного органу первинної
профспілкової організації (профспілкового
представника) розірвати трудовий договір
з керівником підприємства. Роботодавець
чи керівник, стосовно якого винесено таке
рішення, може у двотижневий строк з дня
його отримання оскаржити це рішення до
суду. Наприклад, виборний орган первинної
профспілкової організації подав у понеді
лок 16.05.2016 р. до власника вимогу про
розірвання трудового договору з керівни
ком, оскільки той порушує законодавство
про працю й не виконує зобов’язання за
колективним договором. Згідно зі ст. 45
КЗпП останнім днем оскарження є понеді
лок 30.05.2016 р.
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Попередження про звільнення
Відповідно до ст. 492 КЗпП про наступне
вивільнення працівників персонально по
переджають не пізніше ніж за два місяці.
На практиці це виглядає так.
Про звільнення за пунктом першим ст. 40
КЗпП працівника попереджено письмово
12.04.2016 р. Відповідно до ст. 492 КЗпП пра
цівник може бути звільнений 12.06.2016 р.
або в наступні дні. Оскільки 12.06.2016 р. —
вихідний день, відповідно звільнення має
відбутися не раніше 13.06.2016 р., адже
якщо останній день строку припадає на
неробочий день, то днем закінчення строку
вважається найближчий робочий день.

Запровадження, заміна
й перегляд норм праці
За ст. 86 КЗпП роботодавець повідомляє
працівників не пізніше як за один місяць про
запровадження нових і зміну чинних норм
праці. На практиці це виглядає так.
Про запровадження нових норм праці
власник попередив працівників 16.12.2016 р.
Відповідно до ст. 86 КЗпП нові норми мо
жуть застосовуватися 16.01.2017 р. і в на
ступні дні.

Строки розрахунку в разі
звільнення
Стаття 116 КЗпП передбачає, що в разі
звільнення працівника виплата всіх сум,
що належать йому від роботодавця, про
вадиться в день звільнення. На практиці це
виглядає так.
Днем звільнення вважається останній
день роботи. Якщо в наказі про звільнення
зазначено: «Звільнити 05.12.2016 р.», відпо
відно 5 грудня буде останнім робочим днем
і не пізніше кінця робочого дня 05.12.2016 р.
усі розрахунки з працівником мають бути
проведені.
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Строк для застосування
дисциплінарного стягнення
Статтею 148 КЗпП визначено, що дис
циплінарне стягнення застосовується ро
ботодавцем безпосередньо за виявленням
проступку, але не пізніше одного місяця з дня
його виявлення, не рахуючи часу звільнення
працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю або перебування його
у відпустці. Дисциплінарне стягнення не
може бути накладене пізніше шести місяців
з дня вчинення проступку. На практиці це
виглядає так.
Стаття 148 КЗпП передбачає обчислення
місячного строку для застосування стягнення
з дня виявлення не факту (дії, бездіяльності),
а саме проступку, тобто з дати встановлення
і факту (дії), і порушника (працівника).
Якщо, наприклад, акт інвентаризації мате
ріальних цінностей підписано 20.06.2016 р.,
а 21.12.2016 р. під час нової інвентаризації
виявлено помилки в акті інвентаризації від
20.06.2016 р., застосування дисциплінарного
стягнення щодо членів інвентаризаційної
комісії, яка проводила першу із зазначених
інвентаризацій, неможливе у зв’язку із закін
ченням встановленого законом граничного
строку в шість місяців.
Отже, строки та терміни є юридичними
факторами (подіями) або одним з елементів
юридичної сукупності.
Необхідно зазначити, що дотримання
строків сприяє правопорядку, стабільності
сформованих взаємних прав та обов’язків
між сторонами трудових відносин. Необхід
ність дотримання строків обумовлюється
тим, що ті чи інші обставини після закінчен
ня тривалого часу не завжди можуть бути
встановлені з необхідною вірогідністю, що
багато доказів (зокрема письмових) згодом
втрачаються. Усе це спонукає сторони тру
дових правовідносин завчасно подбати про
здійснення й захист своїх прав.
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Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

Аліменти:

утримання
та звітність

У зв’язку з набранням чинності новим Законом України «Про
виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII дещо
змінилися умови стягнення аліментів та порядок звітування
про стягнені суми. Розглянемо ці питання на прикладі однієї
робочої ситуації

Ситуація
Розмір заробітної плати працівника становить 3200 грн. За рішенням суду, суму
аліментів визначено в розмірі 1/4 усіх видів
заробітку (доходу) працівника щомісячно починаючи з дня набрання рішенням законної
сили та до досягнення дитиною повноліття.
Стягувач (дружина) самостійно принесла
роботодавцю працівника (боржника) виконавчий лист для утримання аліментів. Рішення суду набрало законної сили 14.09.2016 р.
Стягувач же звернулася до роботодавця із
заявою про утримання аліментів та виконавчим листом у грудні 2016 р.
Який порядок утримання аліментів і подання звітності та з якого часу починати
утримувати аліменти?

Новий порядок стягнення
періодичних платежів
У ст. 7 Закону України «Про виконавче
провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII
(далі — Закон № 1404) визначено новий порядок добровільного виконання рішень про
стягнення періодичних платежів. Відповідно до цього порядку виконавчий документ
про стягнення періодичних платежів може
бути самостійно спрямований стягувачем
безпосередньо роботодавцю, який виплачує
боржникові заробітну плату та інші доходи.
Разом з виконавчим документом стягувач
подає роботодавцю заяву, в якій зазначає
реквізити, куди саме перераховувати кошти,
прізвище, ім’я й по батькові стягувача та
дані документа, що посвідчує його особу.

37

38

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Незважаючи на те, що Законом № 1404
не передбачено, що стягувач має подати
роботодавцю ще якісь документи, все ж таки
радимо останньому отримати й копію довідки про присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника податків (так
званого ідентифікаційного коду), оскільки
звітувати щодо виплати аліментів стягувачу
за ф. № 1ДФ все одно необхідно, а без ідентифікаційного коду отримувача аліментів
це буде неможливо.
Роботодавець, утримуючи аліменти за
добровільним порядком, має неухильно
дотримуватися розмірів та механізму їх
утримання, зазначених у виконавчому листі,
та зважати на обмеження відрахувань, визначені ст. 70 Закону № 1404.
Нагадаємо, що ці обмеження визначені як
загальне обмеження розміру всіх відрахувань,
що становить 20 % від заробітної плати (доходу). Існують і виняткові випадки, за яких
граничний розмір утримань обмежується
не звичними 20 % від зарплати працівника,
а зростає до 50 % у разі відшкодування шкоди,
завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров’я або смертю особи, а також у разі
втрати годувальника; відшкодування збитків,
заподіяних через скоєння злочину.
Загальний розмір усіх відрахувань під час
кожної виплати заробітної плати та інших
доходів боржника не може перевищувати
50 % заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у т. ч. у разі відрахування
за кількома виконавчими документами. Це
обмеження не поширюється на відрахування
із заробітної плати в разі відбування боржником покарання у вигляді виправних робіт
і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей.
У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 %.
Якщо ж існує заборгованість за виконавчим документом про стягнення періодичних
платежів або ж сам боржник заперечує їх
розмір, стягувач має пред’явити державному
виконавцю документ про примусове ви-
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конання рішення про стягнення аліментів,
тобто в разі заборгованості та заперечення
по стягненню від боржника порядок добровільного виконання вже не діє.
Отже, добровільний порядок виконання
рішень про стягнення періодичних платежів
може бути втілений у життя лише за умови
відсутності боргу за виконавчим листом,
в разі згоди боржника та ініціативи стягувача.

Порядок утримання аліментів
Утримання аліментів із заробітної плати
(інших доходів) проводиться після утримання податків з цього заробітку (доходу).
Це встановлено і п. 1 ст. 70 Закону № 1404,
і п. 13 постанови КМУ «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей,
батьків, інших осіб» від 26.02.1993 р. № 146.
У ситуації, що розглядається, аліменти
слід утримувати в такому порядку:
• визначаємо базу для утримання аліментів:
3200,00 × 18 % ПДФО = 576,00 грн;
3200,00 × 1,5 % ВЗ = 48,00 грн;
3200,00 – 576,00 – 48,00 = 2576,00;
• обчислюємо розмір аліментів:
2576,00 × 1/4 = 644,00 грн;
обчислюємо
суму, яку працівник отри•
має «на руки»:
2576,00 – 644,00 = 1932,00 грн.

Період, з якого утримуються
аліменти
Щодо процедури добровільного виконання
рішення за заявою стягувача, то роботодавець
має розпочати утримувати аліменти в розмірі та порядку, що зазначені у виконавчому
листі, та з дати, з якої стягувач звернувся до
роботодавця. Тобто що стосується ситуації,
що розглядається в статті, аліменти мають
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утримуватися в розмірі ¼ усіх видів заробітку
з грудня 2016 р., тобто з часу, коли стягувач
і подала роботодавцю заяву з виконавчим
листом.
Стосовно періоду розрахунку боргу з
14.09.2016 р., коли рішення суду набрало
законної сили, то згадане питання належить
до компетенції державного виконавця. Це
передбачено положеннями п. 3 ст. 71 Закону
№ 1404, яким встановлено, що сума заборгованості зі сплати аліментів, присуджених як
частка від заробітку (доходу), визначається
виконавцем.
Виконавець у разі надходження виконавчого документа про стягнення аліментів
у день відкриття виконавчого провадження
повинен підрахувати розмір заборгованості
зі сплати аліментів та разом з постановою
про відкриття виконавчого провадження
повідомити про нього стягувача і боржника. Розрахунок заборгованості має бути
щомісячним і включати суму заробітної
плати та інших доходів боржника, що залишилася після утримання податків, відсоток
або частку заробітку (доходу), визначений
виконавчим документом, загальну суму
заборгованості.
Якщо розмір заборгованості зі сплати
аліментів перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець перевіряє
майновий стан боржника з одночасним накладенням арешту на його майно, вносить
до автоматизованої системи виконавчого
провадження відомості про заборгованість
боржника та надсилає стягувачу письмове
роз’яснення щодо права на звернення до
органів досудового розслідування із заявою

(повідомленням) про вчинення кримінального правопорушення боржником, що полягає
в ухиленні від сплати аліментів.
Стягнення аліментів за виконавчими листами за минулий час провадиться в межах
трирічного строку, що передував пред’яв
ленню виконавчого листа до виконання.
Нагадаємо, що якщо стягнути аліменти
в зазначеному у виконавчому листі розмірі
роботодавець не може, він нараховує боржнику заборгованість зі сплати аліментів.

Звітність
У разі примусового виконання рішення,
тобто за участю виконавця, звіт про здійснені відрахування та виплати роботодавець
щокварталу надсилає державному виконавцю. Адже Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою
наказом Міністерства юстиції України від
02.04.2012 р. № 512/5 (далі — Інструкція
№ 512/5), чітко передбачено, що звіти про
здійснені відрахування та виплати подаються
за кожною постановою про стягнення та
долучаються до матеріалів виконавчого
провадження. Форму звіту визначено в додатку № 9 до Інструкції № 512/5.
Оскільки за добровільною процедурою
утримання аліментів відкриття виконавчого
провадження не передбачено, відповідно
роботодавцю немає необхідності звітувати за здійсненими утриманнями з доходів
працівника. Отже, що стосується описаної
вище ситуації, то роботодавцю не потрібно
подавати звіт про утримані аліменти.
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Сегодня в рубрике:

Тарифная и иные
системы оплаты труда
с 2017 года

c. 40

Инвалиды
на предприятии:
что нужно знать

c. 48

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Тарифная

и иные системы
оплаты труда
с 2017 года
В прошлом номере журнала мы рассказали о законодательно
подготовленных изменениях в оплате труда с 01.01.2017 г.
и предложили некоторые практические подходы по реализации
норм относительно нового уровня минимальной зарплаты.
Соответствующие законы уже вступили в силу. Поэтому в продолжение этой темы в статье рассмотрено, что необходимо
учесть и что предпринять хозрасчетным небюджетным предприятиям для становления тарифной и других систем оплаты
труда в 2017 г.
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В

ступил в силу Закон Украины «О вне
сении изменений в некоторые зако
нодательные акты Украины» от
06.12.2016 г. № 1774-VIII (далее — Закон
№ 1774). Этим законом внесен ряд изме
нений в КЗоТ и Закон Украины «Об оплате
труда» от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР (далее —
Закон № 108) относительно минимальной
заработной платы и систем оплаты труда.
В Законе Украины «О государственном бю
джете Украины на 2017 год» от 21.12.2016 г.
№ 1801-VIII при прожиточном минимуме
1600 грн в месяц минимальная заработ
ная плата установлена в размере 3200 грн
в месяц. Поэтому внесенные Законом № 1774
изменения в становление заработной платы и регулирование систем оплаты труда
с 01.01.2017 г. уже нормативная реальность.
Поэтому возвращаемся к этой теме1 и рас
сматриваем ее шире.

Новое в формировании
минимальной зарплаты
Ключевые законодательные изменения
в становлении заработной платы, в т. ч. мини
мальной, вступившие в силу с 01.01.2017 г.,
напомним по таблице в журнале «Заработная плата» № 1/2017:
• в минимальную заработную плату
включены с некоторыми исключениями
доплаты и премии (изменена ее норма
тивная суть — из расчетной и абсолютной
величины она преобразована в величину
абсолютную, а расчетной величиной в фор
мировании тарифной части заработной платы стал размер прожиточного минимума);
• минимальный должностной оклад
(тарифная ставка) устанавливается в разме
ре не меньше прожиточного минимума;
• исходное отношение размера тариф
ной ставки рабочего І разряда к прожиточ
1 См. также журнал «Заработная плата» № 1/2017, с. 6.
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ному минимуму не установлено (это будет
в компетенции коллективного договора);
• введены доплаты до уровня мини
мальной зарплаты и законодательно опре
делено применение минимальной заработной платы в почасовом размере (Закон № 108
дополнен ст. 31).

Новое о системах оплаты
труда
Новые законодательные нормы о системах оплаты труда для полной характеристики
изменений в оплате труда представлены
в таблице на с. 42. Исходя из ее содержания,
ключевые законодательные изменения
в части систем оплаты труда с 01.01.2017 г.
кратко определим так:
• наряду с основополагающей тарифной
системой оплаты труда предусматривают
ся также иные системы оплаты труда,
устанавливаемые коллективным договором
(предполагается конкретизация форм оплаты
труда по системам);
• исключены нормы, регламентиру
ющие порядок понижения и повышения
разрядов рабочим (эти нормы будет целе
сообразно предусматривать как локальные
в коллективном договоре);
• исключены нормы, регламенти
рующие установление работодателем
должностных окладов служащим, в т. ч.
по результатам аттестации (заметим, что
аттестация работников в полной мере ре
гулируется ст. 11 Закона Украины «О про
фессиональном развитии работников»
от 12.01.2012 г. № 4312-VI);
• в функциональные составляющие
тарифной системы включены профессио
нальные стандарты (квалификационные
характеристики), определено их назна
чение, порядок разработки и утвержде
ния (нужны разъяснения Минсоцполитики
о порядке использования утвержденных
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Стало

С 01.01.2017 г. часть третья ст. 3 Закона № 108 и часть четвертая ст. 95 КЗоТ изложены
в такой редакции:
«Минимальная заработная плата является государственной социальной гарантией, обяза
тельной на всей территории Украины для предприятий всех форм собственности и хозяй
ствования и физических лиц, использующих труд наемных работников, при любой системе
оплаты труда»

Было

До 01.01.2017 г. обе нормы формулировались без заключительных слов «при любой системе оплаты труда»

Стало

Законодательные нормы относительно систем оплаты труда
с 01.01.2017 г.

С 01.01.2017 г. ст. 6 Закона № 108 и ст. 96 КЗоТ в части систем оплаты труда и использования
на предприятии профессиональных стандартов изложены в таких редакциях:
«Системы оплаты труда (до 01.01.2017 г. — тарифная система оплаты труда).
Системами оплаты является тарифная и другие системы, которые формируются по оценкам
сложности выполняемых работ и квалификации работников.
Тарифная система оплаты труда включает: тарифные сетки, тарифные ставки, схемы
должностных окладов и профессиональные стандарты (квалификационные
характеристики).
Тарифная система оплаты труда используется при распределении работ в зависимости
от их сложности, а работников — в зависимости от квалификации и по разрядам тариф
ной 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). ...
Отнесение выполняемых работ к определенным тарифным разрядам и присвоение квалифи
кационных разрядов рабочим проводится собственником или органом, уполномоченным соб
ственником, согласно профессиональным стандартам (квалификационным характеристикам)
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным
представителем).
Требования к квалификационным и специальным знаниям работников, их задачи, обязанно
сти и специализация определяются профессиональными стандартами, квалификационными
характеристиками профессий работников.
Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов определяется Кабинетом
Министров Украины.
Порядок разработки и утверждения квалификационных характеристик определяется цент
ральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государ
ственной политики в сфере труда и социальной политики.
Коллективным договором, а если договор не заключался, — актом работодателя (изданным
после проведения консультаций с выборным органом первичной профсоюзной организации/
профсоюзным представителем; в случае отсутствия первичной профсоюзной организации —
со свободно избранными и уполномоченными представителями/представителем работников)
могут устанавливаться и иные системы оплаты труда»

Было
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До 01.01.2017 г. ст. 6 Закона № 108 и ст. 96 КЗоТ содержали нормы о порядке повышения
и снижения квалификационных разрядов рабочим, а также о порядке установления долж
ностных окладов служащим, в т. ч. по результатам аттестации
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тарифно-квалификационных характеристик
(справочников) до утверждения профес
сиональных стандартов и квалификационных характеристик).

трудового договора является контракт
(ст. 21 КЗоТ).
Так, согласно действующему законо
дательству на работодателя и работника,
работающего по трудовому договору, пол
ностью распространяются законодательные нормы об оплате труда, в т. ч. и введенные с 01.01.2017 г. Оплата труда также регу
лируется Гражданским кодексом Украины
от 16.01.2003 г. № 435-IV (далее — ГКУ).
Руководствуясь ГКУ, на предприятии для
оформления правоотношений заключается
договор подряда, который может иметь на
звание «трудовое соглашение» 2.
По договору подряда подрядчик обязуется
выполнить на свой риск определенную ра
боту по заданию заказчика из его или своих
материалов, а заказчик обязуется принять
и оплатить выполненную работу. При этом
приказ о приеме на работу не издается и за
пись в трудовую книжку не вносится. Оплата
выполненных работ (услуг) проводится, как
правило, после оформления акта приемапередачи выполненных работ (услуг).
И главное: по трудовому соглашению
работник получает не заработную плату
в соответствии с нормами КЗоТ, Закона
№ 108 и другими нормативными актами,
определяющими конкретные виды и формы
оплаты труда, а вознаграждение. Возна
граждение подрядчика по договору ЦПХ
зависит от содержания договора и лишь
изредка конкретизируется соответствую
щими нормативными актами.
Поэтому законодательные нормы отно
сительно заработной платы, в т. ч. новые с
01.01.2017 г., на работников, работающих
по договорам ЦПХ, не распространяются.

Сфера применения новых
законодательных норм
Для обеспечения соблюдения новых
норм по оплате труда (изменения в КЗоТ
и Закон № 108) уточним сферу их приме
нения.
Законодательство об оплате труда осно
вывается на Конституции Украины и состоит
из КЗоТ, Закона № 108, Закона Украины
«О коллективных договорах и соглашениях»
и других актов законодательства Украины
(ст. 7 Закона № 108).
Законодательство о труде регулирует
трудовые отношения работников всех пред
приятий, учреждений, организаций незави
симо от форм собственности, вида деятель
ности и отраслевой принадлежности, а также
лиц, работающих по трудовому договору
с физическими лицами (ст. 3 КЗоТ).
Закон № 108 определяет экономические,
правовые и организационные принципы
оплаты труда работников, которые нахо
дятся в трудовых отношениях на основа
нии трудового договора с предприятиями,
учреждениями, организациями всех форм
собственности и хозяйствования, а так
же с отдельными гражданами (преамбула
к Закону № 108).
Трудовой договор — это соглашение
между работником и работодателем, по
которому работник обязуется выполнять
работу, определенную настоящим соглаше
нием, с подчинением внутреннему трудо
вому распорядку, а работодатель обязуется
выплачивать работнику заработную плату
и обеспечивать условия труда, необходимые
для выполнения работы. Особой формой

2 Поэтому трудовые отношения часто и подменяют
гражданско-правовыми. Однако о содержании договора
и правоотношениях между сторонами судят не по его на
званию, а по предмету договора. Поэтому для описания
правоотношений по такого рода договорам мы не употреб
ляем понятие «трудовое соглашение», а «договор ЦПХ»,
«договор подряда» и т. п. (Прим. ред.)
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Определение терминов
Чтобы предметно рассмотреть соответ
ствующие изменения в тарифной системе
оплаты труда, определимся с терминами.
Формы заработной платы устанавли
ваются с учетом принципов ее начисления.
Наука исходит из того, что выделяются две
формы заработной платы — повременная
и сдельная. Об этом речь идет в п. 1 коммен
тария к ст. 97 КЗоТ Научно-практического
комментария к законодательству Украины
о труде3.
Формы выплаты заработной платы
определяются в денежных знаках или на
турой (ст. 23 Закона № 108).
Системы оплаты труда — ее составляю
щими, способами расчета и распределения
заработка.

Системы оплаты труда
Системы оплаты труда стали предме
том рассмотрения в ходе последних законодательных изменений. О них идет речь
в пп. 1.1 Рекомендаций по определению
заработной платы работающих в зависи
мости от личного вклада работника в ко
нечные результаты работы предприятия,
утвержденных приказом Министерства
труда и социальной политики Украины
от 31.03.1999 г. № 44, а именно:
• простая повременная, повременнопремиальная;
• прямая сдельная, сдельно-премиаль
ная, сдельно-прогрессивная, непрямая сдель
ная;
• аккордная.
Варианты систем оплаты труда с раз
личными формами обоснования соотноше
3 В. Г. Ротань, И. В.Зуб, О. Е.Сонин. Научно-прак
тический комментарий к законодательству Украины
о труде. — 11-е изд. — К.: Правова єдність, 2010 г. — С. 275.
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ний в оплате труда (межпрофессиональных,
межквалификационных, междолжностных),
в т. ч. по единым тарифным сеткам, а также
с распределением заработка по коэффици
енту трудового участия (КТУ) предлагаются
в вышеупомянутых и других методических
рекомендациях Минсоцполитики.
Как система оплаты труда может расс
матриваться повременная оплата труда
с нормированными заданиями (см. журнал
«Заработная плата» № 11/2016). Сдельные
системы оплаты труда рассматривались
в журнале «Заработная плата» № 1/2017.
Методически сложились нетрадиционные
подходы к построению систем оплаты труда:
• гибкий тариф — дифференцирует опла
ту труда в зависимости от его сложности
и стимулирования роста квалификационного
уровня работников;
• единая тарифная сетка — для всех
категорий персонала;
• «плавающие» оклады — для служащих.
«Бестарифная» система оплаты труда
может включать элементы этих подходов
и отличается от них широким диапазоном
применения. Ее мы рассматривали в журнале
«Заработная плата» № 1/2015.
Законодательной основой всех систем
оплаты труда, в т. ч. «бестарифной», была
и остается тарифная система.

Коллективный договор
на 2017 год
Коллективный договор на 2017 год кон
кретного предприятия должен предусмат
ривать:
• обеспечение установления месячной
минимальной заработной платы в размере
3200 грн с определением соответствующих
ключевых локальных норм тарифной системы
оплаты труда (в т. ч. недорегулированных
законом и соглашениями по размеру мини
мальной тарифной ставки рабочего І разряда);
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Приложение
Фрагмент Коллективного договора на 2017 г.
по обязательствам работодателя в части ключевых норм
тарифной системы и установления иных систем оплаты труда
<…>
Розділ ІІ
Зобов’язання сторони роботодавця
<…>
5. З оплати праці та технічного нормування
<…>
5.6. Тарифна система оплати праці.
5.6.1. Встановити згідно з чинним законодавством:
— мінімальну тарифну ставку робітника, який виконує просту роботу, що не ви
магає кваліфікації, в місячному розмірі — 1960 грн;
— мінімальну місячну тарифну ставку робітника І розряду — в розмірі 2000 грн.
5.6.2. Відповідно до встановленої згідно з підпунктом 5.6.1 цього Договору мі
німальної місячної тарифної ставки робітника І розряду встановити з 01.01.2017 р.
тарифні ставки (оклади) працівникам підприємства з дотриманням співвідношень
з оплати праці за Галузевою угодою між Публічним акціонерним товариством
«Державна продовольчозернова корпорація України», Державною акціонерною
компанією «Хліб України», об’єднаннями підприємств хлібопекарної промисловості
«Укрхлібпром» та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України
на 2014–2016 роки:
— для робітників, які тарифікуються за розрядами тарифної сітки (робітниківроз
рядників) — додаток № 6 до Колективного договору;
— для робітників наскрізних професій (робітниківнерозрядників) — додаток № 7
до Колективного договору;
— для керівників, службовців, професіоналів, фахівців, технічних службовців —
додаток № 8 до Колективного договору; при цьому посадові оклади встановлювати
за схемою посадових окладів.
<…>
5.7. Інші системи оплати праці.
5.7.1. Для працівників підприємства застосовувати почасовопреміальну систему
оплати праці, окрім робітників комбікормового виробництва, де застосовувати від
ряднопреміальну систему оплати праці на базі введених відповідних норм праці.
5.7.2. Змінювати системи оплати праці працівникам у зв’язку зі змінами в органі
зації виробництва та праці за нормами ст. 32 КЗпП.
<…>
5.8. Компенсаційні та гарантійні виплати.
5.8.1. Ввести згідно з чинним законодавством доплати до рівня мінімальної за
робітної плати. Введення доплат оформити наказом по підприємству, узгодженим
з профспілковим комітетом.
<…>
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• определение порядка установления
наряду с основополагающей тарифной
и других систем оплаты труда.
Наше условное предприятие находится
в сфере действия Отраслевого соглашения.
И в приложении приведен фрагмент Коллек
тивного договора на 2017 год предприятия
отрасли хлебопродуктов по обязательствам
работодателя в части ключевых норм тариф
ной системы оплаты труда и установления
иных систем оплаты труда.
Ключевые нормы тарифной системы
(в условном примере):
• в 2017 г. отдельные нормы тарифной
системы пока устанавливаются без учета
Отраслевого соглашения, т. к. его нормы
относительно установления размеров ми
нимальной тарифной ставки неквалифи
цированного работника и минимальной
тарифной ставки рабочего І разряда уже не
соответствуют действующему законодатель
ству, по которому эти размеры определены
по отношению к прожиточному минимуму;
• минимальная месячная тарифная ставка неквалифицированного работника в раз
мере 1960 грн установлена с учетом действу
ющего законодательства, т. е. в размере не
меньше прожиточного минимума 1600 грн;
• минимальная месячная тарифная ставка рабочего І разряда в 2000 грн установлена
по локальной норме колдоговора в размере,
превышающем прожиточный минимум (пред
полагается, что на условном предприятии
в состав зарплаты входят премии и доплаты).
В коллективном договоре предусмотре
на новая норма (пп. 5.7) об иных системах
оплаты труда и норма о введении доплат до
уровня минимальной зарплаты (пп. 5.8.1).

вался вопрос учета в минимальной зарплате
некоторых доплат и надбавок. И по поводу
одной из них считаем целесообразным
сделать следующую оговорку.
На сайте Минсоцполитики Украины
12.01.2017 г. появилось разъяснение
некоторых вопросов оплаты труда во ис
полнение Закона № 1774-VIII (далее —
Разъяснение; см. с. 64).
В нем затронут ряд вопросов относитель
но расчета доплат до уровня законодательно
установленного размера минимальной
зарплаты. Эти же вопросы рассмотрены и в
письме ФПУ от 16.01.2017 г. № 05/01-27/27
(далее — Письмо ФПУ; см. сайт журнала «За
работная плата»). С учетом этих разъяснений
некоторые формулировки приказа и формы
расчета доплат (приложение к приказу;
см. журнал «Заработная плата» № 1/2017,
с. 11-12) с учетом Разъяснения Минсоц
политики и Письма ФПУ целесообразно
уточнить.
Так, пп. 1.1 приказа (см. журнал «Зара
ботная плата» № 1/2017, с. 11) о введении
доплат целесообразно сформулировать
таким образом:
«1.1. В начисленной заработной плате не
учитывать доплаты за работу с вредными
условиями труда по результатам аттес
тации рабочих мест, за работу в ночное
и сверхурочное время, за разъездной ха
рактер работ и премии к праздничным и
юбилейным датам».
Форма расчета с примером заполне
ния доплат прилагается на с. 47 с учетом
Разъяснения Минсоцполитики относи
тельно учета в этом случае сверхурочных
работ при суммированном учете рабочего
времени. Подчеркнуты уточняющие части
формулировок.
Предполагается, что порядок учета
сверхурочных работ при поденном учете
рабочего времени такой же, как и при
суммированном учете с месячным учетным
периодом.

О доплатах
В статье «Заработная плата по-новому:
нормативная готовность» в журнале «За
работная плата» № 1/2017, с. 6 рассматри
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Форма расчета (с примером заполнения) доплат отдельным работникам за январь 2017 г. до уровня
минимальной заработной платы 3200 гривен 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. № 100ОД
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Валерия ЛИНЕВИЧ,
старший бухгалтер-эксперт, департамент аутсорсинга
Международной аудиторской компании BDO

Инвалиды

на предприятии:
что нужно знать
Многие страны мира, в т. ч. Украина, обязывают предприятия,
учреждения, организации принимать в свой штат инвалидов,
обеспечивать их специальными условиями труда, тем самым
предоставляя им возможность реализовать свое право на
труд и получать доход в виде заработной платы, а не пособия
по безработице. При этом вид деятельности организации
и ее форма собственности значения не имеют. О квотах на
трудоустройство инвалидов и их льготах — в статье

Квоты для инвалидов
Перед квотами на трудоустройство инвалидов все предприятия, учреждения, организации равны. Исключение составляют
представительства иностранных компаний,
которые не обязаны трудоустраивать инвалидов, поэтому квота на них не распространяется. Что же такое квота? Согласно
Закону Украины «Об основах социальной
защищенности инвалидов в Украине» от
21.03.1991 г. № 875-XII (далее — Закон
№ 875) квота — это рабочие места, точнее
их количество, высчитанное в процентном
соотношении к среднесписочной числен-

ности сотрудников предприятия. Для предприятий, учреждений, организаций, в т. ч.
предприятий, общественных организаций
инвалидов, физических лиц, использующих
наемный труд, устанавливается норматив
рабочих мест для трудоустройства инвалидов
в размере 4 % среднесписочной численности
штатных работников учетного состава за
год, а если работает от 8 до 25 человек, —
в количестве одного рабочего места. Соответственно, если в штате компании менее
8 человек, квота равна нулю.
Выясним, кто именно входит в среднесписочную численность штатных работников
учетного состава за год и как правильно опре-
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делить эту величину. В п. 3.2 Инструкции по
статистике количества работников, утвержденной приказом Государственного комитета
статистики Украины от 28.09.2005 г. № 286,
сказано, что среднесписочная численность
штатных работников рассчитывается на
основании ежедневных данных об учетной
численности штатных работников, которые
должны уточняться в соответствии с приказами о приеме, переводе работника на другую
работу и прекращении трудового договора.
Учетное количество штатных работников
за каждый день должно соответствовать
данным табельного учета использования
рабочего времени работников. Количество
штатных работников учетного состава за
выходной, праздничный и нерабочий день
принимается на уровне учетного количества
работников за предыдущий рабочий день.
На первый взгляд, расчет весьма объемный,
но практически любое программное обеспечение для бухгалтерского учета делает
данный расчет за считанные секунды. Нам
же остается проверить его корректность
и учесть все особенности:
• в расчет берутся только штатные сотрудники. Совместители и работающие по
договору ГПХ не учитываются;
• не учитываются сотрудники, которые
находятся в отпуске по беременности и
родам;
• не учитываются сотрудники, пребывающие в отпуске по уходу за ребенком.
Также, учитывая вышесказанное, нельзя
трудоустроить необходимое количество
инвалидов в конце года и тем самым закрыть квоту. Трудовая книжка должна находится на предприятии на протяжении
всего календарного года, и при увольнении
одного инвалида необходимо принять на
работу другого. Речь не идет о приеме «день
в день», но промежуток времени должен
быть небольшим, чтобы он не повлиял на
среднегодовой показатель по заполненным
квотам.
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Свидетельство об инвалидности
и его виды
Инвалидность как мера потери здоровья
определяется путем экспертного обследо
вания медико-социальной экспертной комиссией (далее — МСЭК) об установлении
группы инвалидности. Именно МСЭК выдает свидетельства об инвалидности. На
сегодняшний день в Украине выделяют три
группы инвалидности: І, которая, в свою
очередь, разделяется на подгруппы А и Б,
ІІ и ІІІ. Разделение І группы на подгруппы
определяется тем, насколько человек не
способен к самообслуживанию.
Так, ІА — инвалиды, которые полностью
зависят от других лиц, они не способны
к самообслуживанию (это не означает, что
они не могут вести трудовую деятельность).
1Б — это инвалиды, способные лишь частично выполнять социально-бытовые функции.
Кроме разделения на основные группы инвалидности в Украине также существует
разграничение по сроку ее действия: І группа — «пожизненная», а ІІ и ІІІ требует периодического переосвидетельствования. Эта
информация указывается в свидетельстве,
и если в графе «Инвалидность установлена
на период до» стоит определенная дата, это
значит, что свидетельство действительно до
указанной даты.
Кадровой службе и бухгалтерии необходимо контролировать сроки действия свидетельств, поскольку окончание их действия
аннулирует льготы сотрудника в части налогообложения и освобождает квотируемое
рабочее место. Еще один важный момент:
в ст. 18 Закона № 875 установлено, что
работодатели, использующие труд инвалидов, обязаны создавать для них условия труда с учетом индивидуальных программ
реабилитации. Другими словами, рабочее
место инвалида на предприятии создается
под конкретное лицо с учетом всех рекомендаций МСЭК. Это означает, что инвалидов

49

50

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

можно принимать как на обычные рабочие
места, так и на специальные (все зависит
от заболевания инвалида и рекомендаций
МСЭК).
Кроме того, при обустройстве специальных рабочих мест работодателям рекомендуем обращаться за консультациями
в Фонд социальной защиты инвалидов
(далее — Фонд). Краткое описание ограничений (если они есть) приводится
в выданном свидетельстве об инвалидности.
К примеру, если указано, что физические нагрузки противопоказаны, то принять
соискателя на должность грузчика нельзя. Если краткое описание ограничений
в свидетельстве недостаточно информативно, будущий работодатель может запросить у сотрудника индивидуальную
программу реабилитации. Именно в этом
документе в п. 5 подробно описано, какие
виды работ противопоказаны или же, наоборот, рекомендованы для данного человека. Если в рекомендациях МСЭК указано,
что работник-инвалид может работать по
своей должности на условиях неполного
рабочего времени, работодатель по просьбе
инвалида обязательно должен установить
ему неполное рабочее время. Для этого
работник-инвалид подает заявление об
установлении неполного рабочего времени,
а работодатель издает соответствующий
приказ.
Невыполнение рекомендаций МСЭК может привести к ухудшению состояния здоровья работника-инвалида, за что предприятие понесет ответственность (ст. 24 КЗоТ).
Обращаем внимание на то, что работник не
обязан предоставлять работодателю индивидуальную программу реабилитации. Но
в случае предоставления она является обязательной для исполнения государственными
органами, предприятиями (объединениями), учреждениями и организациями (ст. 5
Закона № 875).

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Кадровый учет инвалидов
Процесс оформления на работу инвалида практически не отличается от приема
любого другого сотрудника. Но определенные нюансы все-таки существуют. Согласно части пятой ст. 19 Закона № 875 трудоустроить инвалида необходимо только
по основному месту работы. При этом совершенно не важно, трудоустроен инвалид
на полную ставку или нет — главное, чтобы в отделе кадров именно вашего предприятия находилась его трудовая книжка.
Перечень документов при приеме должен
включать кроме стандартного набора еще
и свидетельство об инвалидности. При трудоустройстве инвалида работодатель должен понимать, что такой работник имеет
право на определенные льготы и привилегии. В частности:
• при направлении на работу МСЭК инвалид имеет право на трудоустройство без
испытательного срока (ст. 26 КЗоТ);
• по желанию инвалида ему обязательно
должен быть установлен неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
(ст. 56 КЗоТ);
• инвалид имеет право отказаться от
сверхурочной работы и работы в ночное
время (ст. 55 и ст. 63 КЗоТ);
• инвалид имеет право на ежегодный
основной отпуск продолжительностью
30 календарных дней — для инвалидов I
и II групп и 26 календарных дней — для
инвалидов III группы;
• инвалид имеет право на ежегодный
отпуск полной продолжительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на данном предприятии;
• ежегодный отпуск по желанию инвалида
предоставляется в удобное для него время;
• инвалид имеет право на отпуск за свой
счет продолжительностью 60 календарных
дней — для инвалидов I и II групп и 30 календарных дней — для инвалидов III группы;
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• при сокращении численности/штата
сотрудники с инвалидностью имеют преимущество остаться на работе по сравнению
с другими сотрудниками при прочих равных
условиях (ст. 42 КЗоТ);
• если состояние здоровья инвалида стало препятствовать выполнению его трудовых
обязанностей, он имеет право расторгнуть
срочный трудовой договор (ст. 39 КЗоТ).

работает 8 и более человек, подают Отчет
о занятости и трудоустройстве инвалидов
по ф. № 10-ПI, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной политики
Украины от 10.02.2007 г. № 42 (далее —
Приказ № 42). При заполнении отчета у
бухгалтера не должно возникнуть трудностей, т. к. инструкция достаточно подробна,
но возникает вопрос о сроках его подачи.
Согласно п. 2.1 Инструкции по заполнению формы № 10-ПІ (ежегодная) «Отчет
о занятости и трудоустройстве инвалидов»,
утвержденной Приказом № 42, отчет подается
ежегодно до 1 марта в отделение Фонда (допускается личная подача отчета или подача
рекомендованным письмом). Таким образом,
последним днем его подачи должно быть 28
(в высокосный год — 29) февраля года, следующего за отчетным. В то же время в самой
форме отчета фигурирует другая дата — не
позднее 1 марта после отчетного периода. Поэтому возникает справедливый вопрос: когда
заканчивается срок подачи отчета? Ответ
предоставил Фонд в письмах от 27.04.2010 г.
№ 1/669/0301 и от 09.02.2010 г. № 1/620/06,
из которого следует, что данный отчет можно подавать 1 марта, но, по мнению автора,
лучше не затягивать до последнего дня.
Работодатели, которые по итогам отчетного года не выполнили норматив рабочих
мест для трудоустройства инвалидов согласно ст. 19 Закона № 875, обязаны уплатить
Фонду административно-хозяйственные
санкции за каждое рабочее место, предназначенное для трудоустройства инвалида и
не занятое им. Сумма штрафа отражается
в отчете в строке «06». Оплату необходимо
произвести до 15 апреля года, следующего
за годом, в котором допущено нарушение
норматива. Также на виновное должностное
лицо накладывается админштраф в размере
от 10 до 20 нмдг (от 170 до 340 грн) согласно
части второй ст. 1881 КУоАП. Такой же штраф
грозит работодателю за неподачу отчета
в установленные сроки.

Начисление зарплаты
Заработная плата (отпускные, премии,
индексация и т. п.) сотруднику-инвалиду начисляется по тому же принципу, как и всем
сотрудникам предприятия с соблюдением
всех минимальных гарантий оплаты труда.
Инвалиды могут направляться в служебные
командировки (если это не противоречит
рекомендациям МСЭК).
Военный сбор и НДФЛ взимаются с сотрудника-инвалида на общих основаниях согласно НКУ. Инвалидам I и II группы
предоставляется налоговая льгота в размере
150 % согласно ст. 169.1.3 НКУ. ЕСВ на заработную плату, денежное обеспечение,
вознаграждение по договорам ГПХ, больничные, декретные работающих инвалидов,
кроме работников-инвалидов предприятий
и организаций общественных организаций
инвалидов и всех работников всеукраинских
общественных организаций инвалидов,
в частности обществ УТОГ и УТОС, начисляется по ставке 8,41 %, 5,5 %, 5,3 %. Размер
максимальной величины базы начисления
ЕСВ (25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц) распространяется и на
инвалидов.

Отчет о трудоустройстве
Все юрлица, частные предприниматели,
использующие наемный труд, у которых
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Сегодня в рубрике:

Индексация доходов

c. 52

Выходные и сверхурочные:
оплата при суммированном
c. 55
учете

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

Індексація
доходів

У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у лютому 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 індек
сація 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, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм,
встановлених Законом № 1282 та положеннями Порядку № 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний місяць величина приросту ІСЦ для проведення
індексації у січні – лютому 2017 р. наведена
в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації в січні – лютому 2017 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
січень

лютий

9,4

9,4

січень

8,4

8,4

лютий

8,8

8,8

березень

7,7

7,7

квітень

4,1

4,1

травень

4,0

4,0

червень

4,2

4,2

липень

4,3

4,3

серпень

4,7

4,7

вересень

4,7

4,7

жовтень

—

—

листопад

—

—

грудень

—

—

у 2015 р.
грудень
у 2016 р.

у 2017 р.
січень

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

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жов- листо- грутень
пад
день

2016 100,9

99,6

101,0

103,5

100,1

99,8

99,9

99,7

101,8

102,8

101,8

100,9

ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у грудні 2015 р. (базовий
місяць) величина приросту ІСЦ для індексації доходів у січні 2017 р. становить:
1,051 × 1,041 × 100 – 100 = 9,4 %,
де
1,051 — ІСЦ за січень – квітень 2016 р. (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 ÷ 100).
За листопад – грудень 2016 р. ІСЦ становив 102,7 %, тобто не перевищив порогу індексації (103 %), тому в лютому 2017 р. індексація продовжує нараховуватись на величину
приросту ІСЦ — 9,4 %.
Припустимо, що заробітна плата за січень 2017 р. становить 4500 грн. Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(у січні – лютому 2017 р. — 1600 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувалися з грудня 2015 р., величина приросту індексу споживчих цін, на яку має індексуватися дохід у січні 2017 р., становить 9,4 %
(109,4 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 150,40 грн (1600 × 9,4 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 4650,40 грн (4500 + 150,40).
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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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Выходные

и сверхурочные:
оплата при
суммированном учете
В статье рассмотрена ситуация, при которой на предприятии
при суммированном учете рабочего времени рабочие привлекаются к работе в выходные дни. При этом возникает
вопрос: как в таких случаях учитывать работу в выходные
дни при подсчете сверхурочных часов за учетный период?
Работа в выходные учитывается как и в праздничные (нерабочие) дни? Правомерна ли работа в выходные дни при
суммированном учете и какие правовые и административные
последствия могут при этом возникнуть?

Общие правила оплаты
Тема работы в выходные дни в ее расчетном аспекте (а именно порядок подсчета сверхурочных часов с учетом работы
в выходные дни при суммированном учете
рабочего времени) не может рассматриваться отдельно от работы в праздничные (нерабочие) дни. Такой подход обусловлен тем,
что ст. 72 КЗоТ предусмотрено следующее:
• работа в выходной день может компенсироваться, по соглашению сторон,
предоставлением другого дня отдыха или
в денежной форме в двойном размере;

• оплата за работу в выходной день исчисляется по правилам ст. 107 КЗоТ.
Итак, согласно ст. 107 КЗоТ:
• работа в праздничный и нерабочий
день оплачивается в двойном размере (часть
первая этой статьи);
• по желанию работника, работавшего
в праздничный и нерабочий день, ему может быть предоставлен другой день отдыха
(часть вторая упомянутой статьи).
Как видим, работа в выходной день
или оплачивается в двойном размере, или
компенсируется отгулом («или» – «или»).
А работа в праздничный (нерабочий) день
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оплачивается в двойном размере (без
«или» – «или») да еще и с возможностью
отгула по желанию работника.
Следовательно, за часы, отработанные как в праздничные (нерабочие), так
и в выходные дни действуют общие правила двойной оплаты (часть первая ст. 107
КЗоТ), а именно:
• сдельщикам — по двойным сдельным
расценкам;
• работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, — в размере двойной часовой или
дневной ставки;
• работникам, получающим месячный
оклад, — в размере одинарной часовой или
дневной ставки сверх оклада, если работа
в праздничный и нерабочий день проводилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере двойной часовой или
дневной ставки сверх оклада, если работа
проводилась сверх месячной нормы.
Заметим, что эти общие правила применяются как для поденного (пятидневная и шестидневная рабочая неделя), так
и суммированного учета рабочего времени.

Избирательность методических
рекомендаций
Непрерывный характер работы предприятия — учтенная законом причина, по
которой допускается применение суммированного учета рабочего времени (ст. 61
КЗоТ). Поэтому при суммированном учете
рабочего времени работа в установленные
законом праздничные (нерабочие) дни
неизбежна и правомерна.
Пунктом 11 Методических рекомендаций
по применению суммированного учета рабочего времени, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной политики
Украины от 19.04.2006 г. № 138 (далее —
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Методрекомендации № 138), предусмотрено
следующее:
• в случае суммированного учета рабочего
времени робота в праздничные и нерабочие
дни (ст. 73 КЗоТ) по графику включается в норму рабочего времени за учетный период,
установленную на предприятии; часы работы,
превышающие эту норму, считаются сверхурочными и оплачиваются в двойном размере;
• при подсчете сверхурочных часов в случае суммированного учета рабочего времени робота в праздничные и нерабочие
дни, проведенная сверх установленной на
предприятии нормы рабочего времени, за
учетный период не учитывается, поскольку
она уже оплачена в двойном размере.
В приведенном выше положении Методрекомендаций № 138 не упоминается
о работе в выходные дни. Корректно ли такое
методическое решение? Корректно. Дело
в том, что выходные дни при суммированном учете рабочего времени обеспечивают
законодательное условие его применения —
чтобы продолжительность рабочего времени
за учетный период не превышала нормы часов (ст. 61 КЗоТ). Поэтому суммированный
учет рабочего времени и привлечение
работников смены к работе в выходные
дни — несовместимые понятия.
Но это не значит, что при суммированном
учете рабочего времени работа в выходные
дни не практикуется. Практикуется, да еще
с «букетом» нарушений трудового законодательства. Покажем эти нарушения.

Работа в выходные и закон
Статьей 71 КЗоТ работа в выходные
дни запрещена. Привлечение отдельных
работников к работе в эти дни допускается
только с разрешения профсоюзного комитета
в предусмотренных этой статьей исключительных случаях и оформляется приказом
работодателя.
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На практике необходимость привлечения к работе в выходные дни возникает
в основном из-за неявок работников смены:
в связи с отпуском, болезнью, выполнением государственных обязанностей и т. п.
Согласно ст. 71 КЗоТ такие неявки не относятся к исключительным случаям работы
в выходной день.
Статьей 59 КЗоТ предусмотрено:
• продолжительность перерыва в работе
между сменами должна быть не менее двойной продолжительности времени работы
в предыдущей смене (включая и время перерыва на обед);
• назначение работника в течение двух
смен подряд запрещается.
При любом графике работы с суммированным учетом рабочего времени (а это
обычно 8-, 12-, 24-часовые смены) работа
в выходной день (а это любой день недели)
без нарушения норм ст. 59 КЗоТ невозможна.
Эта норма нарушается как при предоставлении, так и без предоставления отгула.
Нормативная продолжительность перерывов
в работе между сменами не соблюдается
в связи с работой в выходные и при переходе
из одной смены в другую (при пересменках).
Например, при 12-часовой продолжительности смены перерывы в работе между
сменами — 36 часов, при переходе из первой
смены во вторую — 48 часов, из второй
в первую — 24 часа. И из наибольшего 48-часового перерыва (12, 12, 12 и 12) работа
в третьи 12 часов пересменки не обеспечивает далее перерыва между сменами не
менее двойной продолжительности работы
в предыдущей смене.

Разрешение практических
ситуаций
Привлечение к работе в выходной день
при суммированном учете рабочего времени
практикуется в двух ситуациях:
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• с соблюдением всех норм ст. 71
КЗоТ — по приказу работодателя с разрешения профсоюзного комитета и в исключительных случаях, предусмотренных этой
статьей;
• без соблюдения норм ст. 71 КЗоТ.
Как в этих случаях следует подсчитывать
сверхурочные часы работы за учетный
период?
Допустим, что и в первой, и во второй
ситуациях за работу в выходные дни по
согласованию сторон отгулы не предоставлялись и работа в выходные дни
оплачивалась в двойном размере. Тогда
по окончании учетного периода при подсчете сверхурочных часов не учитывается
работа в выходные дни, проведенная сверх
установленной на предприятии нормы
ра-бочего времени, по аналогии с работой
в праздничные (нерабочие) дни. Такое решение принимается, поскольку эта работа
уже оплачена в двойном размере (т. е. часы
такой работы вычитаются из расчетного
количества сверхурочных часов).
Если и в первой, и во второй ситуациях
за работу в выходные дни отгулы предоставлялись и работа в выходные оплачивалась в одинарном размере, тогда работа в выходные дни при подсчете сверхурочных часов учитывается в полном объеме
(т. е. часы этой работы не вычитаются
из расчетного количества сверхурочных
часов).
Пример документального оформления
доплаты за сверхурочную работу при суммированном учете рабочего времени представлен в приложении (с примером соответствующего приказа).
В приложении 2 к приказу по графе 8 проставляются данные об отработке часов в выходные и праздничные дни, уже оплаченные
в двойном размере, — эти данные учитываются в графе 9 для определения сверхурочных часов, оплачиваемых в двойном
размере.
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Приложение
Пример приказа о доплатах за сверхурочные работы
при суммированном учете рабочего времени
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
04.10.2016

г. Запорожье

№ 81-ОД

Об оплате сверхурочной работы
при суммированном учете рабочего времени
за III квартал 2016 г.
Руководствуясь действующим законодательством и Коллективным договором на
2016 г. в части оплаты сверхурочных работ, с учетом фактических данных об оплате
в двойном размере работы в выходные и праздничные дни за III квартал 2016 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить по работникам предприятия при суммированном учете рабочего
времени расчет нормы продолжительности рабочего времени и отклонений фактически отработанного времени от нормативного по календарю 5-дневной 40-часовой
рабочей недели за III квартал 2016 г. (приложение № 1 к приказу).
2. Утвердить расчет доплат работникам предприятия за сверхурочную работу
при суммированном учете рабочего времени за III квартал 2016 г. (приложение № 2
к приказу).
2.1. Главному бухгалтеру Светловой В. В. обеспечить начисление и выплату доплат одновременно с выплатой заработной платы за сентябрь 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного экономиста Голуб Т. П.
Основания: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 03.10.2016 г.
с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

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

Д. И. Козак

1

519

…

519

–

…

–

–

…

–

Примечание. В примерах речь идет об оплате труда в 2016 г.

–

…

–

Бойко

16

…

–

–

…

–

–

…

–

16

…

–

503

…

519

…
+ 12
(сверхурочно)

+ 8 (сверхурочно)

13

Отклонение
(гр. 12 –
– гр. 11)

Г. В. Бойко

515

…

527

Часы неявок, разрешенных законом,
КаленНорма
по календарю 5-дневной
дарная
часов Фактиче40-часовой рабочей недели
норма
с учетом ски отОтпуска
неявки, все- неявок работано
рабопо
го
ежебез со- болез- разречих
(гр. 3 –
часов
по
социшенные нея- – гр. 10)
часов год- учебе альные хранения
ни
законом вок
ные
зарплаты
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ведущий экономист по труду

4.

…

1.

2

№
п/п

Бабич О. И.,
весь учетный
период
…
Снежко В. И.,
весь учетный
период
и т. д.

Фамилия,
инициалы
работника,
время
занятости
в учетном
периоде

Расчет по работникам предприятия при суммированном учете
рабочего времени нормы продолжительности рабочего времени
и отклонений фактически отработанного времени
от нормативного за III квартал 2016 г.
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к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 04.10.2016 г. № 81-ОД
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2

№
п/п

1

…
×

…
×
…

…
12,31
…

…

173

1674

–

Бойко

…

×

…

9,68

9,68
(1674 ÷ 173)

173
(519 ÷ 3)

1674

–

×
…
(гр. 4 ÷ гр. 5)

6

часовая
тарифная
ставка,
грн

×
…

5

календарная
норма,
часов

×
…

4

месячный
оклад,
грн

17,05
…

3

часовая
тарифная
ставка
повременщика,
грн

Среднемесячная
за квартал:

…

8

…

24

6

12
…

7

…

–

…

12

12

12
…

8

в выходные
сверхуроч- и праздничные
ных
всего дни, оплаченные
в двойном
размере

…

8

…

12

–

–
…

9

сверхурочных, оплачиваемых
в двойном
размере
(гр. 7 –
– гр. 8)

Отработано часов
за квартал:
в том числе:

Г. В. Бойко

…
(гр. 3 × гр. 9)
98,48
(12,31 × 8)
…

116,16
(9,68 × 12)

–

(гр. 3 × гр. 9)
–
…
(гр. 6 × гр. 9)

10

Доплата
за сверхурочную
работу,
грн
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Ведущий экономист по труду

Почасовая
1. Снежко В. И., грузчик
… …
По месячным окладам
Гладкий В. И., уборщик
1. производственных
помещений
Ломов Г. А., уборщик
2. производственных
помещений
… …
Сдельная
Бабич О. И., аппаратчик
1.
обработки зерна ІV р.
… …

Система оплаты труда.
Фамилия, инициалы,
профессия (должность)
работника

Установлены:

Расчет доплат работникам предприятия за сверхурочную работу
при суммированном учете рабочего времени за III квартал 2016 г.

Приложение № 2
к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 04.10.2016 г. № 81-ОД

60
Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

№2 (127) февраль 2017

Штрафные санкции за нарушение
трудового законодательства
За нарушение норм ст. 71 и ст. 59 КЗоТ
как за нарушение других требований трудового законодательства предусмотрены
такие штрафы:
• для юридических лиц и предпринимателей, использующих наемный труд, —
в размере минимальной заработной платы
(ст. 265 КЗоТ);
• для должностных лиц предприятий —
в размере от 30 до 100 нмдг, за повторное
нарушение в течение года — от 100 до
300 нмдг (ст. 41 КУоАП).
Обязательно заметим, что требования
ст. 59 КЗоТ не соблюдаются во всех случаях
работы в выходные дни при суммированном
учете рабочего времени — как при оформлении этой работы по нормам ст. 71 КЗоТ,
так и без надлежащего оформления.

Как не нарушать трудовое
законодательство
Напомним о возможности подмены работников, временно отсутствующих в смене. Еженедельно (если не ежедневно) при
суммированном учете рабочего времени
работник, отсутствующий в смене (в связи
с отпусками, временной нетрудоспособностью, выполнением государственных
обязанностей, прогулами), подменяется
другим работником. Такие подмены не могут учитываться в утвержденных графиках
работы, в которых по их нормативной сути
предусматривается полное использование
календарного фонда рабочего времени.
На практике с учетом количественного
состава смены сложилось два вида подмен:
• временными работниками на почасовой оплате труда, которые назначаются
приказом по предприятию на подмену по
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мере необходимости (например, работников охраны, когда на посту один работник);
• работниками производственной бригады-смены, которым приказом по предприятию поручается по профессии одного
наименования или по смежной профессии
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника с доплатой согласно
локальному положению о доплатах.
Эти виды подмен временно отсутствующих работников могут предусматриваться
как в коллективном договоре предприятия
в нормах по организации суммированного
учета рабочего времени, так и в приказах по введению этого вида учета, а также
в приказах по утверждению графиков сменности. При этом могут предусматриваться
схемы подмены работником бригады-смены
смежных профессий (т. е. указывается, кто
кого подменяет).
Каждая такая подмена (и при утвержденной схеме подмен) устанавливается
приказом по предприятию с указанием
профессий, которые подменяются, и с определением конкретных работников, которым
поручается выполнение обязанностей временно отсутствующих работников (в упоминаниях общего порядка — совмещение
профессий).
Согласно действующему законодательству (в рассматриваемых случаях — при
оперативных подменах) выполнение обязанностей временно отсутствующего работника с выплатой соответствующих доплат
возможно по согласованию с работником
(излагается в его заявлении). Такое решение принимается с учетом норм ст. 105
КЗоТ, а также действующих в Украине
постановления Совета Министров СССР
«О порядке и условиях совмещения профессий (должностей)» от 04.12.1981 г. № 1145
и Инструкции Госкомтруда, Минфина СССР
и ВЦСПС от 14.05.1982 г. по применению
этого постановления.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

На ваші запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА,
директор департаменту стратегічного планування та аналізу
Міністерства соціальної політики України

Індексація зарплати у зв’язку
з підвищенням «мінімалки»

Індексація випереджаючими
темпами

Як індексувати зарплату за січень
2017 р., якщо оклад працівника ста
новитиме 3200 грн, але він працю
ватиме неповний робочий час (0,5 окладу)
і надалі отримуватиме 1600 грн?

Як індексувати зарплату праців
ників з урахуванням прогнозного
рівня інфляції на 2017 р.? Яким має
бути наказ з питань індексації зарплати
працівників з урахуванням прогнозного
рівня інфляції?

Для того щоб працівник отримував
1600,00 грн при окладі 3200,00 грн,
він має працювати неповний робочий час — 20 годин на тиждень із 40-ка
(0,5 окладу). І в штатному розписі його
оклад має бути зазначений як «3200,00»,
а кількість працівників — «0,5».
Таким чином, відбувається підвищення
окладу працівника з 1600,00 грн у грудні
2016 р. до 3200,00 грн у січні 2017 р. на
суму 1600,00 грн. Базовий місяць для цілей
індексації зарплати змінюється, якщо
відбулося підвищення окладу (п. 5 Порядку № 1078).
Отже, змінюється базовий місяць —
січень 2017 р. стає базовим, у січні зарплата
не індексується, обчислення індексу споживчих цін для цілей індексації розпочи
нається з лютого 2017 р. Якщо особа працює
неповний робочий час, сума індексації
визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу (п. 4 Порядку
№ 1078). Припускаємо, що якщо працівник у грудні 2016 р. отримував фіксовану індексацію, то підвищення окладу на
1600,00 грн швидше за все її «перекриє».

Відповідно до п. 5 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ
від 17.07.2003 р. № 1078, у разі підвищення
грошових доходів населення випереджаючим
шляхом з урахуванням прогнозного рівня
інфляції під час визначення розміру підвищення грошових доходів у зв’язку з індексацією враховується рівень такого підвищення.
Нарахування сум індексації або проведення чергового підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом здійснюється
з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс
споживчих цін, на підставі якого нарахована
сума індексації перевищить розмір підвищення грошових доходів випереджаючим
шляхом.
Приклад обчислення суми індексації в разі
підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прог
нозного рівня інфляції наведено в додатку 5
до згаданого Порядку.
Питання індексації зарплати працівників
з урахуванням прогнозного рівня інфляції
розглянуто також у журналі «Заработная
плата» № 8/2016, с. 62.
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Порядок № 1078 не визначає чіткого
змісту наказу з питань індексації зарплати працівників з урахуванням прогнозно-

го рівня інфляції, тому він може бути довільної форми. Приклад такого наказу наведено
в додатку.
Додаток

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮБАВА»
НАКАЗ
30.11.2016

м. Київ

№ 113-ОД

Про індексацію грошових доходів
з урахуванням прогнозного рівня інфляції
Беручи до уваги п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення,
затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, постанову КМУ «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки»
від 01.07.2016 р. № 399
НАКАЗУЮ:
1. У 2017 р. індексувати грошові доходи працівників відповідно до п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від
17.07.2003 р. № 1078, з урахуванням прогнозного рівня інфляції на 2017 р. — 8,1 %.
2. На виконання п. 1 цього наказу підвищити оклади (тарифні ставки) працівників додатково на 9 % понад рівень їх підвищення відповідно до законодавчих змін
в оплаті праці з 01.01.2017 р.
Директор

Реклама

Крамаренко

О. М. Крамаренко
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Роз’яснення
від 12.01.2017 р.1

Щодо питань оплати праці на виконання Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
від 06.12.2016 р. № 1774-VIII

Міністерство соціальної політики щодо застосування Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України»
від 06.12.2016 р. № 1774-VIII (далі — Закон)
інформує.
Законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської
практики та міжнародних норм, зокрема шляхом:
— запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої
межі оплати праці, що гарантується державою);
— встановлення мінімального посадового
окладу в розмірі, не меншому від прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб
на 1 січня календарного року;
— незастосування мінімальної заробітної
плати як розрахункової величини при побудові
схем посадових окладів, визначенні плати за
надання адміністративних послуг, судового
збору, суми податків тощо.
Із 01.01.2017 р. прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, Законом
України «Про Державний бюджет України на
2017 рік» затверджено в розмірі 1600 гривень,
мінімальну заробітну плату в місячному розмірі — 3200 гривень, у погодинному розмірі —
19,34 гривні.
Згідно із Законом при обчисленні розміру
заробітної плати працівника для забезпечення
її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці
та підвищеного ризику для здоров’я, за робо1 Роз’яснення розміщено на офіційному сайті Мінсоцполітики за адресою www.msp.gov.ua в розділі «Заробітна
плата». (Прим. ред.)

ту в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних
дат.
У випадку, коли працівнику встановлені
доплати за роботу у шкідливих умовах праці,
зазначені доплати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3200
гривень).
Якщо ж умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників,
наприклад, за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених
пунктів, яким надано статус гірських, за роботу
в певних типах закладів, за роботу у шкідливих та важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до мінімальної заробітної
плати.
Якщо працівник виконав місячну норму
праці, а нарахована йому заробітна плата
є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець
зобов’язаний провести доплату до її рівня,
яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.
Якщо ж працівник не виконав місячної норми
праці, перебував у відпустці, на лікарняному,
працює неповний робочий час тощо, то оплата
його праці проводиться пропорційно виконаній
нормі праці.
Час простою не з вини працівника оплачується згідно з нормами статті 113 КЗпП не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної
плати.
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При запровадженні підсумованого обліку
робочого часу з обліковим періодом місяць робота понад нормальну тривалість робочого часу
за обліковий період оплачується як надурочна,
і зазначена виплата здійснюється понад розмір
мінімальної заробітної плати.
Якщо робота при підсумованому обліку робочого часу виконується в межах встановленої
працівнику тривалості робочого часу, яка
є меншою нормальної тривалості робочого часу, відповідно до графіка роботи, йому нараховується заробітна плата в розмірі не нижчому
від мінімальної заробітної плати.
Для підприємств, на яких встановлено підсумований облік робочого часу, з метою зменшення годин надурочної роботи та навантаження
на фонд оплати праці рекомендується застосовувати такі облікові періоди як півріччя, рік.
Законом також внесено зміни до законів
України, в яких заробітна плата або посадові
оклади визначались на основі мінімальної заробітної плати. Відповідно до цих змін розміри
заробітної плати та посадових окладів будуть
визначатись у співвідношенні до прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, встановленого
на 1 січня календарного року.
Звертаємо увагу, що Кабінетом Міністрів
України прийнято постанову «Про оплату праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 р.
№ 1037.
Із 01.01.2017 р. посадові оклади (тарифні
ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
розраховуються виходячи з посадового окладу
(тарифної ставки) працівника 1 тарифного
розряду, визначеного в розмірі прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, встановленого
на 1 січня календарного року, який у 2017 р.
становить 1600 гривень.
При цьому керівникам установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери
з метою недопущення «зрівнялівки» в розмірах
заробітної плати доручено забезпечити в межах
фонду оплати праці диференціацію заробітної
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плати працівників, які отримують її на рівні
мінімальної, за рахунок встановлення доплат,
надбавок, премій залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи,
кваліфікації працівника, результатів його праці.
У зв’язку з цим місцевим державним адміністраціям треба взяти на особистий контроль
питання забезпечення підвищення мінімальної
заробітної плати, особливу увагу звернути на
недопущення «зрівнялівки» в розмірах заробітної
плати, скорочення працівників, переведення їх
на неповний робочий час.
Підвищення мінімальної заробітної плати
не може бути підставою для звільнення. Водночас відповідно до статті 32 КЗпП у зв’язку
зі змінами в організації виробництва і праці
допускається зміна істотних умов праці при
продовженні роботи за тією ж спеціальністю,
кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних
умов праці (систем та розмірів оплати праці,
пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення
професій, зміну розрядів і найменування посад
та інших) працівник повинен бути повідомлений
не пізніше ніж за два місяці.
Статтею 56 КЗпП передбачено, що за угодою
між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як
при прийнятті на роботу, так і згодом неповний
робочий день або неповний робочий тиждень.
Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно
від виробітку.
Також звертаємо увагу, що змінювати істотні умови праці роботодавець вправі лише
за наявності змін в організації виробництва та
праці. Пунктом 10 постанови Пленуму Верхов
ного Суду України «Про практику розгляду
судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9
визначено, зокрема, що зміною в організації
виробництва і праці визнається раціоналізація
робочих місць, введення нових форм організації
праці, у тому числі перехід на бригадну або на
індивідуальну форму, впровадження передових
методів, технологій тощо.
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Сегодня в рубрике:

Доходы нерезидента:
от начисления
до налогообложения

c. 66

НДФЛ-2017:
анализ изменений

c. 70

Олена ЛЄСНІКОВА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Доходи

нерезидента:
від нарахування
до оподаткування
Виплата доходів фізособі, яка є нерезидентом, має свої
особливості. До того ж фізособа-нерезидент може бути як
працівником підприємства, так і підприємцем, який зареєстрований в іншій державі та виконує роботи чи надає послуги
на території України. Як нараховувати та оподатковувати такі
доходи — розповімо в статті
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Загальні принципи оподаткування
доходів фізосіб-нерезидентів
Порядок оподаткування доходів, отрима
них нерезидентами, регулюється п. 170.10
ПКУ. Зауважимо, що гучні зміни, які внесено
в ПКУ з 01.01.2017 р., його не стосувалися.
Тому коротко нагадаємо основні принципи
оподаткування доходів нерезидентів.
Згідно з пп. 170.10.1 ПКУ доходи з дже
релом їх походження в Україні, які нара
ховуються (виплачуються, надаються) на
користь нерезидентів, оподатковуються за
правилами та ставками, визначеними для
резидентів, але з урахуванням певних особ
ливостей, про які мова піде нижче.
Поняття доходу з джерелом походжен
ня в Україні визначено пп. 14.1.54 ПКУ —
це будь-який дохід, отриманий резидентами
або нерезидентами, у т. ч. від будь-яких видів
їх діяльності на території України (вклю
чаючи виплату (нарахування) винагороди
іноземними роботодавцями), її континен
тальному шельфі, у виключній (морській)
економічній зоні. Тобто в даному випадку
важливе місце здійснення діяльності, саме
від нього слід відштовхуватись, визначаючи
джерело походження доходів.
Згідно з пп. 163.2 ПКУ об’єктом оподат
кування нерезидента є:
• загальний місячний (річний) оподат
ковуваний дохід з джерела його походження
в Україні;
• доходи з джерела їх походження
в Україні, які остаточно оподатковуються
під час їх нарахування (виплати, надання).
База оподаткування визначається від
повідно до ст. 164 ПКУ, а ставка податку —
відповідно до ст. 167 ПКУ. Як і в 2016 р., до
ходи, нараховані у формі заробітної плати
або інших виплат і винагород, які випла
чуються фізособі-нерезиденту у зв’язку
з трудовими відносинами та за цивільноправовими договорами, оподатковуються
за ставкою 18 %.
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Фізособи-нерезиденти, які отримують
заробітну плату, мають право на ПСП, вста
новлену ст. 169 ПКУ.
Дохід нерезидента з джерелом походжен
ня в Україні, який підлягає оподаткуван
ню податком на доходи, також є об’єктом
оподаткування військовим збором (п. 16¹
підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні поло
ження» ПКУ).
Якщо доходи з джерелом їх походження
в Україні виплачуються нерезиденту ре
зидентом (юридичною або самозайнятою
фізичною особою), такий резидент вважа
ється податковим агентом нерезидента щодо
таких доходів (пп. 170.10.3 ПКУ). Під час
укладення договору, який передбачає отри
мання нерезидентом доходу з джерелом його
походження в Україні, резидент зобов’язаний
зазначити в договорі ставку податку, що буде
застосована до таких доходів.
Якщо нерезидент отримує доходи з дже
релом їх походження в Україні від іншого
нерезидента, такі доходи мають зарахо
вуватись на рахунок, відкритий у банкурезиденті. При цьому банк-резидент стає
податковим агентом під час проведення
будь-яких видаткових операцій з такого
рахунка (пп. 170.10.2 ПКУ).
Головною відмінністю оподаткування
доходів нерезидентів є застосування між
народних договорів задля уникненням по
двійного оподаткування.

Уникнення подвійного
оподаткування
Пунктом 3.2 ПКУ визначено: якщо між
народним договором, згода на обов’язковість
якого надана Верховною Радою України,
встановлено інші правила, ніж ті, що пе
редбачені ПКУ, застосовуються правила
міжнародного договору.
З багатьма країнами світу Україною
укладено угоди або міжнародні конвенції
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щодо уникнення подвійного оподаткуван
ня. Наприк-лад, між Урядом України та
Урядом Грузiї діє Конвенція про уникнення
подвiйного оподаткування та попередження
податкових ухилень стосовно податкiв на
доходи i на майно, підписана 14.02.1997 р.
і ратифіко-вана 17.03.1999 р. Між Урядом
України та Урядом Республіки Білорусь діє
Угода про уникнення подвійного оподатку
вання та запобігання ухиленню від сплати
податків стосовно податків на доходи і май
но, підписана 24.12.1993 р. і ратифікована
20.12.1994 р. тощо. Перелік країн, з якими
укладено міжнародні договори про уник
нення подвійного оподаткування станом
на 01.01.2016 р., ДФСУ наводила в листі від
28.01.2016 р. № 2815/7/99-99-12-01-03-17.
Стаття 103 ПКУ регулює порядок засто
сування міжнародного договору України
про уникнення подвійного оподаткування
стосовно повного або часткового звільнення
від оподаткування доходів нерезидентів із
джерелом їх походження в Україні.
Зокрема, п. 103.2 ПКУ податковому агенту
надано право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену
ставку податку, передбачену відповідним
міжнародним договором України на час
виплати доходу нерезиденту, якщо такий
нерезидент є фактичним отримувачем до
ходу та є резидентом країни, з якою укладено
міжнародний договір України. Це правило
застосовується тільки за умови, якщо нерези
дент надасть податковому агенту документ,
який підтверджує статус податкового
резидента. Вимоги до такого документа
викладено в п. 103.4 ПКУ — це має бути
довідка або її нотаріально засвідчена копія,
яка підтверджує, що нерезидент є резиден
том країни, з якою укладено міжнародний
договір. Довідка видається уповноваженим
органом відповідної країни, визначеним між
народним договором України, за формою,
затвердженою згідно із законодавством
відповідної країни, та має бути належним
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чином легалізована, перекладена відповідно
до законодавства України (п. 104.5 ПКУ).
ДПС України в листі від 20.07.2012 р.
№ 12968/6/12-0016 роз’яснила, як мають ле
галізовуватись документи, які підтверджують
статус податкових резидентів окремих країн.
Гаазькою конвенцією, яка для України
є чинною з 22.12.2003 р., скасовано вимогу
легалізації іноземних офіційних документів.
Відповідно до положень цієї Конвенції офі
ційні документи, які використовуватимуться
на території держав — учасниць Конвенції,
мають бути засвідчені штампом Apostille
(апостиль), який проставляє компетент
ний орган держави, що видає документ.
Документи, засвідчені апостилем, не по
требують подальшої легалізації.
Особливий порядок надання довідок про
підтвердження податкового резидентства
встановлений для резидентів ФРН. Згідно
з цим порядком довідка видається подат
ковими інспекціями федеральних земель
і надається в оригіналі та не потребує лега
лізації або засвідчення апостилем.
Крім того, Україна є учасницею двосто
ронніх договорів про правові відносини та
правову допомогу в цивільних і криміналь
них справах та багатосторонньої Конвенції
про правову допомогу та правові відносини
в цивільних, сімейних і кримінальних спра
вах від 22.01.1993 р., яка застосовується до
набрання чинності Конвенцією про право
ву допомогу від 07.10.2002 р. Відповідно
до висновку Міністерства юстиції України
документи податкових установ іноземних
держав, які є учасниками договорів про
правову допомогу, на територіях договірних
сторін повинні прийматися без будь-якого
додаткового засвідчення.
Отже, довідки про статус податкового
резидента, видані податковими органами
Білорусі, Польщі та Росії, приймаються на
території України без будь-якого додаткового
засвідчення (без легалізації та без завірення
апостилем).
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Особливості застосування
міжнародних договорів
Для прикладу звернемося до тексту Угоди
між Урядом України та Урядом Республіки
Білорусь про уникнення подвійного оподат
кування доходів та запобігання ухиленню
від сплати податків стосовно податків на
доходи і майно (далі — Угода).
У п. 1 ст. 15 Угоди визначено, що зарпла
та та інші подібні винагороди, одержувані
резидентом Договірної Держави у зв’язку
з роботою за наймом, оподатковуються
тільки в цій Договірній Державі, якщо
тільки робота за наймом не здійснюється
в другій Договірній Державі. Якщо робо
та за наймом здійснюється таким чином,
одержані у зв’язку з цим винагороди можуть
оподатковуватись у цій другій Державі.
Іншими словами, зарплата та інші подібні
винагороди, одержувані резидентом Білорусі
у зв’язку з роботою за наймом, оподатко
вуються тільки в Білорусі, якщо робота за
наймом не здійснюється в Україні. Якщо
робота за наймом здійснюється в Україні,
одержані у зв’язку з цим винагороди можуть
оподатковуватись в Україні.
ГУ ДФС у м. Києві, розглядаючи подібні
міжнародні угоди з РФ та Азербайджанською
Республікою, в листі від 25.11.2015 р.
№ 18007/10/26-15-17-01-12 роз’яснило, що
слово «можуть» у даному випадку не означає,
що платник має право вибору країни, в якій
він сплачуватиме податок. Ці слова стосуються
права держави оподатковувати дохід відпо
відно до свого податкового законодавства.
Пунктом 2 ст. 15 Угоди встановлено, що
винагорода, яку одержує резидент Республіки
Білорусь у зв’язку з роботою за наймом,
здійснюваною в Україні, оподатковується
тільки в Білорусі, лише якщо:
• одержувач здійснює роботу в Україні
протягом періоду або періодів, що не пере
вищують у сукупності 183 календарних дні
протягом 12 місяців;
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• винагорода сплачується наймачем або
від імені наймача, який не є резидентом
України;
• витрати, пов’язані з виплатою винаго
род, не несуть постійне представництво або
постійна база, що їх наймач має в Україні.
В інших випадках у разі виплати доходу
фізособі-нерезиденту податок на доходи
може утримуватися в Україні. Але якщо
в країни виникає право оподаткувати дохід
нерезидента, то для роботодавця це вже
обов’язок.
Тож не поспішайте застосовувати п. 103.2
ПКУ та звільняти від податку працівників-не
резидентів, навіть якщо вони готові надати
вам належним чином оформлену довідку.
Як бачимо, таке сміливе рішення має бути
ретельно обґрунтовано.
Кілька слів додамо стосовно визначення
183-денного періоду, який, до речі, важли
вий ще й тому, що перебування іноземців
в Україні протягом більш ніж 183 днів про
тягом періоду або періодів податкового року
тягне отримання ними статусу резидента
(пп. 14.1.213 ПКУ).
ДПС України в листі від 27.12.2012 р.
№ 12744/0/71-12/12-1017 надала Реко
мендації щодо застосування положень кон
венцій про уникнення подвійного оподат
кування доходів і майна (капіталу), у яких
роз’яснено порядок визначення 183-денно
го періоду. Дні, які рахуються, включають
будь-який день, проведений у приймаючій
країні, в т. ч. дні прибуття та від’їзду, вихідні
та святкові дні, в які найманий працівник
не працює, але перебуває в країні; дні від
пустки, проведені в країні до, під час чи
після закінчення періоду роботи за наймом.
Винятки становлять лише випадки, коли пе
ребування фізичної особи до чи після періоду
роботи за наймом може свідчити про те, що
таке перебування не пов’язано з роботою,
а також час протягом періодів хвороби, на
вчання, страйків тощо, коли фізична особа
перебуває в країні, але не працює.
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Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

ПДФО-2017:

аналіз змін

Традиційно наприкінці року законодавці з метою оптимізації оподаткування чи поліпшення ще якихось показників
вносять зміни до чинних норм законодавства. Минулий рік
не став винятком, і з 1 січня 2017 р. до ПКУ знову було внесено зміни. У статті розглянуто, що ж змінилося цього року
в порядку оподаткування доходів фізичних осіб

З

аконами України від 20.12.2016 р.
№ 1791-VIII (далі — Закон № 1791) та
від 21.12.2016 р. № 1797-VIII (далі —
Закон № 1797) до ПКУ внесено нововведен
ня, пов’язані з нарахуванням та сплатою
ПДФО у 2017 р. У цілому зміни в справлянні
ПДФО не можна назвати революційними,
але бухгалтерам про них все ж таки знати
потрібно.

Ставки ПДФО
Як і минулого року, основна ставка
ПДФО залишилася на рівні 18 % (п. 167.1
ПКУ). Зміни стосувалися лише оподаткування окремих видів пасивних доходів.
В основному пасивні доходи оподатковуються за ставкою 18 % (пп. 167.5.1 ПКУ),

крім зазначених у пп. 167.5.2 та 167.5.4 ПКУ.
Йдеться про доходи у вигляді дивідендів за
акціями та корпоративними правами, нарахованими резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів
у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних
сертифікатах, що виплачуються інститутами
спільного інвестування), що оподатковуються за ставкою 5 % (пп. 167.5.2 ПКУ). А за
новим пп. 167.5.4 ПКУ для доходів у вигляді
дивідендів по акціях та/або інвестиційних
сертифікатах, корпоративних прав, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного
інвестування та суб’єктами господарювання,
які не є платниками податку на прибуток,
встановлено ставку 9 %.
У свою чергу абзацом другим п. 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1797 визначено, що датою
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набрання чинності для застосування
пп. 167.5.4 ПКУ є дата набрання чинності
законом, який визначає правові основи
організації та діяльності центрального
органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання,
виявлення, припинення, розслідування та
розкриття кримінальних правопорушень,
об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що
віднесені до його підслідності відповідно
до Кримінального процесуального кодексу
України, та інших осіб, з якими цей орган
взаємодіє (так звану фінансову поліцію). На
сьогодні цей закон ще не ухвалено, тож поки
що оподаткування ПДФО таких дивідендів
має здійснюватися по-старому.1
Окремо слід відзначити, що в новій редакції ПКУ перелік пасивних доходів дещо
деталізовано та доповнено ще одним видом
доходів — страхові виплати та відшкодування, а також переміщено його з розділу ІV ПКУ (виключено пп. 167.5.3) у новий
пп. 14.1.268 ПКУ.

Строки сплати ПДФО
Як і раніше, відповідно до пп. 168.1.2 ПКУ
податок сплачується до бюджету одночасно
з виплатою оподатковуваного доходу (перерахування коштів фізичній особі в безготівковій формі або отримання з банківського
рахунку в касу для виплати зарплати), а
якщо дохід нараховано, але не виплачено (не
надано) — протягом 30 календарних днів,
наступних за місяцем нарахування доходу
(пп. 168.1.5 ПКУ).
Однак якщо дохід надається в негрошовій формі або виплачується готівкою
1 Слід зауважити, що стосовно цього питання точиться
полеміка, ніби має місце технічна помилка. Тому в разі
виплати таких дивідендів щодо застосування ставки податку радимо звертатися за індивідуальною податковою
консультацією до податкових органів. (Прим. ред.)
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з каси податкового агента, строк сплати
ПДФО і ВЗ тепер збільшено з одного до трьох
банківських днів з дня, що настає за днем
нарахування (виплати, надання) доходу
(пп. 168.1.4 ПКУ).

База оподаткування
Об’єкти оподаткування ПДФО не змінилися, але у зв’язку зі збільшенням з 01.01.2017 р.
розміру мінімальної заробітної плати в базах
оподаткування деяких видів доходів, які
в певному кратному розмірі або у відсотках
«прив’язані» до мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року, Законом
№ 1791 було змінено таке кратне число або
відсотки.
Так, з 1 січня 2017 р. до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включається:
• сума пенсійних внесків, сплачених
роботодавцем-резидентом за свій рахунок
за договором недержавного пенсійного
забезпечення, якщо вона протягом кожного місяця не перевищує 15 % зарплати працівника та є не більшою ніж 2,5
(було 5) розміру мінімальної заробітної
плати (у 2017 р. — 8000,00 грн на місяць)
(пп. «в» пп. 164.2.16 ПКУ);
• основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого)
кредитором за його самостійним рішенням,
не пов’язаним з процедурою банкрутства, до
закінчення строку позовної давності в сумі,
що не перевищує 25 % (було 50 %) мінімальної заробітної плати в розрахунку на рік
(у 2017 р. — 800,00 грн) (пп. «д» пп. 164.2.17
ПКУ, пп. 165.1.55 ПКУ);
• дохід від продажу власної продукції
тваринництва груп 1–5, 15, 16 та 41 УКТ
ЗЕД, якщо його сума сукупно за рік не перевищує 50 (було 100) розмірів мінімальної
заробітної плати (у 2017 р. — 160 000,00 грн
на рік) (абзац сьомий пп. 165.1.24 ПКУ);
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• вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань),
якщо вона не перевищує 25 % (було 50 %)
мінімальної заробітної плати в розрахунку
на місяць (у 2017 р. — 800,00 грн), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі
(пп. 165.1.39 ПКУ).

Допомога на лікування
Змінами, внесеними до пп. 165.1.19 ПКУ,
розширено коло осіб, для яких сума коштів
або вартість майна, наданих роботодавцем
або благодійною організацією як допомога
на лікування та медичне обслуговування, не
включається до їх оподатковуваного доходу.
З 1 січня 2017 р. цю норму, окрім самого
платника податку, поширено також на кошти
та майно, надане:
• члену сім’ї фізичної особи першого
ступеня споріднення;
• дитині, яка перебуває під опікою або
піклуванням платника податку.
Єдина вимога — витрати, пов’язані з наданням такої допомоги (в разі надання коштів), мають бути документально підтверджені.

Оплата роботодавцем
за навчання фізособи
Із пп. 165.1.21 ПКУ зникла умова про
необхідність укладення між роботодавцем
та фізособою, за яку він оплачує навчання, письмового договору (контракту) про
зобов’язання з відпрацювання в такого
роботодавця не менше трьох років після
закінчення навчання. Тобто тепер відпрацьовувати у «спонсора» не потрібно.
Витрати будь-якої юридичної чи фізичної
особи на навчання іншої фізичної особи не
включаються до оподатковуваного доходу
останньої в разі виконання таких умов:
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• суми за навчання сплачені на користь
вітчизняних вищих та професійно-технічних
навчальних закладів;
• кошти сплачуються за здобуття освіти,
підготовку чи перепідготовку;
• щомісячний платіж за навчання не
перевищує трикратного розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня
звітного року (у 2017 р. — 9600,00 грн на
місяць).
Сума, що перевищує вказаний розмір,
підлягає оподаткуванню. І, оскільки йдеться
про негрошовий дохід, слід застосовувати
«натуральний» коефіцієнт згідно з п. 164.5
ПКУ (в 2017 р. — 1,21951).

Податкова знижка
на навчання
Якщо вартість навчання (свого чи члена
сім’ї першого ступеня споріднення) оплачує
сама фізична особа, то відповідно до ст. 166
ПКУ вона має право скористатися податковою знижкою — можливістю повернути
частину сплаченого ПДФО з бюджету.
З 2017 р. зробити це стало простіше,
оскільки оновлений пп. 166.3.3 ПКУ вже не
містить умов про гранично дозволену суму
витрат на навчання, яку можна включати
до податкової знижки (наприклад, у 2016 р.
ця сума не мала перевищувати 1930 грн
у розрахунку на місяць на одну особу).
Також для оплати за навчання члена сім’ї
першого ступеня споріднення вже не важливий факт неотримання ним заробітної
плати. Тобто такий член сім’ї паралельно
з навчанням може працювати, отримуючи
зарплату, при цьому той близький родич,
який оплачує його навчання, має право на
податкову знижку.
Отже, тепер до податкової знижки фізична
особа — платник податку може включати
будь-які фактично сплачені нею кошти на
користь вітчизняних вищих та професійно-
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технічних навчальних закладів за своє навчання або навчання члена сім’ї першого
ступеня споріднення.

Благодійна допомога
Нормами оновленого пп. 170.7.5 ПКУ
з 12 до 24 календарних місяців збільшено
строк, протягом якого цільова благодійна
допомога, надана на лікування, може використовуватись її одержувачем без оподаткування ПДФО.
Також деякі зміни внесено в оподаткування благодійної допомоги, що надається
згідно з пп. 165.1.54 ПКУ, зокрема учасникам
АТО та масових акцій громадського протесту,
так званим переселенцям.
Так, для учасників масових акцій протесту в період з 21.11.2013 р. по 28.02.2014 р.
та 02.05.2014 р. у м. Одесі, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження
здоров’я, а також членів сімей таких учасників, які загинули, визнані безвісно відсутніми
або померли пізніше, фізичних осіб — переселенців з Криму та районів проведення
АТО в пп. «а» пп. 170.7.8 ПКУ окремо прописали, що благодійна допомога в будь-якій
сумі, яка надається їм на лікування та медичне
обслуговування (обстеження, діагностику),
не оподатковується ПДФО. Раніше в згаданій
нормі йшлося лише про вартість лікування.
А благодійна допомога, що надається
згідно з пп. 165.1.54 ПКУ учасникам АТО,
учасникам масових акцій громадського
протесту та переселенцям з Криму і Донбасу
на відновлення ними втраченого майна
та на інші потреби за переліком, визначеним КМУ, в сумі, що не перевищує протягом звітного року 500 (було 1000) розмірів
мінімальної заробітної плати в розрахунку на рік (у 2017 р. — 1 млн 600 тис. грн)
не включається до їх загального річного
оподатковуваного доходу (пп. «б» пп. 170.7.8
ПКУ).
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Витрати на відрядження
Щодо витрат на відрядження, які не
оподатковуються ПДФО, то зміни стосуються:
• неоподатковуваних сум добових у разі
відряджень по Україні та за кордон;
• підтвердних документів, за наявності
яких витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника
податку.
Так, з 1 січня 2017 р. неоподатковувана сума добових для відряджень в ме
жах території України становить 0,1 (було
0,2) розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року
(у 2017 р. — 320,00 грн за добу), а для
відряджень за кордон — не вище 80 євро
за кожний календарний день (було 0,75
розміру мінімальної заробітної плати) відрядження за офіційним обмінним курсом
гривні до євро, встановленим НБУ (абзац
п’ятий пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ).
Документами, що підтверджують перебування особи у відрядженні до країни,
з якою діє візовий режим, починаючи
з цього року є: наказ керівника підприємства
про відрядження, відмітки прикордонних
служб про перетин кордону, проїзні документи, рахунки на проживання та інші
документи, що підтверджують фактичне
перебування особи в країні відрядження.
За відсутності зазначених документів суми
добових включаються до оподатковуваного
доходу платника податку.
Також абзац третій пп. «а» пп. 170.9.1
ПКУ тепер містить уточнення, що для підтвердження витрат за електронним квитком
посадковий талон слід мати тільки в разі,
якщо його обов’язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді
транспорту. В інших випадках поїздок за
електронним квитком достатньо мати сам
квиток і розрахунковий документ про його
придбання.
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Продаж металобрухту
За оновленим пп. 165.1.25 ПКУ до складу
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу з 1 січня 2017 р. не включається дохід, отриманий за зданий або
проданий брухт чорних металів (код 7204
згідно з УКТ ЗЕД).

Прощений борг за іпотекою
До оподатковуваного доходу платника податку не включається сума прощеного боргу,
яка не перевищує 25 % мінімальної зарплати.
Решту суми боржник має відобразити в річній
декларації та самостійно сплатити ПДФО до
бюджету. Платникам, яким борг було прощено за кредитом на придбання житла,
відтепер надається розстрочка зі сплати
ПДФО протягом трьох років, починаючи
з року, в якому вони задекларували суму
такого податкового зобов’язання.
Для отримання такої розстрочки платник
разом із декларацією має подати до податкового органу заяву в довільній формі, вказати
в ній фактичні дані про суму прощеного
(анульованого) боргу, підтвердити ці дані
відповідними документами та коротко пояснити необхідність надання йому розстрочки
(пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ).
Далі суму розстроченого податкового
зобов’язання з ПДФО слід погашати рівними
частинами кожного кварталу до 20 числа
місяця, наступного за кварталом. На думку
автора, такий порядок сплати податкового
зобов’язання поширюватиметься і на ВЗ.

Інвестиційний прибуток
Платників податку — інвесторів зобов’я
зали починаючи з 2017 р. подавати річну
податкову декларацію та відображати
в ній фінансовий результат (інвестиційний
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прибуток або інвестиційний збиток), отри
маний протягом року (пп. 170.2.1 ПКУ).
Крім того, з’явилося уточнення, що з метою визначення інвестиційного прибутку
слід брати до уваги курсові різниці, якщо
цінні папери мають вартість, встановлену
в іноземній валюті.

Продаж/обмін рухомого майна
Якщо об’єкт рухомого майна продається
(обмінюється) за посередництвом юридичної
особи (її філії, відділення тощо) або укладається та оформляється договір відлучення
транспортного засобу в присутності посадових осіб органів, що здійснюють реєстрацію
(перереєстрацію) транспортних засобів, то
функції податкового агента стосовно подання до контролюючого органу інформації
про суми доходу та сплаченого ПДФО може
виконувати посередник або відповідний
орган (абзац другий п. 173.3 ПКУ).
Раніше в цій нормі йшлося про податкових агентів у вигляді юридичних осіб чи
підприємців, які були стороною договору
купівлі-продажу рухомого майна.

Подання річної декларації
Із п. 179.2 ПКУ виключено абзац шостий,
згідно з яким платнику податку не потрібно
було подавати декларацію в разі отримання
доходів, які згідно з розділом ІV ПКУ підлягали оподаткуванню за ставкою 5 % (доходи
від продажу нерухомості, об’єктів рухомого
майна, вартість об’єктів спадщини для осіб,
що не є членами сім’ї першого ступеня споріднення). Як правило, функції податкового
агента в таких випадках виконували нотаріус або покупець — суб’єкт господарювання, крім випадків, коли таке декларування
було обов’язковим для продавця — платника
податку.
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
Госстата

c. 75

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 77

Роз’яснюють фахівці Держстату
Роз’яснює Тетяна БОЧКАРЬОВА, заступник директора департаменту
статистики праці — начальник відділу статистики оплати праці Державної
служби статистики України

Подарунки та фонд
оплати праці
Чи відносити до фонду оплати праці суми, витрачені на подарунки
працівникам підприємства?
Відповідно до п. 1.3 та 1.4 Інструкції
зі статистики зарплати до фонду оплати праці включаються нарахування найманим працівникам у грошовій та
натуральній формі (оцінені у грошовому
вираженні).
Положення п. 2.3 Інструкції зі статистики
зарплати визначають методологічні підходи
стосовно відображення в статистичній звітності нарахувань працівникам винагород,
які мають одноразовий характер, компенсаційних та інших грошових і матеріальних
виплат, які не передбачені актами чинного

законодавства або провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Зокрема, кошти, витрачені на придбання подарунків та сувенірів працівникам
(наприклад, до ювілейних та пам’ятних
дат), як одноразові заохочення, не пов’язані
з конкретними результатами праці, включаються до фонду оплати праці згідно з пп. 2.3.2
Інструкції зі статистики зарплати. Виплати
працівникам у натуральній формі, які відповідно до згаданої Інструкції включаються
до фонду оплати праці, у формах державних
статистичних спостережень з праці необхідно відображати в повному обсязі згідно
з розрахунково-платіжними документами.
Разом з тим суми подарунків до свят
і квитків на видовищні заходи для дітей
працівників згідно з пп. 3.23 Інструкції зі
статистики зарплати не належать до фонду
оплати праці.
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Роз’яснює Надія СОКУРЕНКО, головний спеціаліст-економіст відділу
статистики оплати праці Державної служби статистики України

Податки в середній зарплаті
Чи враховуються в статистичних
даних щодо середньої заробітної
плати податки та збори?
 статистичних публікаціях та на
У
офіційному веб-сайті Держстату оприлюднюються показники середньої
номінальної заробітної плати.
Відповідно до чинного законодавства
номінальна заробітна плата — це нарахування працівникам у грошовій та натуральній
формі за відпрацьований час або виконану
роботу. Вона складається з тарифних ставок
(посадових окладів), премій, доплат, надбавок та оплати за невідпрацьований час.
Державна статистика видає інформацію
про нараховану заробітну плату працівників,
яка включає такі обов’язкові відрахування,
як ПДФО та ВЗ.
До номінальної заробітної плати не належать:
• грошове забезпечення кадрових військовослужбовців та осіб рядового й начальницького складу;
• виплати, здійснені за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності;
• оплата перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;
• суми ЄСВ, що сплачуються роботодавцем.
Розрахунок показника середньої заробітної плати базується на положеннях Інструкції
зі статистики зарплати. Згідно з розділом 4
цієї Інструкції показник середньої заробітної
плати розраховується шляхом ділення суми

нарахованого фонду оплати праці працівників на середньооблікову кількість цих
працівників за відповідний період (місяць,
квартал, рік).

(Не)систематичні виплати
Яке тлумачення термінів «винагороди, що мають систематичний
характер» і «винагороди, що мають
одноразовий характер», зазначених в Інструкції зі статистики зарплати?
У пп. 2.2.2 Інструкції зі статистики
зарплати вживається термін «премії та
винагороди, що мають систематичний
характер». Під ним слід розуміти, що премії
та винагороди виплачуються щомісячно
або щоквартально. Зазвичай такі виплати
передбачені чинним законодавством або
пов’язані з виконанням виробничих завдань
і функцій та належать до фонду додаткової
заробітної плати працівників.
Натомість щодо винагород працівникам,
які не мають щомісячної або щоквартальної періодичності, у пп. 2.3.2 Інструкції
зі статистики зарплати вжито термін «ви
нагороди, що мають одноразовий характер». Одноразовий характер мають, наприклад, премії за виконання важливих та
особливо важливих завдань, за сприяння
винахідництву та раціоналізації, створення,
освоєння та впровадження нової техніки
та технології, своєчасну поставку продукції
на експорт, уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей та об’єктів
будівництва, заохочення до ювілейних
і пам’ятних дат.
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Роз’яснюють фахівці ДФСУ
Роз’яснює Наталія КИРПА, головний державний ревізор — інспектор ДПІ
у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Повернення авансу
підприємцем

Кількість працюючих
у ф. № 1ДФ

Чи необхідно юридичній особі подавати уточнюючий податковий
розрахунок за ф. № 1ДФ у разі повернення підприємцем суми попередньої
оплати у випадку розірвання договору,
яка була відображена у ф. № 1ДФ у попередньому кварталі?

Чи відображаються в графі «Працювало за цивільно-правовими договорами» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ кількість працівників,
які є штатними працівниками підприємства та додатково виконують роботу
за договорами цивільно-правового характеру?

Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ПКУ особи, які відповідно до Кодексу мають
статус податкових агентів, зобов’язані
подавати протягом 40 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку,
а також суми утриманого з них податку до
контролюючого органу за місцем свого
розташування.
Тобто в разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити
у ф. № 1ДФ такі виплачені доходи на користь
усіх платників податків, у т. ч. виплачені
на користь самозайнятих осіб (фізичних
осіб — підприємців та осіб, що проводять
незалежну професійну діяльність).
У разі повернення підприємцем суми
попередньої оплати у випадку розірвання
договору, яка була відображена суб’єктом
господарювання в розрахунку за ф. № 1ДФ
у попередньому кварталі, суб’єкт господарювання зазначає таку суму повернення
з від’ємним значенням у ф. № 1ДФ за будьякий наступний податковий період, протягом
якого відбулося таке повернення коштів.

Відповідно до п. 3.1 розділу III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р.
№ 4, реквізити податкового розрахунку заповнюються таким чином. Навпроти напису «Працювало за трудовими договорами»
проставляється кількість працівників, які
працюють за трудовими договорами (контрактами). У цьому реквізиті відображається
кількість зовнішніх сумісників, оскільки
робота за сумісництвом також здійснюється
на умовах трудового договору. Навпроти
напису «Працювало за цивільно-правовими
договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими
договорами у звітному періоді.
Тобто в графі «Працювало за цивільноправовими договорами» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ проставляється кількість
працівників, які є штатними працівниками
підприємства та додатково виконують роботу
за договорами цивільно-правового характеру.
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Сегодня в рубрике:
«Минималка»
и больничные

c. 78

«Минималка»
и «декретные»

c. 81

Длительный и продолжающийся
период нетрудоспособности:
на что обратить внимание c. 88
Льготная пенсия:
особенности назначения

c. 92

Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

«Мінімалка»
та лікарняні

На пряму лінію журналу надходить багато запитань з приводу
оплати листків непрацездатності з урахуванням обмеження суми допомоги розміром мінімальної заробітної плати.
У зв’язку зі змінами її розміру з 01.01.2017 р. це питання
постало ще гостріше. Тож у статті розглянуто варіанти та
приклади виплати й обчислення допомоги по тимчасовій
непрацездатності з «мінімалки»
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Страховий стаж та обмеження
Страховий стаж застосовується для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка залежно від страхового
стажу виплачується застрахованим особам
у розмірі від 50 до 100 %.
Допомога по вагітності та пологах незалежно від страхового стажу виплачується
застрахованим особам у розмірі 100 %.
Страховий стаж є критерієм для застосування обмежень щодо порядку обчислення
допомоги по тимчасовій непрацездатності
та допомоги по вагітності та пологах. За загальним правилом, вони розраховуються
з фактичного доходу застрахованої особи.
За спеціальним правилом, згадані види
допомоги обчислюють з урахуванням обмежень, встановлених п. 29 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). Тобто якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового
випадку за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахована особа має
страховий стаж менше шести місяців, сума
допомоги по тимчасовій непрацездатності
в розрахунку на місяць не може бути вищою
за розмір мінімальної зарплати, встановлений законом у місяці настання страхового
випадку, а сума допомоги по вагітності та
пологах — не вище ніж двократний розмір
мінімальної зарплати та не менше ніж розмір
мінімальної зарплати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.
Якщо працівник працює на підприємстві менше шести місяців, часто перебуває
у відпустках без збереження заробітної плати тощо, для підтвердження стажу більше
шести місяців з метою нарахування допомоги
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з фактичної зарплати йому слід звернутися
до органу ПФУ для отримання довідки ОК-5
чи ОК-7 про підтвердження страхового стажу. Довідка є доцільною й у випадку, якщо
працівник до прийняття на роботу працював,
адже ситуація могла скластися так, що за
попереднім місцем роботи його дохід не забезпечував сплати мінімального страхового
внеску, через що працівнику повний місяць
не було зараховано до страхового стражу.
Якщо працівник відмовляється звертатися до ПФУ за довідкою, комісії (уповноваженому) із соціального страхування варто затребувати від нього розписку або заяву, що підтверджуватиме його відмову надати довідку, щоб
у подальшому не виникало непорозумінь
з приводу правильності нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Допомога по тимчасовій
непрацездатності
Отже, якщо протягом 12 місяців перед
настанням страхового випадку застрахована
особа має страховий стаж менше шести місяців, середня заробітна плата для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності
визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, але
в розрахунку на місяць не вище за розмір
мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового
випадку.
Для застосування цієї норми на практиці
слід брати до уваги також п. 5 Порядку № 1266.
Ним встановлено, що в разі якщо середня
заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється, зокрема, відповідно до
п. 29 цього Порядку, середньоденна заробітна
плата (дохід, грошове забезпечення) за один
календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу),
мінімальної заробітної плати або їх частини
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(якщо особа працює в режимі неповного робочого дня чи тижня), двократного розміру
мінімальної заробітної плати на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).
Допомогу по тимчасовій непрацездатності за п. 29 Порядку № 1266 необхідно
розраховувати в такій послідовності:
• визначаємо середньоденну заробітну
плату виходячи з фактичних виплат;
• середньоденну заробітну плату множимо на відсоток страхового стажу;
• визначаємо розмір середньоденної
заробітної плати виходячи з мінімальної
зарплати;
• порівнюємо суму денної виплати
з виплатою, розрахованою з мінімальної
зарплати:

— якщо сума денної виплати не перевищує виплати з мінімальної зарплати, на
кількість днів, що підлягають оплаті, множимо суму денної виплати;
— якщо сума денної виплати перевищує
виплати з мінімальної зарплати, на кількість
днів, що підлягають оплаті, множимо суму
виплати з мінімальної зарплати. Відсоток
страхового стажу додатково не враховується.
Це ж питання роз’яснено також ФСС
з ТВП в листі від 02.10.2015 р. № 5.2-32-1565 та
у прикладах обчислення середньої заробітної плати, затверджених наказом Міні
стерства соціальної політики України від
21.10.2015 р. № 1022.
Приклад обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності наведено нижче.

ПРИКЛАД

Обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності
з урахуванням розміру мінімальної зарплати
Страховий випадок настав у лютому 2017 р. Заробітна плата працівника становить
6000,00 грн, страховий стаж за останні 12 календарних місяців — менше шести місяців.
Розглянемо два варіанти:
— загальний страховий стаж становить менше трьох років і допомога по тимчасовій
непрацездатності оплачується в розмірі 50 %;
— загальний страховий стаж більше трьох років і допомога по тимчасовій непраце
здатності оплачується в розмірі 100 %.
Під час обчислення вважаємо, що в розрахунковому періоді (12 місяців) відпрацьовано
всі дні.
Дії та показники

Обчислюємо середньоденну
зарплату з фактичних виплат
Застосовуємо обмеження щодо
загального страхового стажу
Обчислюємо середньоденну
зарплату з мінімальної
зарплати
Порівнюємо показники
середньоденної зарплати
Обчислюємо суму допомоги

Варіант 1

Варіант 2

6000,00 × 12 ÷ 365 = 197,26
197,26 × 50% = 98,63

197,26 × 100 % = 197,26

3200,00 ÷ 30,44 = 105,12
98,63 < 105,12
98,63 × на кількість днів
хвороби

197,26 > 105,12
105,12 × на кількість днів
хвороби
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Ольга ГУМЕНЮК,
експерт з питань соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

«Мінімалка»
та «декретні»

Оскільки з 1 січня цього року мінімальна зарплата зросла
вдвічі, а під час розрахунку допомоги по вагітності та пологах
у певних випадках застосовують обмеження залежно від
розміру «мінімалки», не зайвим буде коротко нагадати про
порядок обчислення цієї допомоги та розглянути питання,
які виникають у зв’язку з нововеденнями

Застереження в Законі № 1105
Закон України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-ХIV (далі — Закон
№ 1105) містить такі застереження щодо
обчислення допомоги по вагітності та пологах (далі — допомога).
Відповідно до частини четвертої ст. 19
Закону № 1105 застраховані особи, які
протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають
страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення
відповідно до Закону № 1105, зокрема,
допомогу по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески, але

в розрахунку на місяць не вище двократного
розміру мінімальної заробітної плати та не
менше за розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.
Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі в розмірі 100 %
середньої заробітної плати (доходу), обчисленої в порядку, встановленому КМУ, і не
залежить від страхового стажу. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку
на місяць не повинна перевищувати розміру
максимальної величини бази нарахування
ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески
до Фонду соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності, та не
може бути меншою, ніж розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (ст. 26 Закону
№ 1105).
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Тобто застраховані особи, страховий стаж
яких протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку більше шести місяців,
мають право на допомогу в сумі:
• не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (з 01.01.2017 р. —
3200 грн);
• не більше розміру максимальної ве-
личини бази нарахування єдиного соціального внеску (з 01.01.2017 р. — 40 000 грн).
Застраховані особи, страховий стаж
яких протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку менше шести місяців,
мають право на допомогу в сумі:
• не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (з 01.01.2017 р. —
3200 грн);
• не більше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку
(з 01.01.2017 р. — 6400 грн).

Застереження в Порядку
№ 1266
Порядок обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, зат
верджений постановою КМУ від 26.09.2001 р.
№ 1266 (далі — Порядок № 1266), містить
такі застереження щодо обчислення до
помоги.
Сума допомоги по вагітності та пологах
у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини
бази нарахування ЄСВ (з 01.01.2017 р. —
40 000 грн) та не може бути меншою, ніж
розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання страхового випадку (з 01.01.2017 р. — 3200 грн). Про це
йдеться у п. 2 Порядку № 1266.
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Якщо середня заробітна плата (дохід,
грошове забезпечення) обчислюється відповідно до п. 9, 10, 12, 20, 28 і 29 Порядку
№ 1266, середньоденна заробітна плата
(дохід, грошове забезпечення) за один
календарний день визначається шляхом
ділення тарифної ставки (посадового окладу), мінімальної заробітної плати або
їх частини (якщо особа працює в режимі неповного робочого дня чи тижня),
двократного розміру мінімальної заробітної плати на середньомісячну кількість
календарних днів — 30,44 (п. 5 Порядку
№ 1266).
Пункти 9 і 10 Порядку № 1266 визначають особливості обчислення середньої
зарплати для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття та для добровільно застрахованих осіб за всіма видами соціального страхування, а п. 12 і 20 —
за страхуванням від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату праце
здатності (крім допомоги по тимчасовій
непрацездатності). Тому ці пункти до уваги
не беремо.
У п. 28 Порядку № 1266 зазначено: якщо
в розрахунковому періоді перед настанням
страхового випадку застрахована особа
з поважних причин не мала заробітку або
страховий випадок настав у перший день
роботи (для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, в т. ч. унаслідок
захворювання або травми, що пов’язані
з нещасним випадком на виробництві та
професійним захворюванням), середня
заробітна плата визначається виходячи
з тарифної ставки (посадового окладу) або
її частини, встановленої на день настання
страхового випадку. Якщо тарифна ставка
(посадовий оклад) не встановлюється, розрахунок проводиться виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати (або її частини),
встановленого законом на день настання
страхового випадку.
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Пункт 29 Порядку № 1266 майже дослівно повторює норми ст. 19 Закону № 1105
(див. вище), але з тією різницею, що у згаданій статті йдеться про розмір допомоги, а в
п. 29 Порядку — про розрахунок середньої
зарплати. Зокрема, якщо протягом 12 місяців
перед настанням страхового випадку <…>
застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середня заробітна плата
визначається для розрахунку допомоги по
вагітності та пологах виходячи з нарахованої
заробітної плати, з якої сплачуються страхові
внески, але в розрахунку на місяць не вище
двократного розміру мінімальної заробітної
плати та не менше за розмір мінімальної
заробітної плати, встановлений законом
у місяці настання страхового випадку.
Норми ст. 19 Закону № 1105 з 01.01.2015 р.,
а п. 29 Порядку № 1266 з 04.07.2015 р. виявилися новими для всіх, і тому порядок їх
застосування став предметом роз’яснень
Міністерства соціальної політики України
як органу, уповноваженого на роз’яснення
застосування Порядку № 1266, так і Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності в межах своєї компетенції —
як органу, уповноваженого на виплату сум
допомоги та перевірки правильності її обчислення.

Роз’яснення щодо застосування
на практиці умов п. 29
Порядку № 1266
У листі Мінсоцполітики від 08.05.2015 р.
№ 6811/0/14-15/18 додатково роз’яснено,
що:
• норма частини другої ст. 26 Закону
№ 1105 може застосовуватись як у випадках
повної зайнятості, так і у випадках неповної
зайнятості застрахованої особи;
• під час визначення суми допомоги в розрахунку на місяць застосовується середньомісячна кількість календарних днів — 30,44.
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У листі Мінсоцполітики від 17.09.2015 р.
№ 529/18/99-15 наведено такий алгоритм
обчислення суми допомоги по вагітності та
пологах із урахуванням обмеження максимальною величиною:
• розраховується середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат;
• порівнюється розрахована середньоденна заробітна плата з максимальною виплатою (розрахованою з максимальної величини бази нарахування ЄСВ);
• якщо сума середньоденної заробітної
плати не перевищує максимальну, то сума
денної виплати помножується на кількість
днів, що підлягають оплаті;
• якщо сума середньоденної заробітної
плати перевищує максимальну, то сума виплати (розрахована виходячи з максимальної
величини бази нарахування ЄСВ) помножується на кількість днів, що підлягають оплаті.
При цьому якщо в повному місяці періоду
відпустки по вагітності та пологах розрахована сума виплати перевищує максимальну
величину бази нарахування ЄСВ, то сума
допомоги по вагітності та пологах у цьому
місяці обмежується максимальною величиною. Відповідно зменшується загальна сума
страхової виплати.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від
15.05.2015 р. № 5.2-32-862 роз’яснив, що
якщо сума допомоги в розрахунку на місяць
є меншою за розмір мінімальної заробітної
плати, то на виконання ст. 26 Закону № 1105
необхідно здійснити доплату до суми допомоги, розраховану з розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. І далі в листі
наводиться приклад розрахунку доплати:
«Сума доплати розраховується як різниця
між фактичним розміром допомоги та сумою допомоги, розрахованої таким чином:
1218 грн ÷ 30,44 × 126 к. дн. =
= 5041,26 грн».
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Тобто по суті Фонд рекомендує визначати
суму допомоги з розрахунку мінімальної
зарплати.
У жовтні 2015 р. наказом Мінсоцполітики
від 21.10.2015 р. № 1022 були затверджені Приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загаль
нообов’язкового державного соціального
страхування (далі — Приклади № 1022).
І в частині визначення суми допомоги принципи такі.
Приклад 4 розділу ІІІ Прикладів № 1022
демонструє порядок зменшення суми допомоги, якщо її розмір перевищує максимальну базу нарахування ЄСВ. Фактична
середньоденна зарплата за умовами прикладу — 680,75 грн, а середня денна виплата,
обчислена з максимальної бази — 680,22 грн.
Роз’яснюється, що в такому разі для визначення суми допомоги береться сума 680,22 грн/
день. Далі в розрізі місяців наведено суму
нарахованої допомоги (таблиця 1).
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І тут же зроблено застереження, що під час
виконання вимог абзацу другого та третього
п. 29 Порядку № 1266 в частині визначення
суми страхової виплати в розрахунку на місяць застосовується аналогічний алгоритм
обмеження. Це означає, що якщо в розрахунку на місяць сума допомоги перевищить
подвійний розмір мінімальної зарплати, то
загальний розмір виплати зменшується на
суму перевищення.
Приклад 8 розділу ІІІ Прикладів № 1022
демонструє порядок застосування п. 29
Порядку № 1266, якщо страховий стаж менше шести місяців. За умовами прикладу
фактична середньоденна зарплата становить 117,39 грн. Рекомендується визначити
нижню та верхню межу обмеження суми
середньоденної зарплати: 1378 ÷ 30,44 =
= 45,27 грн/день; 2756 ÷ 30,44 = 90,54 грн/
день. І далі резюмується, що «оскільки середня заробітна плата, обчислена з фактичної заробітної плати, є вищою за розмір
Таблиця 1

Місяці

вересень 2015
жовтень 2015
листопад 2015
грудень 2015
січень 2016
Разом

Дні, що
підлягають
оплаті

Нарахована сума
допомоги, грн

27
31
30
31
7
126

18 365,94
21 086,82
20 406,60
21 086,82
4761,54
85 707,72

Сума страхової виплати, обчислена
з урахуванням обмежень максимальною
базою нарахування ЄСВ (20 706 грн), грн

18 365,94
20 706,00
20 406,60
20 706,00
4761,54
84 946,08

Таблиця 2
Місяці

вересень 2015
жовтень 2015
листопад 2015
грудень 2015
січень 2016
Разом

Дні, що
підлягають
оплаті

Нарахована сума
допомоги із середньоденної виплати
(90,54 грн), грн

Сума допомоги, обчислена
з урахуванням обмежень двократним
розміром мінімальної зарплати
(2756 грн), грн

27
31
30
31
7
126

2444,58
2806,74
2716,20
2806,74
633,78
11 408,04

2444,58
2756,00
2716,20
2756,00
633,78
11 306,36
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двократного розміру мінімальної заробітної
плати, допомога розраховується виходячи
із середньої заробітної плати, обчисленої
з двократного розміру мінімальної заробітної
плати, тобто 90,54 грн», але сам приклад
не наводиться. Але якщо підставити ці дані
в аналогічну таблицю, отримаємо результат,
наведений у таблиці 2.
Як бачимо, у тих місяцях, коли сума допомоги перевищує двократний розмір мінімальної зарплати (жовтень, грудень), сума
допомоги має обмежуватися двократним
розміром мінімальної зарплати.
Проте в Прикладах № 1022 ми не знайдемо прикладу обчислення суми допомоги за
умови, коли середньоденна зарплата менше
мінімальної, розрахованої шляхом ділення
на 30,44. Тому й не дивно, що це питання
викликає деяку полеміку й стало предметом
роз’яснення в листах Мінсоцполітики.
Наприклад, якщо припустити, що сума
середньоденної допомоги в прикладі 8 становила б 40,00 грн, то таблиця, якщо діяти
за аналогією, мала б вигляд, наведений
у таблиці 3.
Як бачимо, в усіх місяцях сума допомоги
з фактичної зарплати за місяць є меншою
ніж розмір мінімальної зарплати. Чи означає це, що суму допомоги слід доплатити?

Перш ніж відповісти на це запитання, продовжимо аналіз листів.
У листі Мінсоцполітики від 07.04.2016 р.
№ 101/18/99-16 роз’яснено алгоритм обчислення суми допомоги по вагітності та
пологах з урахуванням обмеження мак
симальною величиною аналогічно, як
у листі від 17.09.2015 р. № 529/18/99-15
(див. вище).
У листі Мінсоцполітики від 10.06.2016 р.
№ 189/18/99-16 роз’яснено, що під час розрахунку суми допомоги для виконан-ня
вимоги, встановленої частиною другою
ст. 26 Закону № 1105, застосовується лише
сума мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку
(сума мінімальної зарплати, встановленої
в інших місяцях періоду відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами, не застосовується).
І розглядаючи якийсь конкретний приклад
(зміст якого широкому загалу невідомий),
у листі роз’яснювалося, що «у випадку, наведеному в листі, сума допомоги по вагітності
та пологах за листком непрацездатності, виданим з 01.03.2016, у розрахунку на місяць не
може бути меншою, ніж розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (01.03.2016), —
1378 гривень».
Таблиця 3

Місяці

вересень 2015
жовтень 2015
листопад 2015
грудень 2015
січень 2016
Разом

Дні, що
підлягають
оплаті

Нарахована сума
допомоги
із середньоденної
виплати (40,00 грн), грн

Сума допомоги, обчислена
з урахуванням обмежень розміром
мінімальної зарплати (1378 грн)
і середньомісячного числа
днів (30,441), грн

27
31
30
31
7
126

1080,00
1240,00
1200,00
1240,00
280,00
5040,00

1222,29
1403,37
1358,10
1403,37
316,89
5704,02

1 1378 ÷ 30,44 × 30 (31 тощо), як про це йшлося у листі Мінсоцполітики від 08.05.2015 р. № 6811/0/14-15/18: під час
визначення суми допомоги в розрахунку на місяць застосовується середньомісячна кількість календарних днів — 30,44.
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У листі Мінсоцполітики від 23.06.2016 р.
№ 215/18/99-16 знову роз’яснено порядок обмеження суми допомоги максимальною базою нарахування ЄСВ на умовах
прикладу 4 Прикладів № 1022. У той же час
зазначено таке: прикладом передбачено,
що аналогічний алгоритм застосовується,
зокрема, в разі виконання вимог абзацу
третього п. 29 Порядку № 1266, тобто для
забезпечення застосування до суми страхової виплати як обмеження двократним
розміром мінімальної заробітної плати,
так і забезпечення її розміру в розрахунку
на місяць не меншому за розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. І далі зроблено
висновок: якщо нарахована сума допомоги
в розрахунку на місяць є меншою за розмір
мінімальної заробітної плати (у прикладі,
наведеному в листі, це червень), то в цьому
місяці необхідно здійснити доплату до зазначеної суми та відповідно збільшити загальну
суму допомоги по вагітності та пологах.
Отже, з останніх листів Мінсоцполітики
прослідковується тенденція, що якщо нарахована сума допомоги в розрахунку на
місяць є меншою за розмір мінімальної
заробітної плати, то необхідно здійснити
в цьому місяці доплату до зазначеної суми
та відповідно збільшити загальну суму допомоги по вагітності та пологах. І якщо
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повернемося до таблиці 3, таку доплату
в окремі місяці слід би здійснити, оскільки
на момент настання страхового випадку
в наведеному прикладі розмір мінімальної
зарплати становив 1378,00 грн.
Тому доходимо висновку: якщо фактична
середньоденна зарплата є меншою (більшою), ніж середня заробітна плата за один
календарний день, визначена шляхом ділення мінімальної (двократного розміру)
мінімальної заробітної плати на середньомісячну кількість календарних днів 30,44,
то для обчислення розміру допомоги застосовуємо таку розрахункову середню
заробітну плату за один календарний день.
Якщо отримана сума перевищує двократну
величину мінімальної заробітної плати,
суму виплати в такому місяці зменшуємо;
якщо сума допомоги менше мінімальної
зарплати — доплачуємо.

Обчислення допомоги
з фактичної зарплати
Вище ми розглянули порядок застосування п. 29 Порядку № 1266. Він, нагадаємо,
стосується осіб, у яких страховий стаж за
останні 12 календарних місяців менше шести місяців. На решту осіб, у яких достатній
страховий стаж, він не поширюється.

Таблиця 4
Місяці

Дні, що
підлягають
оплаті

Нарахована сума
допомоги з фактичної
зарплати (47,16 грн),
грн

Сума допомоги, обчислена
з урахуванням обмежень розміром
мінімальної зарплати (3200 грн)
і середньомісячного числа днів (30,442), грн

січень 2017
лютий 2017
березень 2017
квітень 2017
травень 2017
Разом

27
28
31
30
10
126

1273,32
1320,48
1461,96
1414,80
471,60
5942,16

2838,24
2943,36
3258,72
3153,60
1051,20
13 245,12

2 3200 ÷ 30,44 × 30 (31 тощо), як про це йшлося у листі Мінсоцполітики від 08.05.2015 р. № 6811/0/14-15/18: під час
визначення суми допомоги в розрахунку на місяць застосовується середньомісячна кількість календарних днів — 30,44.
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Уявімо таку ситуацію (таблиця 4): жінка
йде у «декрет» у січні 2017 р. Упродовж 2016 р.
її заробітна плата була на рівні мінімальної,
тому фактична середньоденна зарплата
становитиме 47,16 грн/день. Єдиним обмежуючим фактором для таких осіб є розмір максимальної бази оподаткування ЄСВ:
40 000 ÷ 30,44 = 1314,06 грн. Сума ж допомоги має становити в розрахунку на місяць
не менше мінімальної зарплати. Чи є підстави
застосовувати п. 5 Порядку № 1266 для визначення середньоденної зарплати виходячи
з мінімальної: 3200 ÷ 30,44 = 105,12 грн?
Ні, тому що середньоденну зарплату ми
визначаємо за п. 3 Порядку № 1266, а не
за п. 9, 10, 12, 20, 28 і 29 Порядку № 1266.
Отже, виходить, що необхідно визначити
суму допомоги з фактичної середньоденної
зарплати (47,16 грн) і в усіх місяцях доплатити
до мінімальної 3200 грн. І знову повертаємося
до Прикладів № 1022. Така ситуація там не
розглядається. Тому звернемося до листівроз’яснень. Усі вони стосуються застосування
ст. 26 Закону № 1105 і п. 29 Порядку № 1266.
Продовжуючи заповнювати таблицю 4, визначимо суму доплати (закінчення
таблиці 4). Фактична сума допомоги —
5942,16 грн. І якщо знову повернемося до
листів Мінсоцполітики та Фонду, які рекомендують визначати суму доплати виходячи
із загального розрахунку, отримаємо, що:
сума доплати складе: 126 × 105,12 =
= 13 245,12 грн – 5942,16 грн = 7302,96 грн.

А в разі розрахунку доплати помісячно:
13 548,16 грн – 5942,16 грн = 7606,00 грн.
Можна було б написати, що вибір за вами,
і на цьому поставити крапку. Але ж ви поставите класичне запитання: як обчислювати
допомогу? І до чого тут нарахування в розрізі
місяців, якщо допомога виплачується за 126
днів, адже лише ЄСВ сплачується в розрізі
місяців? Згодні.
Розрахунки в розрізі місяців слід робити
тому, що у Прикладах № 1022 так рекомендує
робити Мінсоцполітики, щоб не перевищити
двократного розміру допомоги. Отже, розрахунки в розрізі місяців необхідні й для
того, щоб місячна сума допомоги не була
меншою, ніж мінімальна зарплата.
А от що стосується (не)доплат суми допомоги до рівня мінімальної зарплати, радимо
бути обережними, оскільки доплатити легше, ніж потім повернути. Тому слід зважати
на лист Мінсоцполітики від 08.05.2015 р.
№ 6811/0/14-15/18, в якому йшлося, що «під
час визначення суми допомоги в розрахунку
на місяць застосовується середньомісячна
кількість календарних днів — 30,44», та на
лист ФСС з ТВП від 15.05.2015 р. № 5.232-862, в якому роз’яснено, що «якщо сума
допомоги в розрахунку на місяць є меншою
за розмір мінімальної заробітної плати, то
<…> сума доплати розраховується як різниця між фактичним розміром допомоги та
сумою допомоги, розрахованої таким чином:
1218 грн ÷ 30,44 × 126 к. дн. = 5041,26 грн».
Закінчення таблиці 4

Місяці

Дні, що
підлягають
оплаті

Нарахована
сума допомоги
з фактичної
зарплати
(47,16 грн), грн

Сума допомоги, обчислена
з урахуванням обмежень
розміром мінімальної зарплати
(3200 грн) і середньомісячного
числа днів (30,44), грн

Разом сума
допомоги
з доплатою,
грн

січень 2017
лютий 2017
березень 2017
квітень 2017
травень 2017
Разом

27
28
31
30
10
126

1273,32
1320,48
1461,96
1414,80
471,60
5942,16

2838,24
2943,36
3258,72
3153,60
1051,20
13 245,12

2838,24
3200,00
3258,72
3200,00
1051,20
13 548,16
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Ольга ГУМЕНЮК,
експерт з питань соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності

Тривалий

і триваючий період
непрацездатності:
на що звернути увагу
Бухгалтерів та членів комісій із соціального страхування
підприємств часто непокоять питання: які існують часові
обмеження з оплати періоду хвороби працівника за рахунок
коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності; скільки разів медичний заклад має право
продовжувати листок непрацездатності; які строки відведені для розгляду документів і призначення матеріального
забезпечення тощо. Тож відповіді на них — у статті

Продовження ЛН
Інструкцію про порядок видачі документів,
що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затверджено наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 13.11.2001 р.
№ 455 (далі — Інструкція № 455). Нею визначено порядок і умови видачі, продовження та
обліку документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, та здійснення
контролю за правильністю їх видачі.
У разі захворювання чи травми на весь
період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення
групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) видається листок
непрацездатності (далі — ЛН), що обрахову-

ється в календарних днях. Статтею 22 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV (далі — Закон № 1105) передбачено, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним
захворюванням, виплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за
весь період до відновлення працездатності
або до встановлення МСЕК інвалідності
(встановлення іншої групи, підтвердження
раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи
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в період втрати працездатності, в порядку
та розмірах, встановлених законодавством.
Відповідно до положень Інструкції № 455
ЛН продовжується у двох випадках:
• у разі необхідності доліковування
в реабілітаційному відділенні санаторнокурортного закладу (п. 1.8) або наявності
показань для подальшого лікування в іншому лікувально-профілактичному закладі.
У такому випадку ЛН може бути оформлено
двома (чи більше) лікувальними закладами;
• на бажання працівника. Якщо до
моменту чергової виплати заробітної плати
непрацездатність триває, йому видається ЛН
із зазначенням у графі «Заключні висновки»,
що він продовжує хворіти, та подальшим
оформленням продовження ЛН.

Право видачі та продовження ЛН
В амбулаторно-поліклінічних закладах
лікуючий лікар може видавати ЛН особисто терміном до п’яти календарних днів
з наступним його продовженням, залежно
від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів. Якщо непрацездатність триває
понад 10 календарних днів, ЛН до 30 днів
продовжується лікуючим лікарем спільно
із завідувачем відділення, а в подальшому — лікарсько-консультаційною комісією
(далі — ЛКК). Остання призначається керівником лікувально-профілактичного закл аду після комісійного огляду хворого,
з періодичністю не рідше одного разу на
10 днів, але не більше терміну, встановленого для направлення на МСЕК.
В окремих випадках, якщо захворювання
потребує тривалого лікування (наприклад,
у разі важких травм та туберкульозу), періодичність оглядів ЛКК з продовженням ЛН
може бути не рідше одного разу на 20 днів
залежно від тяжкості перебігу захворювання.
Якщо лікувально-профілактичний заклад
розташований у сільській місцевості й у шта-
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ті є тільки один лікар, ЛН може видаватись
особисто одним лікарем з продовженням до
14 днів та наступним направленням хворого
на ЛКК у разі його тимчасової непрацездатності. Фельдшер має право видавати ЛН
особисто і одночасно на термін не більше
трьох днів з наступним направленням
хворого до лікаря у разі його тимчасової
непрацездатності.
У разі лікування в стаціонарі ЛН видається лікуючим лікарем спільно із завідувачем
відділення за весь період стаціонарного
лікування. У разі потреби продовження
лікування в амбулаторних умовах ЛН може
бути продовжено на термін до трьох календарних днів з обов’язковим обґрунтуванням
у медичній карті стаціонарного хворого та
витягом з неї.
У разі направлення хворих на доліковування в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів безпосередньо із
стаціонарів згідно з висновком ЛКК листок
непрацездатності продовжується лікуючим
лікарем санатор-но-курортного закладу
на весь термін, потрібний для закінчення призначеного лікування та реабілітації
з урахуванням проїзду, але не більше терміну, передбаченого п. 4.1 Інструкції № 455.

Порядок направлення на МСЕК
Направлення хворого для огляду на МСЕК
здійснюють ЛКК лікувально-профілактичних
закладів за місцем проживання або лікування
за наявності стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також якщо хворий
був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців безперервно з дня настання
тимчасової непрацездатності чи протягом
п’яти місяців у зв’язку з одним і тим самим
захворюванням або його ускладненнями
за останні 12 місяців, а в разі захворювання
на туберкульоз — протягом 10 місяців
з дня настання непрацездатності.
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За результатами огляду МСЕК застрахована особа може бути визнана:
• інвалідом;
• працездатною;
• непрацездатною.
Інструкцією про порядок заповнення
листків непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства праці та соціальної політики
України, Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
України від 03.11.2004 р. № 532/274/136ос/1406 (далі — Інструкція № 532), передбачено внесення до ЛН таких записів:
• у графі «Направлений до МСЕК» вказується дата направлення документів на МСЕК,
що підтверджується підписом голови ЛКК;
• у графі «Оглянутий у МСЕК» зазначають
дату огляду хворого;
• у графі «Висновок МСЕК» робиться відповідний запис, що засвідчується підписом
голови МСЕК та печаткою МСЕК:
— «визнаний інвалідом певної групи та
категорії»;
— «інвалідом не визнаний, потребує долікування»;
— «інвалідом не визнаний, працездатний».
У разі визнання хворого інвалідом дата
встановлення інвалідності має збігатися
з днем надходження (реєстрації) документів до МСЕК. Якщо хворий визнаний
працездатним, у графі «Стати до роботи»
зазначають дату, наступну за датою огляду
на МСЕК.

Визначення страхового випадку
У разі довготривалого періоду хвороби застрахованій особі може бути видано
кілька ЛН як продовження попередніх. Але
оскільки перші п’ять днів хвороби (можуть
обраховуватись сумарно, якщо первинний
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ЛН видано на менший період, наприклад,
на три дні) оплачуються за рахунок роботодавця, то слід упевнитись, що маємо справу
з одним страховим випадком. Завдання
ускладнюється тим, що діагноз первинний,
діагноз заключний та шифр МКХ-10 у ЛН
зазначаються виключно за письмовою згодою хворого. В іншому випадку первинний
та заключний діагнози та шифр МКХ-10 не
вказуються. Також з деонтологічних (етичних) міркувань за письмовим погодженням
із завідувачем відділення лікар у ЛН може
змінити формулювання діагнозу та шифр
МКХ-10 фактичного захворювання, зробивши
в медичній картці стаціонарного чи амбулаторного хворого запис, який обґрунтовує
зміну діагнозу та шифру МКХ-10.
У ст. 286 Цивільного кодексу України
визначено, що фізична особа має право на
таємницю про стан свого здоров’я, факт
звернення за медичною допомогою, діагноз,
а також про відомості, одержані під час її
медичного обстеження. Забороняється
вимагати та подавати за місцем роботи
або навчання інформацію про діагноз та
методи лікування фізичної особи.
Відповідно до п. 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 09.04.2008 р. № 189,
випадок тимчасової непрацездатності — це
тимчасова непрацездатність, яка триває
безперервно від початку визначеного захворювання, травми тощо, підтверджується
видачею ЛН з можливим продовженням
лікування в одному або кількох закладах
охорони здоров’я до відновлення праце
здатності, що підтверджується закриттям
ЛН «Стати до роботи». Якщо особа стала
непрацездатною у зв’язку з тим самим захворюванням, травмою до виходу на роботу
або відпрацювала неповний робочий день,
випадок тимчасової непрацездатності не
переривається. У разі виникнення іншого
захворювання, травми, відпустки у зв’язку
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з вагітністю та пологами випадок тимчасової непрацездатності вважається новим.
Зверніть увагу, що 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 ЛН
по тимчасовій непрацездатності закривається і з дня настання цієї відпустки видається інший ЛН. Кожний із зазначених
ЛН оплачується за відповідними нормами
Закону № 1105.

Обмеження тривалості догляду
за хворим

Порядок оформлення
продовження хвороби
Відповідно до п. 3.1 та 3.13 Інструкції
№ 532 під час оформлення ЛН у разі продовження тимчасової непрацездатності на
лицьовому боці в графі «Стати до роботи»
підкреслюється «Продовжує хворіти». У первинному ЛН зазначають також номер нового
ЛН, який є продовженням. Під час заповнен
ня нового ЛН підкреслюється «Продовження
листка №» із зазначенням номера та серії
попереднього ЛН.
Проте застраховані особи часто-густо
дозволяють собі несвоєчасне відвідання
лікаря. Таку поведінку слід трактувати
як порушення режиму, і в цьому випадку
продовження ЛН, якщо хворого визнано
непрацездатним, можливе лише з дня,
коли він фактично з’явився на прийом
(п. 10 Інструкції № 532).
Наприклад, застрахована особа лікувалась у стаціонарі по 20.12.2016 р. включно.
У виписці зі стаціонарного відділення заз
начено дату явки на прийом до лікаря за місцем проживання — 21.12.2016 р., але пацієнт відвідав лікаря 22.12.2016 р. У такому
разі йому буде видано продовження ЛН,
але з 22.12.2016 р., а 21.12.2016 р. оплаті
не підлягатиме, оскільки цього дня має
місце порушення режиму.

Частиною третьою ст. 22 Закону № 1105
передбачено, що допомога по тимчасовій
непрацездатності по догляду за хворою
дитиною віком до 14 років виплачується
застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком
лікаря потребує догляду, але не більш як за
14 календарних днів.
Якщо дитина віком до 14 років потребує
стаціонарного лікування, то допомога виплачується застрахованій особі з першого дня за
весь час її перебування в стаціонарі разом з
хворою дитиною. Допомога по тимчасовій
непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років, надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу
на проїзд до санаторно-курортного закладу
і у зворотному напрямку) за наявності ме
дичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею.
У частині четвертій ст. 22 Закону № 1105
зазначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною
віком до 14 років) надається застрахованій
особі з першого дня, але не більш як за три
календарні дні, а у виняткових випадках,
з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї
та побутових обставин, — не більш як за сім
календарних днів.

Строки виплати
Нагадуємо, що матеріальне забезпечення виплачується в разі, якщо звернення за
його призначенням надійшло не пізніше
12 календарних місяців з дня відновлення
працездатності, встановлення інвалідності,
закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами.
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Олена ЩАСЛИВА,
завідувач сектору організаційно-інформаційної роботи
Лівобережного об’єднаного управління ПФУ в м. Києві

Пільгова

пенсія: особливості
призначення
У статті наведено загальні правила призначення пільгових пенсій працівникам за Списками № 1 та № 2. Відразу
звертаємо вашу увагу, що детальну інформацію про призначення всіх видів пенсій слід отримувати в місцевих органах
Пенсійного фонду

Категорії та стаж
для пільгової пенсії
Категорії працівників, які мають право
на пільгову пенсію, визначає ст. 13 Закону
України «Про пенсійне забезпечення» від
05.11.1991 р. № 1788-ХІІ (далі — Закон
№ 1788). Відповідно до п. «а», «б» ст. 13 цього
Закону право на пенсію за віком на пільгових
Чоловіки
Пільговий стаж
10
9
8
7
6
5

умовах мають працівники, зайняті повний
робочий день на роботах із шкідливими та
важкими умовами праці, за Списками № 1
та № 21 виробництв, робіт, професій, посад
і показників, зайнятість в яких дає право
на пенсію за віком на пільгових умовах,
затверджуваними КМУ, і за результатами
атестації робочих місць, зокрема:
• за Списком № 1:
Жінки

Вік
50
51
52
53
54
55

Пільговий стаж
7,6
7
6
5
4
3,9

1 Відповідно до постанови КМУ від 24.06.2016 р. № 461 повні назви згаданих Списків такі:

Вік
45
45,8
47
48,4
49,8
51

— Список № 1 — Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах
з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію
за віком на пільгових умовах;
— Список № 2 — Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими
умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. (Прим. ред.)
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• за Списком № 2:
Чоловіки
Пільговий стаж
12,6
10
7,6
6,3

Жінки
Вік
55
56
57
58

Якщо працівник не має повного стажу
роботи із шкідливими та важкими умовами
праці за Списком № 1 (для чоловіків —
10 років, а для жінок — 7 років 6 місяців),
але має більше половини такого стажу (чоло
віки — 5 років і більше, жінки — не менше
3 років 9 місяців) та загальний страховий стаж,
пільгова пенсія призначається зі зменшенням
пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р.
№ 1058-IV (далі — Закон № 1058), на:
• 1 рік за кожний повний рік такої роботи
чоловікам;
• 1 рік 4 місяці за кожний повний рік
такої роботи жінкам. Цей принцип зменшення пенсійного віку жінкам застосовують
і в період збільшення віку виходу на пенсію
по 31.12.2021 р.
Якщо працівник не має повного стажу
роботи із шкідливими та важкими умовами
за Списком № 2 (для чоловіків — 12 років
6 місяців, а для жінок — 10 років), але має
більше половини такого стажу (чоловіки —
не менше ніж 6 років 3 місяці, жінки — 5 та
більше років) та загальний страховий стаж,
пільгова пенсія призначається зі зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої ст. 26 Закону
№ 1058, на:
• 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої
роботи чоловікам;
• 1 рік за кожні 2 роки такої роботи жінкам. Цей принцип зменшення пенсійного віку
жінкам застосовують і в період збільшення
віку виходу на пенсію по 31.12.2021 р.

Пільговий стаж
10
8
6
5

Вік
50
51
52
53

Порядок застосування Списків № 1 і № 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що
дає право на пенсію на пільгових умовах,
затверджено наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 18.11.2005 р.
№ 383. Згідно з цим Порядком під час визначення права на пенсію за віком на пільгових
умовах застосовуються Списки, що були
чинними на період роботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховується весь
період роботи на відповідних посадах або
за професіями незалежно від дати внесення
цієї посади чи професії до Списків.
Під повним робочим днем слід вважати
виконання робіт в умовах, передбачених
Списками, не менше як 80 % робочого часу,
встановленого для працівників цього виробництва, професії чи посади, з урахуванням
підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов’язаних з виконанням певних
трудових обов’язків.

Періоди застосування Списків
Під час визначення права на пенсію за
віком на пільгових умовах застосовують
Списки, чинні на період роботи особи:
• якщо «пільгова» робота тривала до
31.12.1991 р., застосовуються Списки № 1 та
№ 2, затверджені постановою Ради Міністрів
СССР від 22.08.1956 р. № 1173;
• якщо «пільгова» робота продовжується
після 01.01.1992 р. (або розпочалася після
цієї дати), але не більше як до 11.03.1994 р.,
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застосовуються Списки № 1 та № 2, затверджені постановою Кабінету Міністрів СССР
від 26.01.1991 р. № 10;
• якщо «пільгова» робота триває після
11.03.1994 р. (або розпочалась після цієї дати),
але не більше як до 16.01.2003 р., застосовуються Списки № 1 та № 2, затверджені
постановою КМУ від 11.03.1994 р. № 162;
• якщо «пільгова» робота продовжується
після 16.01.2003 р. (або розпочалась після цієї дати), застосовуються Списки № 1
та № 2, затверджені постановою КМУ від
16.01.2003 р. № 36;
• якщо «пільгова» робота розпочинається після 03.08.2016 р. — Списки № 1
та № 2, затверджені постановою КМУ від
24.06.2016 р. № 461.

Атестації й експертизи
Слід пам’ятати, що під час призначення
пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до ст. 13 Закону № 1788 для зарахування
до стажу, який дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах, певного п’ятирічного
періоду роботи зі шкідливими і важкими
умовами праці після 21.08.1992 р., відповідне право впродовж цього періоду має
бути підтверджене за результатами атестації. Атестація проводиться згідно з постановою КМУ «Про порядок проведення
атестації робочих місць за умовами праці»
від 01.08.1992 р. № 442.
Санітарно-гігієнічні дослідження факторів
виробничого середовища і трудового процесу здійснюються:
• санітарними лабораторіями підприємств і організацій, атестованих органами
Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи
умов праці;
• на договірній основі лабораторіями
територіальних санітарно-епідеміологічних
станцій.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

За результатами атестації складаються
переліки:
• робочих місць, професій, посад, працівникам яких підтверджене право на пільги та
компенсації, передбачені законодавством;
• робочих місць, професій, посад, працівникам котрих пропонується встановити
пільги та компенсації за рахунок підприємств.
Контроль за якістю проведення атестації,
правильністю застосування Списків № 1
та № 2 виробництв, робіт, професій посад
і показників, що дають право на пільгове
пенсійне забезпечення, пільги і компенсації,
покладається на органи Державної експертизи умов праці. Для призначення пенсії
згідно зі ст. 100 Закону № 1788 (тобто для
працівників, які набули право на пільговий
стаж до 1991 р.) атестація не є обов’язковою.

Підтвердження стажу
Для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки
підприємств, установ, організацій або їх
правонаступників, у яких має бути зазначено: періоди роботи, що зараховуються до
спеціального стажу; професію або посаду;
характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їх
номери, куди включається цей період роботи,
первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано таку довідку, що
передбачено п. 20 Порядку підтвердження
наявного трудового стажу для призначення
пенсій за відсутності трудової книжки або
відповідних записів у ній, затвердженого
постановою КМУ від 12.08.1993 р. № 637.
Крім довідки додається копія наказу підприємства про результати атестації робочих
місць з додатком, у якому зазначено перелік
робочих місць та їх право на пенсію за віком
на пільгових умовах за Списком № 1 чи № 2.
Стаж, що дає право на пільгову пенсію,
відображається у звітності з ЄСВ у таблиці 7
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додатка 4 (або в таблиці 4 додатка 5), що
формується та подається страхувальниками
в разі визначення страхувальниками періодів
(строків) трудової або іншої діяльності, що
відповідно до законів, якими встановлюються
умови пенсійного забезпечення, відмінні від
умов загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються під час
визначення права на відповідну пенсію. При
цьому код підстави для обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства
зазначається у вигляді восьмирозрядного
коду, що складається з чотирьох частин. Для
кодування підстав обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові
коди із довідника кодів підстав для обліку
стажу окремим категоріям осіб відповідно
до законодавства, наведеного в додатку 3
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
14.04.2015 р. № 435.

Джерело виплати та документи
Особливістю пільгової пенсії за віком
є те, що така пенсія на сьогоднішній день
виплачується за рахунок коштів роботодавця
майбутнього пенсіонера та здійснюється до
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досягнення останнім пенсійного віку, передбаченого ст. 12 Закону № 1788.
Документи, подані до органів Пенсійного
фонду для призначення пільгової пенсії,
перевіряються виїзною перевіркою спеціалістів Фонду.
Для призначення пільгової пенсії слід
подати такі документи:
• заяву про призначання пенсії;
• паспорт (копію);
• ідентифікаційний код;
• документи про страховий (трудовий) стаж.
Якщо в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію на
пільгових умовах, для підтвердження спеціального стажу приймаються уточнюючі
довідки підприємств (організацій). У такій
довідці вказується:
• період роботи, що зараховується до
спеціального стажу;
• професія (посада), характер виконуваної роботи;
• найменування (номер) списку, до якого
включається цей період роботи;
• первинні документи, на підставі яких
складено довідку;
• довідку про заробіток особи та/або
інформацію до 2000 р. із системи персоніфікованого обліку;
• документи, що підтверджують стаж,
який дає право на пільгову пенсію (карту
умов праці);
• витяг із колективного договору.

Що нового
«Дотяжка» ЄСВ і страховий стаж
Хоча «дотяжка» ЄСВ робиться по кожному
працівнику окремо (код типу нарахування «13»),
додатково сплачена сума ЄСВ не збільшує страхового стажу працівника — він і надалі визна-

чається пропорційно. Обов’язково вимагайте
у працівників довідки з ПФУ для підтвердження страхового стажу для нарахування допомог по
соціальному страхуванню.
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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

Кількість днів
Календарні дні — 28
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 0
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 8

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 160,0
39-годинному робочому тижні — 156,0
36-годинному робочому тижні — 144,0

Лютий 2017 р.
7 лютого, вівторок
Закінчується строк подання органам ста
тистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за січень
2017 р.

9 лютого, четвер

Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування до органів
доходів і зборів (ф. № Д4 (місячна)) за січень
2017 р.

Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:

28 лютого, вівторок

Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, і сум утриманого з них податку, за
ІV квартал 2016 р. (ф. № 1ДФ).

Закінчується строк сплати1:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими
підприємствами з доходу за січень 2017 р.

20 лютого, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
січень 2017 р.

Закінчується строк подання до Фонду
соціального захисту інвалідів:
Звіту про зайнятість та працевлаштування
інвалідів (ф. № 10-ПІ) за 2016 р.
1

Граничні терміни сплати ПДФО та ВЗ з нарахованого,
але не виплаченого доходу за січень 2017 р. припадають
на 02.03.2017 р.
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