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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

У грудні 2016 р. на сайті на
шого журналу www.zpl.com.ua
та на сторінці в соціальній ме
режі Фейсбук ми провели опитування і запропонували чи
тачам продовжити речення:
«Якщо з 1 січня мінімальна
зарплата буде 3200 грн, то
ми…» одним із трьох варіан
тів: «…платитимемо 3200 грн»,
«...переведемо працівників
на ½ окладу», «…переведемо
працівників за договорами
ЦПХ». Відповіді свідчили, що
майже 60 % опитаних готові
платити працівникам зарплату в розмірі 3200 грн, а решта, майже в рівних пропорціях, готова шукати шляхи з оптимізації витрат на оплату праці. Подібне опитування проводилося в соціальній
мережі Фейсбук у відкритій бухгалтерській групі «Консуль
тации B2B по бухучету, налогам, праву и аудиту в Украине!».
Результат схожий. За даними цього опитування, майже
у 80 % підприємств зарплата не нижче 3200 грн, у т. ч. у 20 %
рівень зарплати і до цього відповідав таким вимогам.
Звичайно, такі опитування не можна вважати репре
зентативними, але загалом цифри вселяють оптимізм.
І якщо ще вірити статистиці, що рівень безробіття в січні
знизився на 17 %, а кількість звернень роботодавців з по
шуку персоналу зросла на 50 %, інфляція становила 1,1 %,
то може ми справді-таки рухаємося вперед до світлого
майбутнього… Не семимильними кроками, але й Рим не
за один день будувався.
Єдине, що невідворотне — це весна, хоч і календарна,
але вже за вікном. А вона приносить і перше весняне свято,
з яким вас і вітаю, шановні жінки. Хай у вас все ладиться
і буде якнайкраще!
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямої лінії з 01.03.2017 — 20022017
(просимо не передавати його іншим особам)

1

2

СОДЕРЖАНИЕ

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА № 3 март 2017
Мониторинг

Вебинар

Обзор изменений за февраль
4	

Суммированный учет рабочего
18	

Прямая линия
6	
Заключение договора аренды нежилого

помещения с физлицом
7	
Возврат арендованного автомобиля
и расходы на ремонт
8	
Право работника-предпринимателя
на НСЛ
8	
Служебные поездки «внутри»
предприятия: командировки или нет?
9	
Ответственность за несвоевременную
уплату штрафа и пени по ЕСВ
10	
Установление доплаты за разъездной
характер работы
11 Изменение формы выплаты дивидендов
12 Перерасчет НДФЛ с дохода «декретчицы»
12	
Перерасчет суммы дополнительного
блага
13	
Место уплаты НДФЛ по договорам ГПХ
13	
Налогообложение договоров ГПХ
14 Отпуск участнику боевых действий
14 Состав заработной платы охранника
14	
Сдача крови до трудоустройства
и дополнительные дни отдыха
15 Корректировка среднего заработка
частным предпринимателем —
работодателем
15	НСЛ для работника при неполной
занятости
16	
НСЛ к среднему заработку работника,
проходящему воинскую службу
по контракту
16	Предоставление «военного» отпуска
препринимателю
17	
Доплата «декретных» до минимальной
зарплаты

времени: введение

В ходе проведения февральского вебинара были
рассмотрены вопросы введения суммированного
учета рабочего времени. Публикуем ответы на
самые распространенные вопросы, прозвучавшие
на вебинаре

Трудовое право
Галина Фольварочная

25	
Воинский учет

на предприятии:
обновленные правила

В статье рассмотрены изменения в вопросах
организации и ведения воинского учета работников — призывников и военнообязанных

Организация
и администрирование
труда
Станислав Соломонов

31	
Минимальная зарплата —
3200: реализация
законодательных норм

Март — последний нормативно определенный
месяц 2017 г. для установления на предприятии
новой минимальной зарплаты. В связи с этим возникает ряд вопросов относительно практической
реализации этих норм. Как их разрешить — читайте в статье
Татьяна Бочкарева

42	
Отчет по труду по ф. № 1-ПВ

(квартальная): отчитываемся
по-новому

Продолжаем знакомить читателей с изменениями
в формах и в порядке заполнения отчетности по
труду. В этой статье рассмотрен порядок заполнения ф. № 1-ПВ (квартальная) «Отчет по труду»

СОДЕРЖАНИЕ

№3 (128) март 2017

Татьяна Бочкарева

49	
Отчитываемся о размере
зарплаты

В 2017 г. проводится выборочное обследование
предприятий по вопросам оплаты труда в разрезе
профессий и должностей отдельных работников.
Предприятия должны представить специальный
отчет о размере зарплаты работников. В статье
рассмотрен порядок отбора работников для наб
людения и заполнения отчета

Оплата труда
Нина Подлужная

57	
Индексация денежных
доходов

В статье рассмотрен порядок проведения индексации доходов граждан в марте 2017 г.

Вопрос – ответ

74	
Возлагаем обязанности главного
бухгалтера на другого работника

Учет и налоги
Елена Лесникова

76	
Доходы нерезидента:

выплаты предпринимателям
В статье рассмотрены вопросы начисления и налогообложения дохода нерезидента-предпринимателя
и как начисленные налоги отражать в отчетности

Официальное мнение
Разъясняют специалисты ГФСУ

80	
Доплата ЕСВ из суммы пособия
по беременности и родам

Ирина Красовская

60	
Командировки: средняя

дневная или часовая оплата

Тема командировок не нова, однако количество
вопросов, связанных с ней, не уменьшается, поскольку в законодательстве четко не прописаны
все моменты, которые могут возникнуть в работе.
В статье идет речь о том, какую зарплату (дневную
или часовую) следует исчислять для оплаты дней
командировки

Галина Казначей

65	
Годовое вознаграждение
и средняя зарплата

Обычно в начале и в конце года возникают вопросы по учету, скажем так, выплат за год (годового
вознаграждения, годовой премии, тринадцатой
зарплаты и т. д.) при исчислении средней заработной
платы. Об этом и другом — в статье
Елена Морева

71	
Оплата труда бухгалтеров
в общеобразовательном
учебном заведении

Определенное количество учебных заведений
ведут бухгалтерский учет самостоятельно. В статье
рассмотрено, как устанавливается заработная
плата работникам бухгалтерской службы учебных
заведений

81 Налогообложение «рекламных» подарков
82	
Налогообложение скидки при продаже
корпоративных прав
82	
Удержание НДФЛ из сумм,
перечисленных исполнительной службе

Разъясняют специалисты Гоструда

83	
Оплата труда, если отработано меньше
часов
84	
Оплата труда по сдельным расценкам
и при наличии брака
86 Минимальная зарплата и аванс

Пенсионное и социальное
обеспечение
Ольга Гуменюк

89	
Временная нетрудоспособность:
нестандартные случаи

С упрощением порядка исчисления средней зарплаты возросло количество вопросов, касающихся
порядка и правомерности выдачи листков нетрудоспособности. Некоторые рассмотрены в статье

Справочная информация
Календарь бухгалтера
96	
по зарплате

3

4

МОНИТОРИНГ законодательства

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Новий звіт про вакансії
Наказ від 05.12.2016 р.
№ 1476

У новій редакції викладено звітність — Інформацію про попит
на робочу силу (вакансії) за ф. № 3-ПН, затверджену наказом
Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 р. № 316.
Тепер звітність подається за наявності попиту на робочу силу
(вакансії) не пізніше ніж через 3 (було — 10) робочі дні з дати відкриття вакансії й може бути двох видів: первинна або уточнювальна
(слід вказувати на заміну якої звітності подається).
Повністю змінено розділ І «Основні дані про вакансії». Розмір
заробітної плати тепер слід вказувати окремо основної й окремо
доплати, надбавки тощо (раніше — загальною сумою).
Раніше в графі 5 слід було робити відмітку «Так/Ні» щодо укомплектування вакансії за сприяння Державної служби зайнятості
України, а в розділі ІІ наводилися вимоги до вакансії. Тепер відмітки
щодо укомплектування вакансії за сприяння служби зайнятості
немає, але в розділі ІІ і надалі слід наводити вимоги до вакансії,
про що робиться окрема відмітка в розділі І («Так/Ні»).
Розділ ІІ звітності кардинальних змін не зазнав, уточнено лише
деякі позиції. Наприклад, у частині освіти тепер робиться відмітка
«вища освіта», тоді як раніше можна було вказувати «неповна
вища», «базова вища», «повна вища» тощо. Змінено також
характеристики режиму роботи, приведено їх у відповідність до
законодавства. Наприклад, тепер робиться відмітка «5-денний робочий тиждень»; «6-денний робочий тиждень»; «підсумковий облік
робочого часу», тоді як раніше було «5-денний робочий тиждень,
8 годин щоденно»; «6-денний робочий тиждень, 7 годин щоденно»;
«підсумковий облік робочого часу — 40 годин на тиждень» тощо.

Компенсація за невикористану відпустку
Лист від 19.01.2017 р.
№ 132/0/101-17/284

Повідомляється, що згідно з частиною четвертою ст. 24 Закону
про відпустки за бажанням працівника частина щорічної відпустки
замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна
бути меншою ніж 24 календарних дні.
Тобто за бажанням працівника після використання ним за
робочий рік, за який надається відпустка, не менше ніж 24 календарних дні щорічних відпусток (основної та додаткових) за решту
днів невикористаних щорічних відпусток за цей самий робочий рік
може бути виплачено грошову компенсацію.
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню
дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 Закону),
та додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (ст. 15 Закону) не належать до щорічних відпусток, передбачених п. 1 частини першої
ст. 4 Закону про відпустки, тому на них не поширюються наведені
вище умови компенсації щорічних відпусток.
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Розроблення та зміна штатного розпису
Лист від 28.12.2016 р.
№ 1812/0/101-16/284

Повідомляється, що відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну
структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
Розроблення штатного розпису має здійснюватися на основі
внутрішніх організаційно-нормативних документів (чинна структура
й чисельність, положення про оплату праці) та з урахуванням вимог
нормативно-правових актів, зокрема Національного класифікатора
України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП). Наз
ви посад і професій мають відповідати назвам у КП. У штатному
розписі має передбачатися перелік усіх назв посад і професій
працівників відповідного підприємства, установи, організації,
включаючи вакантні посади.
Штатний розпис затверджується роботодавцем на поточний рік.
Протягом року до нього можуть вноситися зміни в разі введення
(виведення) штатних одиниць, змін розміру посадових окладів,
а також змін суттєвих умов праці (назв посад, розрядів, категорій
тощо). Зміни до штатного розпису вносяться на підставі наказу
по підприємству (установі, організації), в якому висвітлюються
причини внесення цих змін.
На думку Мінсоцполітики, у штатному розписі доцільно встановити фіксований розмір посадового окладу.
ФСС з ТВП

Документи для нарахування лікарняних сумісникам
Лист від 17.01.2017 р.
№ 5.2-28-65

Повідомляється, що норми Порядку № 1266 не відрізняють
окремо внутрішнє та зовнішнє сумісництво. Тому в разі, якщо
застрахована особа на момент настання страхового випадку працює в одній установі за основним місцем роботи та як сумісник,
обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальником окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом.
При цьому чинним законодавством передбачена наявність копії
листка непрацездатності та довідки про заробітну плату за основним місцем роботи незалежно від того, один роботодавець
у працівника чи різні. На зворотному боці оригіналу листка непрацездатності вноситься запис про розрахунок матеріального
забезпечення за основним місцем роботи, а на зворотному боці
його копії — про розрахунок матеріального забезпечення за
місцем роботи за сумісництвом.
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телефонная линия

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

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

На ваші запитання відповідає Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Укладення договору оренди
нежитлового приміщення
з фізособою
Підприємство планує орендувати
нежитлове приміщення у фізичної
особи (не підприємця). Як правильно укласти договір оренди? Куди сплачувати ПДФО та ВЗ з орендної плати: за
місцем реєстрації підприємства чи фіз
особи (вони перебувають у різних містах
України)?
Основним законодавчим актом, що
регулює відносини в разі оренди
майна, є Цивільний кодекс України
(далі — ЦКУ). Фізична особа — власник майна
має право передавати його в користування іншим особам, у т. ч. юридичним особам.
Але під час укладення договору оренди необхідно врахувати низку умов, що дасть змогу
в майбутньому уникнути неприємностей.

Насамперед слід перевірити наявність
у фізичної особи документів, що підтверджують її право власності на майно, яке передається в оренду. Другий крок — укладення
договору оренди.
ЦКУ встановлено декілька вимог щодо
укладення договору оренди приміщення:
• договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини)
укладається в письмовій формі (частина
перша ст. 793 ЦКУ). Це означає, що в разі
недотримання сторонами письмової форми
такий договір може бути визнано недійсним;
• договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком
на три роки й більше підлягає нотаріальному посвідченню (частина друга ст. 793 ЦКУ);
• право користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору оренди
будівлі або її окремої частини, укладеного
на строк не менш як три роки, підлягає
державній реєстрації (ст. 794 ЦКУ). Вона
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здійснюється нотаріусом одночасно з нотаріальним посвідченням договору. Зокрема,
нотаріус повинен видати сторонам договору
екземпляр витягу з державного реєстру, де
має бути зазначено: номер запису та дату
державної реєстрації, відомості про сторони
договору, опис майна (достатній для його
ідентифікації), строк договору, відомості
про нотаріальне посвідчення договору та
про реєстратора (нотаріуса).
Під час укладення договору оренди слід
керуватися нормами ст. 759–764 ЦКУ та
звернути увагу на такі умови договору: предмет договору, мета й умови використання
об’єкта оренди, строк оренди, розмір орендної
плати, порядок передачі об’єкта в оренду
й повернення назад, права та обов’язки
сторін договору, страхування об’єкта оренди, проведення ремонтів, відповідальність
сторін.
Відповідно до пп. 164.2.5 ПКУ дохід від
надання майна в оренду є оподатковуваним, тому під час нарахування та виплати
орендної плати на користь фізичної особи
підприємство-орендар виступає податковим
агентом і повинно утримувати ПДФО із
суми такого доходу та за його рахунок
(пп. 168.1.1 ПКУ). Аналогічний обов’язок
покладено на підприємство і щодо утримання ВЗ (п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
Сплачувати до бюджету ПДФО та ВЗ,
утримані з орендної плати, підприємство
повинно одночасно з перерахуванням/виплатою доходу (орендної плати) на користь
фізичної особи за своїм місцезнаходженням
(пп. 168.4.4 ПКУ).

Повернення орендованого
автомобіля та витрати
на ремонт
Підприємство протягом трьох років орендувало автомобіль у одного
зі своїх працівників. За договором
оренди витрати на техобслуговування
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та ремонт автомобіля покладалися на
орендатора (підприємство). Нещодавно
підприємство оплатило вартість чергового
ремонту, а працівник вирішив розірвати
договір оренди. Чи виникає в орендодавця-працівника оподатковуваний дохід під
час повернення йому автомобіля?
Питання оподаткування витрат, здійснених орендарем на техобслуговування та ремонт орендованого майна
(у наведеному випадку — автомобіля), не
нове, але прямої відповіді на нього немає
ні в ПКУ, ні в роз’ясненнях податківців. На
думку автора, в ситуації, що розглядається,
оподатковуваний дохід у орендодавця-працівника не має виникати.
У запитанні вказано, що за договором
оренди витрати на техобслуговування та ремонт автомобіля покладалися на орендатора
(підприємство), що, у свою чергу, відповідає
вимогам ЦКУ. Так, згідно з частиною першою
ст. 801 ЦКУ наймач (орендар) зобов’язаний
підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані. Витрати, пов’язані
з використанням транспортного засобу,
в т. ч. зі сплатою податків та інших платежів,
несе орендар (частина друга ст. 801 ЦКУ).
Поточний ремонт речі, переданої в найм
(оренду), провадиться орендарем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором
або законом (частина перша ст. 776 ЦКУ).
Отже, і згідно з договором, і згідно з нормами ЦКУ обов’язок здійснення витрат на
техобслуговування та ремонт автомобіля
в період оренди покладається на орендаря. Якщо він вчасно не пройде техобслуговування або не виконає необхідний ремонт
автомобіля, це призведе до того, що він не
зможе ним користуватися. Тому, по суті,
орендар ці витрати здійснює для себе.
Це дає підстави вважати, що в разі повернення автомобіля з оренди в орендодавця не
може виникати доходу у вигляді суми витрат
на ремонт автомобіля, виконаний у період,
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коли він ним не користувався, оскільки і за
законом, і за договором він не зобов’язаний
був нести ці витрати.
Можливо, за договором оренди орендарю
дозволялося виконувати роботи з поліпшення
деяких характеристик автомобіля, вартість
яких (за наявності підтвердних документів) орендодавець потім повинен відшкодувати орендарю під час повернення автомобіля. Це логічно й зрозуміло, оскільки в результаті поліпшення зростає вартість автомобіля, і в майбутньому він може принести своєму власнику економічну вигоду, тому
він і повинен оплатити такі інвестиції в автомобіль. Але якщо орендодавець за якихось причин відмовиться компенсувати
вартість робіт з поліпшення, суму витрачених на це коштів можна розглядати як
дохід у вигляді безоплатно отриманих товарів/послуг (додаткове благо, пп. «е»
пп. 164.2.17 ПКУ) і, відповідно, оподатковувати із застосуванням «натурального»
коефіцієнта.

Право працівника-підприємця
на ПСП
Один з працівників підприємства
зареєстрований підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність.
Нещодавно він подав заяву про застосування до його зарплати ПСП. Чи можна
йому її надавати?
Вимоги щодо отримання (застосування) податкової соціальної пільги
(ПСП) визначені у ст. 169 ПКУ.
Так, фізична особа — платник податку
має право на зменшення свого місячного
оподатковуваного доходу на суму належної
їй ПСП за дотримання таких умов:
• нарахований дохід є заробітною платою
(пп. 169.2.1 ПКУ);
• дохід отримано від одного роботодавця (пп. 169.2.1 ПКУ);
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• розмір доходу не перевищує суми,
що дає право на ПСП — 2240 грн у 2017 р.
(пп. 169.4.1 ПКУ).
Разом з тим ПСП не може бути застосована до (пп. 169.2.3 ПКУ):
• доходів платника податку, інших ніж
заробітна плата;
• заробітної плати, яку платник податку отримує протягом податкового місяця
одночасно з доходами у вигляді стипендії,
грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців,
що виплачуються з бюджету;
• доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також
іншої незалежної професійної діяльності.
Тобто фізична особа — підприємець не
може застосовувати ПСП до свого доходу від
провадження підприємницької діяльності,
в той же час роботодавець як податковий
агент має право, за наявності заяви від працівника та дотримання вимоги про розмір
доходу, застосовувати ПСП до заробітної
плати працівника, навіть якщо він одночасно зареєстрований підприємцем, здійснює
підприємницьку діяльність та отримує від
неї дохід.

Службові поїздки «всередині»
підприємства: відрядження чи ні?
Підприємство, розташоване у м. Киє
ві, приймає на роботу працівника,
який працюватиме у філії, розташованій у м. Суми — за місцем реєстрації
цього працівника. Чи можна вважати відрядженням приїзд працівника до м. Києва
для проходження стажування?
На сьогодні для небюджетних підприємств, по суті, не існує нормативних
документів, що регулюють питання
організації відряджень працівників, які
перебувають з ним у трудових відносинах.
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Тобто порядок виконання всіх дій, пов’язаних
з відрядженням (процедура направлення,
перелік витрат, що компенсуються працівнику, можливі обмеження сум витрат на
проїзд та проживання тощо), визначається
внутрішніми документами підприємства
(окремими наказами або положенням про
відрядження). Як правило, під час розробки
таких документів як шаблон підприємство
використовує положення Інструкції про
службові відрядження в межах України та
за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59
(далі — Інструкція № 59).
Згідно з п. 1 розділу І Інструкції № 59
відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядження керівника на
певний строк до іншого населеного пункту
для виконання службового доручення поза
місцем його постійної роботи. Якщо філії,
інші підрозділи підприємства розташовані
в іншій місцевості, місцем постійної роботи
вважається той підрозділ, робота в якому обумовлена трудовим договором (п. 2 розділу І
Інструкції № 59). Аналогічні формулювання
підприємства зазвичай використовують
і у своїх внутрішніх документах.
Якщо в трудовому договорі між працівником та головним підприємством, роз
ташованим у м. Києві, зазначено, що місцем виконання трудових обов’язків працівника є філія у м. Суми, це і вважатиметься
місцем його постійної роботи. З моменту набрання чинності трудовим договором будь-які службові поїздки працівника
до іншого населеного пункту, включаючи
населений пункт, в якому розташований
головний офіс (м. Київ), вважаються відрядженням.
У випадку, наведеному в запитанні,
в наказі про відрядження слід вказати
мету поїздки — проходження стажування, що підтверджуватиме зв’язок такої
поїздки з господарською діяльністю підприємства.
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Відповідальність за несвоєчасну
сплату штрафу та пені з ЄСВ
На підприємстві відбулася перевірка, в результаті якої контролюючим
органом було нараховано штрафні
санкції та пеню, пов’язані зі сплатою ЄСВ.
Яких заходів буде вжито до підприємства,
якщо воно вчасно їх не сплатить?
Відзначимо, що основними нормативними документами, які регулюють
порядок справляння та сплати ЄСВ,
якими є Закон про ЄСВ, Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2014 р.
№ 449 (далі — Інструкція № 449), встановлено обов’язок платника внеску своєчасно та
в повному обсязі нараховувати й сплачувати ЄСВ незалежно від фінансового стану,
а також відповідальність підприємства та
його посадових осіб за порушення цього
обов’язку.
Відповідальності за несплату штрафних
санкцій та пені нормами чинного законодавства не передбачено. Однак навіть зважаючи
на це розслаблятися не варто. По-перше,
рішення про нарахування пені та застосовування штрафних санкцій оформляється
у двох примірниках, один з яких вручається
керівництву підприємства, а другий — залишається в органі доходів і зборів на контролі
(тобто про нього не забудуть). А по-друге,
таке рішення є виконавчим документом
(п. 10 розділу VII Інструкції № 449).
Тому в разі, якщо платник ЄСВ або
банк отримали рішення про нарахування
пені та застосовування штрафних санкцій
і не сплатили вказані в ньому суми протягом 10 календарних днів, а також не оскаржили це рішення або не повідомили
орган доходів і зборів про його оскарження, таке рішення передається до виконання
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органу державної виконавчої служби або
органу Держказначейства (п. 11 розділу VII
Інструкції № 449).
Також контролюючий орган (орган доходів і зборів) має право звернутися до суду
з позовом про стягнення недоїмки (абзац 10
частини четвертої ст. 25 Закону про ЄСВ). Це
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означає, що в подальшому суми штрафних
санкцій та пені будуть стягнені в примусовому порядку.
Зауважимо, що строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум
недоїмки, грифів та пені не застосовується
(частина 16 ст. 25 Закону про ЄСВ).

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

Встановлення доплати
за роз’їзний характер роботи
Як встановити доплату за роз’їзний
характер роботи? Який її розмір?
Питання встановлення надбавки до
тарифних ставок і посадових окладів
працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних,
ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим
методом, постійно проводиться в дорозі
або має роз’їзний (пересувний) характер,
регулюється постановою КМУ «Про надбавки
(польове забезпечення) до тарифних ставок
і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт,
та працівників, робота яких виконується
вахтовим методом, постійно проводиться
в дорозі або має роз’їзний (пересувний)
характер» від 31.03.1999 р. № 490 (далі —
Постанова № 490). Відповідно до її норм підприємства, установи, організації самостійно
встановлюють надбавки до тарифних ставок
і посадових окладів працівників, робота
яких має роз’їзний (пересувний) характер,
у розмірах, передбачених колективним договором або за погодженням із замовником.

Абзацом другим п. 1 зазначеної постанови
встановлено, що граничні розміри надбавок
за день не можуть перевищувати граничних
норм добових витрат, визначених КМУ для
відряджень у межах України.
Робота працівника, що має роз’їзний (пе
ресувний) характер, не вважається службовим відрядженням, оскільки робота працівника має постійний роз’їзний характер, а не
час від часу як у разі службового відрядження.
Службова поїздка працівника, постійна
робота якого проходить у дорозі або має
роз’їзний характер, не вважається відрядженням, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором, трудовим
договором (контрактом) між працівником
і роботодавцем. Тому на таких працівників
не поширюються положення локальних актів
про відрядження. (Нагадаємо, що Інструкція
про службові відрядження в межах України
та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р.
№ 59, поширюється на органи державної
влади, підприємства, установи та організації,
що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів).
У разі повернення працівника щодня додому виплата надбавки за роз’їзний характер
роботи згідно зі ст. 7 Закону України «Про
колективні договори і угоди» регулюється
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колективним договором, оскільки в ньому
встановлюються взаємні зобов’язання сторін
щодо регулювання виробничих, трудових,
соціально-економічних відносин, зокрема:
нормування та оплата праці, встановлення
форми, системи, розмірів заробітної плати
та інших видів трудових виплат (доплат,
надбавок, премії тощо); встановлення гарантій, компенсацій, пільг, режиму роботи,
тривалості робочого часу та відпочинку.
У Постанові № 490 передбачена можливість виплати надбавок до тарифних ставок
і посадових окладів працівників:
• направлених до іншої місцевості для
виконання монтажних, налагоджувальних,
ремонтних і будівельних робіт;
• які виконують роботу вахтовим методом;

• робота яких постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер.
Затвердженого переліку видів робіт, на
які поширюється Постанова № 490, немає. З
тексту цієї Постанови випливає, що підприємство самостійно встановлює надбавки. Їх
виплата має бути передбачена колективним
договором або здійснюватися відповідно до
домовленості, досягнутої із замовником. Тому
перелік робіт і посад кожне підприємство визначає самостійно, ураховуючи особливості
сфери своєї діяльності. Оформлюється такий
перелік у вигляді додатка до колективного
договору.
Розмір надбавки установлюється або
у відсотковому відношенні до тарифної ставки (посадового окладу), або у фіксованій
сумі.

На ваші запитання відповідає Олександр ФЕСЕНКО,
експерт з питань оподаткування доходів фізичних осіб

Зміна форми виплати дивідендів
Підприємство у вересні нарахувало, оподаткувало та виплатило
дивіденди поштовим переказом.
Інформацію відобразили у ф. № 1ДФ
за ІІІ квартал. Однак переказ у жовтні
(ІV квартал) повернувся. Кошти згодом
видали з каси готівкою. Чи потрібно ще
раз відображати виплату дивідендів?
У ІІІ кварталі інформацію у ф. № 1ДФ
відображено вірно, адже були і нарахування, і виплата. У той же час
у ІV кварталі є виплата доходу, але без його
нарахування, тому за логікою її слід відо-

бражати лише як виплату без нарахування
доходу. Проте це не зовсім вірно передаватиме суть операції. Тому в цій ситуації слід
подати уточнюючу ф. № 1ДФ за ІІІ квартал,
видаливши попередній запис про нарахування й виплату доходу, а вказати лише нарахування доходу. Як наслідок, у ф. № 1ДФ
за ІV квартал слід відобразити лише його
виплату. Щодо штрафу, то підстав для його
накладення немає, оскільки відсутня зміна
об’єкта оподаткування, суми податку чи
суб’єкта оподаткування. З метою інформування місцевого податкового органу про
причини подання уточнюючої ф. № 1 ДФ
можна направити листа з описом обставин
її подання.
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Перерахунок ПДФО з доходу
«декретниці»
Як бути із утриманням/поверненням ПДФО за результатами річного
перерахунку, якщо є жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною?
У грудні проведено перерахунок і виявлено суму податку до повернення. Її слід виплатити з каси на зразок виплати зарплати?
А якщо сума до утримання? За рахунок
якого доходу утримати податок, якщо
найближчі три роки працівниця зарплату
(дохід) від підприємства не отримуватиме?
Повернення ПДФО з каси підприємства за результатами перерахунку
не проводиться, оскільки не передбачено нормами ПКУ. Після проведення
перерахунку ПДФО у роботодавця виникає
або недоплата, або переплата податку. Роботодавець — податковий агент, а отже —
платник податку так само, як і працівник.
Якщо виникає переплата, то на цю суму
в цілому по підприємству наступного періоду можна сплатити менше податку, а суму
ПДФО повернути працівникам, по яких ця
переплата виникла, утримавши в майбутньому з них меншу суму податку.
Якщо виникла недоплата податку, то керуючись прямою нормою ПКУ (пп. 169.4.4
ПКУ), ця недоплата сплачується за рахунок
роботодавця, а потім стягується ним за рахунок оподатковуваних доходів працівника
наступних місяців до повного погашення
суми такої недоплати.
Додамо, що роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого
податку за будь-який період та в будь-яких
випадках для визначення правильності
оподаткування, незалежно від того, чи має
платник податку право на застосування податкової соціальної пільги (пп. 169.4.3 ПКУ).
Тому не буде помилкою провести перераху-
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нок сум нарахованих доходів щодо жінок,
які йдуть у відпустку у зв’язку з вагітністю
та пологами, перед виходом у відпустку і не
чекати закінчення року.

Перерахунок суми додаткового
блага
Працівнику в липні 2016 р. надали
додаткове благо, оподаткували,
включили у ф. № 1ДФ у ІІІ кварталі.
У вересні (це також ІІІ квартал) працівник звільнився. Проведено остаточний
розрахунок, у ф. № 1ДФ у ІІІ кварталі
вказано дату звільнення. Додаткове благо
пов’язано з медичним страхуванням на
час роботи. І якщо працівник звільняється, то підприємство й страхова компанія
роблять перерахунок. Але документально
все це оформляється набагато пізніше, вже
у ІV кварталі. Коли страхова компанія надала документи про перерахунок послуг,
виявилося, що вона повертає підприємству
сплачені суми. Відповідно і працівник «повертає» додаткове благо: все сторнується.
Наприклад, у липні працівник отримав
1000 грн додаткового блага, а після перерахунку — 800 грн. Різниця в сумі 200 грн
сторнується з доходів працівника. З цього
випливає, що у ІV кварталі у ф. № 1ДФ
слід вказати дохід колишнього працівника та податок з мінусами. Уточнюючу
ф. № 1ДФ не подавати, адже в ІІІ кварталі
все було вірно, перерахунки проводились
в ІV кварталі?
Так, дані ф. № 1ДФ за ІІІ квартал коригувати не потрібно. Результати
проведеного остаточного розрахунку
з платником податку, який припиняє трудові
відносини з роботодавцем, відображаються
податковим агентом у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ. І якщо у зв’язку із припиненням трудових відносин з роботодавцем
найманий працівник повертає суму надмі-
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ру виплаченого оподатковуваного доходу,
яка була відображена податковим агентом
у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за
попередній квартал, то податковий агент зазначає суму такого повернення з від’ємним
значенням у складі податкового розрахунку
за будь-який наступний податковий період,
протягом якого відбулося таке повернення
коштів.

Місце сплати ПДФО
за договорами ЦПХ
Винагорода за договорами ЦПХ виплачується підприємством за його
місцезнаходженням чи за місцем
проживання осіб, які виконують роботи
(послуги) за такими договорами?
Відповідно до пп. 168.4.3 ПКУ суми
ПДФО на доходи, нараховані відо-

кремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.
Якщо відокремлений підрозділ не упов
новажений нараховувати (сплачувати)
податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична
особа. Податок на доходи, нарахований
працівникам відокремленого підрозділу,
перераховується до місцевого бюджету за
місцезнаходженням такого відокремленого
підрозділу.
Оскільки особи, які виконують роботи
(послуги) за договорами ЦПХ, не є ні відокремленим підрозділом, ні працівниками
відокремленого підрозділу, то ПДФО з таких
доходів сплачується за місцезнаходженням
підприємства.

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

Оподаткування договорів ЦПХ
Як оподатковуються виплати за
договорами ЦПХ з фізособами
у 2017 р.?
Виплати за договорами ЦПХ оподатковуються ПДФО та ВЗ за тими ж
ставками, що й заробітна плата. ПСП
до виплат за договорами ЦПХ не застосовується. Об’єктом оподаткування ПДФО за
ставкою 18 % та ВЗ за ставкою 1,5 % є вся
сума нарахованої винагороди. Доплата до
рівня мінімальної зарплати на винагороди
за договорами ЦПХ не здійснюється.

ПДФО із суми виплати утримується одночасно з виплатою винагороди (п. 168.1.1
ПКУ). Якщо акт виконаних робіт підписано, але оплата не була проведена, податок
слід сплатити протягом 30 календарних
днів, що настають за останнім календарним
днем звітного місяця (пп. 49.18.1, п. 57.1,
пп. 168.1.5 ПКУ). Аналогічно сплачується
і ВЗ.
Виплати за договорами ЦПХ у ф. № 1ДФ
відображаються з ознакою доходу «102».
Виплати за договорами ЦПХ оподатковуються ЄСВ за ставкою 22 %, який слід слід
сплачувати одночасно з виплатою винагороди, але не пізніше 20 числа місяця, що йде
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за місяцем їх нарахування. Нарахування
ЄСВ необхідно відображати у звіті з ЄСВ
в розрізі місяців, на які припадає період три
валості договору, пропорційно кількості місяців (а не днів). «Дотяжка» до мінімального
розміру ЄСВ на договори ЦПХ не розпов
сюджується.

ку, зазначено, що фінансування витрат,
пов’язаних із введенням в дію цього Закону,
здійснюється за рахунок коштів державного
та місцевих бюджетів. Однак на даний час
державної програми щодо фінансування
оплати часу такої відпустки немає, тому її
слід оплачувати роботодавцям.

Відпустка учаснику
бойових дій

Склад заробітної плати
охоронців

Які особливості надання відпустки
учаснику бойових дій за ст. 162 Закону про відпустки?

Чи входить до складу мінімальної
заробітної плати оплата нічних
годин роботи охоронців?

Додаткова відпустка учасникам бойових надається тривалістю 14 календарних днів відповідно до ст. 162
Закону про відпустки. Ця відпустка не належить до категорії щорічних і не прив’язана до відпрацьованого часу, її можна надавати раз на рік повної тривалості незалежно від того, скільки було працівником відпрацьовано часу в році. Особливості надання такої додаткової відпустки полягають
у тому, що:
• вона не належить до щорічних, а отже,
не переноситься на інший період і не подов
жується;
• на думку Мінсоцполітики, її не можна
ділити на частини;
• під час розрахунку її тривалості враховуються святкові та неробочі дні (ст. 73
КЗпП);
• така відпустка не замінюється грошовою компенсацією, в т. ч. у разі звільнення;
• може надаватися як разом зі щорічними відпустками, так і окремо.
У частині першій ст. 23 Закону про відпустки в переліку видів відпусток, які оплачуються за рахунок роботодавця, цей вид відпустки не вказано. А в ст. 17 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII,
який також визначає право на таку відпуст

Ні, не входить. 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 (ст. 31
Закону про оплату праці).

Давання крові
до працевлаштування
та додаткові дні відпочинку
 соба до працевлаштування здаО
вала кров. Чи має вона право після
працевлаштування претендувати
на додаткові дні відпочинку?
Ні, не має. У день давання крові та її
компонентів, а також у день медичного обстеження працівник, який
є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві незалежно
від форми власності із збереженням за ним
середнього заробітку (ст. 9 Закону України
«Про донорство крові та її компонентів»
від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР).
Після кожного дня давання крові та/або її
компонентів, у т. ч. у разі давання їх у вихідні,
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святкові та неробочі дні, донору надається
додатковий день відпочинку із збереженням
за ним середнього заробітку. На бажання
працівника цей день може бути приєднано
до щорічної відпустки або використано
в інший час упродовж року після дня давання
крові чи її компонентів.
Виплата середнього заробітку здійснюється за рахунок коштів підприємства, де
працює донор.
Тобто ключовим моментом для надання додаткових днів відпочинку є те, що на
момент давання крові ця особа має бути
працівником.

Коригування середнього заробітку
приватним підприємцем
Чи зобов’язаний приватний підприємець, якщо він має найманих
працівників, коригувати середній
заробіток для цілей обчислення середньої
заробітної плати?
Пунктом 10 Порядку обчислення се
редньої заробітної плати, затвердже
ного постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100), встановлено,
що в разі підвищення на підприємстві тарифних ставок (посадових окладів) відповідно
до актів законодавства, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, впродовж якого
зберігається за працівником середній заробіток, зарплата, включаючи премії та інші
виплати, що враховуються для обчислення
середньої зарплати, за проміжок часу до
підвищення коригується на коефіцієнт підвищення тарифних ставок (окладів).
У разі зміни тарифної ставки працівникам
у зв’язку з присвоєнням вищого розряду,
переведенням на іншу вище оплачувану
роботу коригування середньої зарплати не
проводиться.
Коефіцієнт коригування, на який потрібно
відкоригувати виплати, що враховуються
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для обчислення середньої заробітної плати,
розраховується діленням тарифної ставки
(окладу), встановленої після підвищення,
на тарифну ставку (оклад) до підвищення.
Коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням фінансових
можливостей підприємства, що передбачає
можливість зменшення коефіцієнта коригування, але не звільняє від коригування.
Непроведення коригування середньої
заробітної плати є порушенням законодавства — тобто порушенням мінімальних
гарантій в оплаті праці.
Відповідно до норм ст. 3 КЗпП законодавство про працю регулює трудові відносини
працівників усіх підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, виду
діяльності й галузевої належності, а також
осіб, які працюють за трудовим договором
у приватних підприємців.
У той же час у п. 10 Порядку № 100 йдеться
лише про юридичних осіб, хоча цей Порядок
застосовується в усіх випадках збереження
зарплати. Суть коригування — «підтягти»
рівень середнього заробітку до останнього рівня оплати праці. Непроведення коригування
середнього заробітку приватним підприємцем
погіршує становище його працівників. Тому
коригування радимо проводити.

ПСП для працівника за неповної
зайнятості
Чи можна застосовувати ПСП до
доходу працівника, який працює
неповний робочий час?
Працівник має право на зменшення
суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного
від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати (інших прирівняних до неї відповідно
до законодавства виплат, компенсацій та
винагород), якщо його розмір не перевищує
у 2017 р. суму 2240,00 грн. Для працівників
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з дітьми можливе застосування і вищого
розміру ПСП, і вищої суми доходу, що надає
право на ПСП.
Працівник, який працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну
пільгу за умови, якщо розмір його заробітної
плати не перевищує граничного розміру для
отримання ПСП.

ПСП до середнього заробітку
працівника, який проходить
військову службу за контрактом
Чи має право на ПСП до суми середнього заробітку працівник,
який проходить військову службу
за контрактом?
Ні, не має. ПСП згідно з пп. 169.2.3 ПКУ
не може бути застосована до зарплати,
яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно
з доходами у вигляді грошового чи майнового (речового) забезпечення військовослужбовців, що виплачуються з бюджету.
Відповідно до частини четвертої ст. 2
Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232XII військова служба за призовом під час
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мобілізації, на особливий період є одним із
видів військової служби. Держава гарантує
військовослужбовцям достатнє матеріальне,
грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби (ст. 9 Закону України «Про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011ХІІ; далі — Закон № 2011). А у ст. 119 КЗпП
прямо зазначено, що за працівниками, прий
нятими 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 фактичного звільнення
зберігаються місце роботи, посада і середній
заробіток на підприємстві, де вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення
за рахунок коштів державного бюджету
України відповідно до Закону № 2011.
Отже, якщо працівник проходить службу
за контрактом і отримує заробітну плату
(середній заробіток) та одночасно грошове
чи майнове (речове) забезпечення військовослужбовця, що виплачуються з бюджету,
роботодавець під час нарахування заробітної
плати такому працівнику не має права застосовувати ПСП.

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

Надання «військової» відпустки
підприємцю
Чи має право підприємець, який
є роботодавцем, скористатися відпусткою як учасник бойових дій
відповідно до ст. 161 Закону про відпустки?

Відповідно до ст. 2 Закону про відпустки право на відпустки мають
громадяни України, які перебувають
у трудових відносинах з підприємствами незалежно від форм власності, виду діяльності
та галузевої належності, а також працюють
за трудовим договором у фізичної особи.
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З цього випливає, що оскільки приватний
підприємець сам є роботодавцем, то сам
у себе він такою відпусткою скористатися не
може. Тим більше що поки що ця відпустка
оплачується за рахунок роботодавців, а не
коштів державного бюджету.
Однак якщо приватний підприємець
одночасно є найманим працівником на
підприємстві, то за місцем такої роботи (на
підприємстві) він має право скористатися
правом на таку відпустку з оплатою за середнім заробітком.
Нагадаємо, що за п. 295.5 ПКУ приватні
підприємці — платники єдиного податку
груп 1 та 2, які не використовують працю
найманих осіб, звільняються від сплати
єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також
за період хвороби, підтвердженої копією
листка (листків) непрацездатності, якщо
вона триває 30 і більше календарних днів.

Доплата «декретних»
до мінімальної зарплати
Сума допомоги по вагітності та
пологах, обчислена з урахуванням
рівня мінімальної заробітної плати,
в розрізі місяців є меншою, ніж сума мінімальної заробітної плати? Чи проводиться доплата суми допомоги до рівня
мінімальної заробітної плати?
Це питання розглядалося в журналі
«Заработная плата» № 2/2017, с. 81.
Проаналізувавши норми Закону Укра-
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їни «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХIV» (далі — Закон № 1105), 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), та листироз’яснення Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
(далі — ФСС з ТВП) з цього питання, ми
дійшли висновку, що за Законом № 1105
жінки мають право на допомогу не меншу,
ніж розмір мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку. Але
норми Порядку № 1266 виписано так, що,
з одного боку, ця норма нібито дотримується
(застосовується середньомісячна кількість
календарних днів 30,44), а з другого — ні,
чому й виникає запитання.
За інформацією редакції, не всі відділення ФСС з ТВП погоджуються з тим, що
суму допомоги можна збільшити понад
13 245,12 грн (сума допомоги, обчислена
шляхом множення мінімальної середньоденної зарплати на кількість днів відпустки:
3200 ÷ 30,44 = 105,12 × 126 = 13 245,12 грн).
Хоча, як зазначалося, Мінсоцполітики в лис
тах-роз’ясненнях, які надавалися на запити
зацікавлених осіб і зміст яких став відомим
широкому загалу, вважає, що це можливо.
Тому в кожному окремому випадку радимо
звертатися до місцевих відділень ФСС з ТВП,
які й перевірятимуть це питання.
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Суммированный учет
рабочего времени:
введение

Під час лютневого вебінару, який проводила науковий редактор журналу «Заработная
плата» Галина КАЗНАЧЕЙ, було розглянуто актуальні питання запровадження підсумованого
обліку робочого часу. Публікуємо відповіді на найпоширеніші запитання, що прозвучали
на вебінарі

Працівник працює неповний робо
чий тиждень — 30 год. (0,75 окла
ду). У січні норма годин для повної
зайнятості становить 159 год., для 0,75
окладу — 120 год. Цей же працівник під
міняв працівника, який хворів, і загалом
за місяць відпрацював більше 120 год.
Працівнику також зробили доплату до
2400,00 грн від оплачених 192 год. Також
було видано наказ, в якому зазначалося:
«Здійснювати оплату праці за фактичні
години на період хвороби». Чи вірно було
зроблено доплату?
Працівник працює в режимі «доба через
три». За місяць він відпрацював 168 год.
у січні, але норма для нього встановлена
151 год. Чи вважатимуться 17 год. над
урочними?

Про надурочну роботу за підсумованого обліку робочого часу та її оплату не
можна говорити, не знаючи тривалості облікового періоду, а також особливостей
залучення працівника до роботи у вихідні та
святкові й оплати часу такої роботи, способу
оформлення підміни тощо.
Відповідно до п. 12 Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого
обліку робочого часу, затверджених наказом
Міністерства праці та соціальної політики
України від 19.04.2006 р. № 138 (далі —
Методичні рекомендації № 138), загальна
кількість надурочних годин за обліковий
період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою годин за
цей період. Під час підрахунку нормальної
кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або
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розпорядком роботи припадають на час,
упродовж якого працівник відповідно до
законодавства був звільнений від виконання своїх трудових обов’язків (відпустка,
виконання державних або громадських
обов’язків, тимчасова непрацездатність
тощо).
За підсумованого обліку робочого часу
робота у святкові й неробочі дні (ст. 73 КЗпП)
за графіком включається в норму робочого
часу за обліковий період, установлену на підприємстві. Години роботи, що перевищують
цю норму, вважаються надурочними і оплачуються в подвійному розмірі. Тому під час
підрахунку надурочних годин у разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові
й неробочі дні, виконана понад установлену
на підприємстві норму робочого часу, за
обліковий період не враховується, оскільки
вона вже оплачена в подвійному розмірі. Те
ж саме стосується й оплати роботи у вихідні
дні. Але слід також враховувати й особливості
залучення та оплати часу роботи у вихідні дні.
Детально це питання розглянуто в журналі
«Заработная плата» № 2/2017, с. 55.
Працівник працює за підсумова
ним обліком робочого часу непо
вний робочий час — на 0,25 окладу. Чи покладається на роботодавця
чи працівника відповідальність, якщо
останній не допрацював своєї норми,
встановленої за обліковий період?
Обліковий період становить рік, норма
робочого часу —1986 годин. Працівник
відпрацював лише 1970 годин. Наскільки
це критично для підприємства та праців
ника?
Як здійснювати оплату праці, якщо від
працьовано менше норми робочого
часу? Наприклад, у січні норма становить
159 годин, а відпрацьовано лише 150.

вебинар

Як роз’яснює Держпраці, невиконання встановленої норми тривалості
робочого часу, незалежно від причин,
пропорційно зменшує розмір оплати праці.
За наявності провини роботодавця в цьому
не виключається висування працівником
вимоги до роботодавця про оплату недопрацьованого часу відповідно до правил
простою або у вищому розмірі.
Час простою не з вини працівника за
підсумованого обліку робочого часу оплачується з розрахунку не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду/окладу (ст. 113 КЗпП)
і є мінімальною державною гарантією
(з урахуванням частини другої ст. 12 Закону
про оплату праці).
Оформлюється та оплачується невідпрацьований час працівником як простій
у кінці облікового періоду та за наявності
такої норми, зазначеної в колдоговорі.
Отже, відповідальності згідно з чинним
законодавством не передбачено, лише покарання «гривнею». Тобто якщо працівник
не відпрацював норми робочого часу, він
отримує оплату за фактично відпрацьований
час, а якщо роботодавець не забезпечив його
роботою, він оплачує простій працівнику.
Чи обов’язково вводити погодинну
оплату праці за підсумованого об
ліку робочого часу?
Як оплачувати працю в разі застосування
підсумованого обліку робочого часу —
у вигляді місячного окладу чи погодинної
оплати праці?
Працівнику в будь-якому разі має
бути встановлено оклад. Можливий такий варіант: наприклад, за
повного відпрацювання норми робочого
часу працівник отримує оклад, в іншому
разі оплата провадиться пропорційно до
відпрацьованого часу.
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Заробітна плата нараховується на підставі табеля обліку робочого часу та графіка робіт. Якщо працівник дотримується
графіка виходів на роботу, застосовується
поняття стану нормальної діяльності, і за
відпрацьований час йому нараховується
оклад у повному обсязі.
Робота працівників, які працюють за підсумованим обліком робочого часу, як правило,
оплачується з використанням погодинної
системи оплати праці. Заробітна плата нараховується виходячи з фактичної кількості
відпрацьованих годин і тарифної ставки
(посадового окладу). Підприємства, користуючись наданими їм чинним законодавством
правами, самостійно, з дотриманням норм
генеральної та галузевої угод, у колективних
договорах встановлюють розміри годинних
тарифних ставок (окладів) у разі запровадження погодинної оплати праці (ст. 97 КЗпП).
Годинна тарифна ставка для працівників,
які отримують місячні оклади, обчислюється так:
• для оплати після закінчення місяця
роботи, в т. ч. у святкові (неробочі) дні та
вночі, — діленням місячного окладу працівника на місячну локальну норму тривалості
робочого часу за затвердженим графіком
роботи місяця;
• для оплати після закінчення облікового періоду надурочної роботи та часу
простою, — виходячи із середньомісячної
кількості годин за обліковий період, яка має
розраховуватися з урахуванням норми тривалості робочого часу за обліковий період,
установленої з дотриманням ст. 50 КЗпП.
Правила й норми обчислення годинних
тарифних ставок за встановленими місячними окладами чинним законодавством не
врегульовані. Таким чином, це необхідно
передбачити в локальних актах.

Маркетинговий період — це період,
який розпочинається з місяця, в якому починає поставлятися окремий
вид продукції рослинництва відповідного
врожаю, та закінчується останнім числом
місяця, що передує місяцю, в якому починає
поставлятися такий самий вид продукції
рослинництва наступного врожаю. Для інших видів сільськогосподарської продукції
маркетинговий період дорівнює одному
бюджетному року (п. 2.7 Закону України
«Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV).
Але маркетинговим роком інші підприємства можуть вважати й інший період, який
пов’язаний саме з випуском властивого їм
виду продукції.
З урахуванням норм ст. 61 КЗпП за підсумованого обліку робочого часу обліковий
період установлюється залежно від виробничих умов і може становити: тиждень, декаду,
місяць, два місяці, три місяці, рік тощо.
Отже, для маркетингового періоду також
може застосовуватися підсумований облік
робочого часу.

Чи діє обліковий період для під
сумованого обліку робочого часу
як «маркетинговий рік»?

Працівник перебував у відпустці, але
у зв’язку із гнучким графіком роботи
повністю відпрацював робочий час

Чи можна запровадити погодинну
оплату праці, якщо неможливо
передбачити навантаження на пра
цівника і можлива різна кількість відпра
цьованих годин щомісяця (працівник,
наприклад, обіймає посаду лікаря)?
Так, але в будь-якому випадку має
бути встановлено норму робочого часу
для працівника в зручному для підприємства обліковому періоді. Для категорії
працівників, яким неможливо передбачити
за день кількості годин, можна встановити
підсумований облік робочого часу із гнучким
режимом роботи.
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згідно з його нормами. Як оплатити час
роботи і чи потрібні доплати?
Оплатити час роботи необхідно відповідно до норм чинного законодавства,
а саме нарахувати й виплатити відпускні та за фактично відпрацьований час.
Якщо в колективному договорі передбачено
доплати й премії, їх звичайно ж необхідно
нарахувати й виплатити.
Працівники працюють за вахтовим
методом роботи. Чи може зміна
становити 11 годин на день 7 днів
на тиждень, а наступний тиждень — ви
хідний?
Ні, такий режим роботи є порушенням. У разі вахтового методу роботи
часом вахти вважаються періоди
виконання робіт і міжзмінного відпочинку
на об’єкті (ділянці). Міжвахтовий відпочинок надається працівникам у місцях їх
постійного проживання.
Обліковий період установлюється в колективному договорі підприємства або в Положенні про вахтовий метод роботи, яке може
бути додатком до колективного договору.
Нормальна кількість годин, яку працівнику належить відпрацювати в обліковому
періоді, визначається виходячи із шестиденного робочого тижня й тривалості робочої
зміни 7 годин і шестигодинної робочої
зміни в передвихідні й передсвяткові дні
(за 41-годинного робочого тижня).
Тривалість щоденної роботи (зміни) не
повинна перевищувати 12 годин. Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку
(враховуючи час перерв для відпочинку та
харчування) може бути скорочено, але не
менше як 12 годин на добу.
Чи входять до відпрацьованого часу
в разі перерахунку відпрацьованих
годин лікарняні та відпускні?

вебинар

За підсумованого обліку робочого
часу використовуються три різні
норми робочого часу:
• календарна;
• розрахункова;
• місячна локальна.
Для календарної норми передбачено
повне використання робочого часу, для
розрахункової слід враховувати й нез’явлення на роботі. Під час підрахунку нормальної
кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або
розпорядком роботи припадають на час,
протягом якого працівник відповідно до
законодавства був звільнений від виконання своїх трудових обов’язків, а саме: відпустка; виконання державних або громадських
обов’язків; тимчасова непрацездатність
тощо (п. 12 Методичних рекомендацій
№ 138).
Дні нез’явлень та їх тривалість як у табелі
використання робочого часу, так і в розрахунку норми робочого часу враховуються
не за затвердженим графіком роботи, а за
встановленим на підприємстві графіком
п’ятиденного робочого тижня — такого
висновку доходимо з прикладу, наведеного
в п. 12 Методичних рекомендацій № 138.
Чи існує різниця між графіком змін
ності та гнучким графіком?
Адміністратори та лікарі приватної клініки
працюють за зручним для них графіком
роботи. Чи можна такий графік назвати
гнучким?
Відповідно до норм ст. 58 КЗпП при
змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку,
встановленому правилами внутрішнього
трудового розпорядку. Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися
через кожний робочий тиждень у години,
визначені графіками змінності.
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Змінні графіки роботи можуть бути:
• однозмінні — з 24-годинною тривалістю зміни;
• двозмінні — з 12-годинною тривалістю зміни;
• тризмінні — з 8-годинною тривалістю
зміни тощо.
Гнучкий режим робочого часу (ГРРЧ) —
це така форма організації праці, за якою для
деяких категорій працівників, для працівників окремих підприємств або їх структурних
підрозділів встановлюється режим праці із
саморегулюванням часу початку, закінчення
та тривалості робочого часу впродовж ро
бочого дня. Порядок застосування гнучкого
режиму робочого часу визначено Методичними рекомендаціями щодо встановлення
гнучкого режиму робочого часу, затвердже
ними наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 р. № 359
(далі — Методичні рекомендації № 359).
Режим ГРРЧ у більшості випадків передбачає підсумований облік робочого часу.
У цих умовах обов’язковою вимогою є повне
відпрацювання працівником встановленої
законодавством кількості робочих годин
в обліковому періоді, який прийнято для підсумованого обліку робочого часу — тиждень,
місяць, квартал, рік тощо (п. 1.3 Методичних
рекомендацій № 359).
Основні положення ГРРЧ регулюються нормами законодавства, що дає змогу
роботодавцю за погодженням з виборним
органом первинної профспілкової організації
встановлювати у правилах внутрішнього
трудового розпорядку підприємства:
• час початку та закінчення щоденної роботи (зміни) як в цілому для підприємства, так і для окремих категорій
працівників або структурних підрозділів
(ст. 57 КЗпП);
• розподіл робочого дня (зміни) на частини (ст. 60 КЗпП);
• час початку та закінчення перерв для
відпочинку і харчування (ст. 66 КЗпП).
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При цьому працівникам надається право
використовувати час перерви для відпочинку
і харчування на свій розсуд з відсутністю
в цей час на своєму робочому місці (ст. 66
КЗпП). Але ГРРЧ не означає, що працівники
ходять на роботу, коли і як їм заманеться.
Охоронцям за двозмінного 12-го
динного режиму роботи надаєть
ся перерва для приймання їжі по
30 хвилин як у денну, так і в нічні зміни
на робочому місці. Ці перерви не оплачу
ються. Це правильно?
Ні, не правильно. Графіки змінності
працівників охорони за підсумованого
обліку робочого часу залежно від умов
надання перерви для харчування бувають:
• з одним постом охорони та харчуванням протягом робочого часу;
• з двома та більше постами охорони та
харчуванням під час перерви в неробочий час.
Відповідно до норм ст. 66 КЗпП на тих
роботах, де через умови виробництва перерву
встановити не можна, працівникові повинна
бути надана можливість для приймання їжі
протягом робочого часу. У такому випадку
робочим часом вважатиметься фактичний
час несення служби на посту. Отже, оплату
охоронець, який приймає їжу на посту, має
отримувати за 12 годин своєї зміни.
Чи потрібно працівникам, які само
стійно виявили бажання змінити
свій графік роботи, подавати заяву
про це за один місяць?
Працівник може подати заяву про
зміну свого графіка роботи будь-коли.
Проте слід враховувати, що зміна
графіка роботи такого працівника може
призвести до зміни графіків роботи інших
працівників, що потребує належного їх попередження. Тому це питання слід врегулювати
локальними актами підприємства.
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На підприємстві встановлено під
сумований облік робочого часу
з погодинною оплатою праці. Чи
є порушенням, якщо оплата здійснюєть
ся за фактично відпрацьовані години,
а працівник відпрацював менше встанов
леної для нього норми?
У разі невиконання працівником
у повному обсязі місячної годинної
норми праці мінімальна заробітна
плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці. Якщо оплата буде меншою, слід провести доплату до мінімальної
заробітної плати.
 к обчислити й нарахувати від
Я
пускні, якщо працівник працює за
підсумованим обліком робочого
часу, і відпрацьованих годин мен
ше норми?
Ситуація, за якої відпрацьованих
годин менше норми, може скластися
з вини працівника або з вини роботодавця. Якщо працівник недопрацював
зі своєї вини, він отримує зарплату пропорційно до відпрацьованого часу. Якщо
з вини роботодавця, таке недопрацювання
вважається простоєм і підлягає оплаті.
Залежно від причин і від того, як були
оплачені години недопрацювання/перепрацювання в розрахунковому періоді,
й необхідно визначати середню заробітну
плату для оплати часу відпускних.
Відповідно до п. 2 Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100), для обчислення
відпускних або компенсації за невикористану відпустку застосовується розрахунковий
період 12 місяців.
Абзацом шостим п. 2 встановлено, що
час, протягом якого працівник відповідно
до чинного законодавства або з інших по-
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важних причин не працював і за ним не
зберігалась заробітна плата чи зберігалась
частково, виключається з розрахункового
періоду.
З огляду на вищезазначене, до 12-місячного розрахункового періоду не включається час простою не з вини працівника,
коли за ним частково зберігалась заробітна
плата в розмірі 2/3 тарифної ставки. Про
це також йдеться в листі Міністерства соціальної політики України від 20.12.2007 р.
№ 929/13/84-07. Якщо в розрахунковому
періоді працівник не працював із власної
провини та за ним не зберігалась заробітна
плата, такий період слід включати до розрахункового періоду.
Працівник за змінного графіка
роботи працює у святковий день
і отримує 20 % доплати за роботу
в нічний час. Чи має нараховуватися ця
доплата в подвійному розмірі? Чи в по
двійному розмірі оплачується лише робота
у святковий день?
За підсумованого обліку робочого
часу робота в нічний час (з 22:00
до 06:00) регулюється ст. 54 КЗпП
і оплачується згідно зі ст. 108 КЗпП у підвищеному розмірі не нижче 20 % тарифної
ставки (окладу) за кожну годину роботи
в нічний час.
Доплати й надбавки за надурочну роботу
та роботу в нічний час, суміщення професій
і посад, розширення зон обслуговування
тощо не враховуються під час розрахунку
подвійної тарифної ставки (окладу) при
обчисленні виплат за роботу у святкові та
неробочі дні.
Якщо обліковий період становить
рік, з якої норми обчислювати нічні: з календарної норми у січні —
159 год. чи з фактично відпрацьованих
працівником годин — 168 год.?
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За підсумованого обліку робочого
часу робота в нічний час (з 22:00
до 06:00) регулюється ст. 54 КЗпП
і оплачується згідно зі ст. 108 КЗпП у підвищеному розмірі не нижче 20 % тарифної
ставки (окладу) за кожну годину роботи
в нічний час. До оплати часу роботи в нічний час кількість відпрацьованих годин
в обліковому періоді не має жодного стосунку.
Чи правда, що за підсумованого
обліку робочого часу обліковий
період слід встановлювати не біль
ше місяця?
Прямої норми, яка б визначала тривалість облікового періоду, законодавство не містить. У ст. 61 КЗпП
зазначено, що на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а та
кож на окремих виробництвах, у цехах, на
дільницях, у відділеннях і на деяких видах
робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена
для даної категорії працівників щоденна
або щотижнева тривалість робочого часу,
допускається за погодженням з профспілковою організацією (профспілковим представником) запровадження підсумованого
обліку робочого часу з тим, щоб тривалість
робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих
годин (ст. 50 і 51). І жодного згадування
про тривалість облікового періоду.
У ст. 50 КЗпП йдеться про те, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на
тиждень. А ст. 51 КЗпП визначає коло осіб,
яким встановлюється скорочена тривалість
робочого часу, до яких належать, зокрема:
• працівники віком від 16 до 18 років,
для яких тривалість робочого часу становить 36 годин на тиждень, для осіб віком
від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до
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15 років, які працюють в період канікул) —
24 години на тиждень;
• працівники, зайняті на роботах із
шкідливими умовами праці, для яких тривалість робочого часу має становити не
більш як 36 годин на тиждень.
У п. 6 Методичних рекомендацій № 138
зазначено, що обліковим періодом за підсумованого обліку робочого часу, як правило,
є місяць. В окремих випадках застосовуються
інші облікові періоди — декада (10 календарних днів місяця), квартал, півріччя, рік
тощо. У сільському господарстві (в рільництві) може застосовуватися розрахунковий
річний період (від початку весняно-польових
до закінчення осінньо-польових робіт). Для
окремих категорій працівників морського,
річкового та залізничного транспорту обліковим періодом може бути тур (час з моменту
явки на роботу для поїздки до моменту явки
на роботу для наступної поїздки).
Тобто маємо ситуацію: закон (КЗпП)
конкретну тривалість облікового періоду
не встановлює, а підзаконний нормативний
акт (Методичні рекомендації № 138) визначає його рекомендовану тривалість. З цього
можна зробити висновок, що конкретну
тривалість облікового періоду визначає
підприємство. І це може бути місяць, два
місяці, квартал тощо.
Слід також враховувати, що відповідно до постанови Верховної Ради України
«Про порядок тимчасової дії на території
України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 р. до прийняття
відповідних актів законодавства України на
території республіки застосовуються акти
законодавства Союзу РСР з питань, які не
врегульовані законодавством України, за
умови, що вони не суперечать Конституції
та законам України.
Крім того, якщо в ході перевірки ревізор
висуватиме претензії щодо тривалості облікового періоду, то він має вказати, яку
саме норму закону порушує підприємство.
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Сегодня в рубрике:

Воинский учет
на предприятии:
обновленные правила

c. 25

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Військовий

облік
на підприємстві:
оновлені правила
Багато підприємств недостатньо уваги приділяють питанням
організації та ведення військового обліку. Оскільки військовий
облік полягає в накопиченні та аналізі військово-облікових
даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням
їх у військово-облікових документах, важливим є дотримання
підприємствами правил військового обліку. Які зміни відбулися
в цій процедурі, розглянуто в статті
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З

агальні правила ведення військового
обліку на підприємстві визначено Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р.
№ 2232-XII (далі — Закон № 2232). Дов
гий час військовий облік вівся відповідно
до Положення про військовий облік військо
возобов’язаних і призовників, затвердженого постановою КМУ від 09.06.1994 р. № 377
(далі — Положення № 377), та Інструкції
з організації ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних
закладах, затвердженої наказом Міністерства
оборони України від 15.12.2010 р. № 660
(далі — Інструкція № 660). Однак постановою
від 07.12.2016 р. № 921 уряд затвердив новий
Порядок організації та ведення військового
обліку призовників і військовозобов’язаних
(далі — Порядок № 921), який набрав чинності 19.12.2016 р.
Незважаючи на те що документ є новим,
у ньому зосереджено більшість норм вищевказаних нормативно-правових актів.
Зауважимо, що Положення № 377 втратило чинність після оприлюднення Порядку № 921, а Інструкція № 660 швидше за все
також зазнає змін, оскільки урядом надано
зобов’язання міністерствам та іншим цент
ральним органам виконавчої влади протягом місяця з дня набрання чинності постановою від 07.12.2016 р. № 921 привести власні
акти у відповідність із Порядком № 921.
Порядком № 921 визначено механізм
організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних цент
ральними й місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних
та міських рад, військовими комісаріатами,
військовими частинами, підприємствами,
установами, організаціями та навчальними
закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності. Отже, для правильно-
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го ведення військового обліку на підприєм
стві сьогодні слід користуватися саме Порядком № 921.
Нагадаємо, що військовий облік ведеться
з метою забезпечення повного та якісного
укомплектування Збройних сил та інших
військових формувань особовим складом
у мирний час та особливий період. А головними його завданнями є проведення
аналізу кількісного складу та якісного стану
призовників і військовозобов’язаних для
їх ефективного використання в інтересах
оборони та національної безпеки держави,
документальне оформлення їх військово-облікових документів, бронювання на період
мобілізації та на воєнний час.
Нововведені зміни стосуються певних
аспектів ведення військового обліку, про
які мова піде далі.

Відповідальні за ведення
військового обліку
Військовий облік військовозобов’язаних
і призовників на підприємствах покладається
на керівників підприємств незалежно від
підпорядкування та форм власності (п. 5
ст. 34 Закону № 2232). Натомість це право керівник може делегувати працівнику,
тому залежно від кількості призовників
і військовозобов’язаних, які працюють на
підприємстві, роботодавець може змінювати структуру підприємства та створювати
спеціалізовані відділи.
Як було зазначено вище, визначення
кількості осіб, які відповідатимуть за ведення військового обліку на підприємстві,
залежить від певної чисельності призов
ників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку. Якщо їх
кількість становить від 500 до 2000 — для
ведення військового обліку визначається одна особа. За наявності призовників
і військовозобов’язаних у кількості від
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2000 до 4000 — дві, від 4000 до 7000 —
три, а на кожні наступні 3000 призовників
і військовозобов’язаних — по одній особі
додатково. Ці особи утримуються за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій.
Для визначення загальної кількості осіб,
відповідальних за ведення військового обліку на підприємстві, враховується кількість
призовників і військовозобов’язаних, які
перебувають на військовому обліку станом
на 1 січня поточного року. Якщо шляхом
такого розрахунку кількість відповідальних
за ведення військового обліку становитиме дві та більше особи, їх слід об’єднати
в окремий підрозділ — військово-обліковий
підрозділ (відділ, сектор, групу тощо). Для
таких працівників посадові оклади встановлюються на рівні посадових окладів
працівників кадрового підрозділу (п. 1013
Порядку № 921).
Якщо на військовому обліку на підприємстві перебуває менше 500 призовників
і військовозобов’язаних, обов’язки щодо
ведення військового обліку покладаються
на посадову особу кадрового підрозділу
або служби управління персоналом, якій
встановлюється доплата в розмірі до 50 %
посадового окладу.
Порівняно з Положенням № 377, у якому згадана норма також була передбачена, на сьогодні за наявності на підприємстві більше 500 і до 2000 призовників та
військовозобов’язаних виділяється окрема
особа, на яку покладатимуться обов’язки
щодо ведення військового обліку. Це може
бути працівник, який обійматиме посаду
інспектора з обліку та бронювання військо
возобов’язаних з обов’язком ведення військового обліку, передбаченим посадовою
інструкцією.
Важливим нюансом у роботі працівника,
який відповідає за ведення військового обліку, є співпраця з військовим комісаріатом.
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Зауважимо, що новим Порядком визначено
низку заходів, які він має виконувати. Окрім
цього, у разі призначення, переміщення або
звільнення такої особи підприємство має інформувати про це відповідні районні (міські)
військові комісаріати в семиденний строк.

Виконання заходів щодо
військового обліку
Військовий облік призовників і військо
возобов’язаних передбачає облік відомос
тей про них. Якщо він ведеться за місцем
роботи (навчання) призовників і військо
возобов’язаних, то згідно з п. 36 Порядку
№ 921 такий облік визначається як персональний.
З метою ведення персонального обліку
призовників і військовозобов’язаних на підприємства покладається виконання певних
заходів у такі терміни:
• у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів — внесення до особових
карток призовників і військовозобов’язаних
змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи
й посади;
• у семиденний строк — надсилання до
відповідних районних (міських) військових
комісаріатів повідомлень про зміну облікових
даних призовників і військовозобов’язаних,
прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального
закладу);
• щомісяця до 5 числа — надсилання до
районних (міських) військових комісаріатів
повідомлення про зміну облікових даних;
• не рідше одного разу на рік — проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних
(міських) військових комісаріатів, в яких
вони перебувають на військовому обліку;
• до 1 грудня — складення й подання до
районних (міських) військових комісаріатів
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списків громадян, які підлягають приписці
до призовних дільниць;
• періодично — організація звіряння
особових карток призовників і військово
зобов’язаних (типова форма № П-2) із записами у військових квитках та посвідченнях
про приписку до призовних дільниць;
• постійно:
— під час прийняття на роботу (навчання) перевірка в громадян наявності військово-облікових документів (у військо
возобов’язаних — військових квитків або
тимчасових посвідчень, а у призовників —
посвідчень про приписку до призовних діль
ниць). Прийняття на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних (чоловіків
віком до 60 років (до 65 років — для вищого офіцерського складу), а жінок віком до
50 років) здійснюється тільки після взяття
їх на військовий облік у районних (міських)
військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та
Службі зовнішньої розвідки України;
— забезпечення повноти та достовірності
облікових даних призовників і військо
возобов’язаних згідно з вимогами, встановленими Порядком № 921 та іншими
документами первинного обліку відповідно
до законодавства;
— оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників
і військовозобов’язаних про їх виклик до
районних (міських) військових комісаріатів
і забезпечення їх своєчасного прибуття;
— постійний контроль за виконанням
призовниками і військовозобов’язаними
встановлених Правил військового обліку1
та проведенням відповідної роз’яснювальної
роботи;
1 У додатку 1 до Порядку № 921 наведено Правила
військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
Відповідно до п. 22 цього Порядку підприємства, де ведеться
військовий облік призовників і військовозобов’язаних,
Правила військового обліку виготовляють друкарським
способом і вивішують їх на видному місці у відповідних
приміщеннях.
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— інформування районних (міських)
військових комісаріатів про громадян та
посадових осіб, які порушують Правила
військового обліку, для притягнення їх до
відповідальності згідно із законом;
— ведення та зберігання журналу обліку
результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних
та звіряння їх облікових даних з даними
районних (міських) військових комісаріатів;
— взаємодія з районними (міськими)
військовими комісаріатами щодо строків та
способів звіряння даних особових карток,
списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення
призовників і військовозобов’язаних;
— приймання під розписку від призов
ників і військовозобов’язаних їх військовооблікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів
для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військо
возобов’язаних на період мобілізації та на
воєнний час;
— своєчасне оформлення документів
для бронювання військовозобов’язаних за
підприємствами на період мобілізації та на
воєнний час.

Порядок ведення
особових карток
Відповідно до п. 38 Порядку № 921 персональний облік призовників і військово
зобов’язаних на підприємствах ведеться
згідно з типовою формою первинного обліку
№ П-2 «Особова картка працівника», затвердженою спільним наказом Державного
комітету статистики України та Міністерства
оборони України від 25.12.2009 р. № 495/656,
у розділі II якої зазначаються відомості про
військовий облік. Питання щодо організації
зберігання особових карток призовників
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і військовозобов’язаних на підприємствах
здійснюється відповідно до вимог законодавства. Вони зберігаються в алфавітному
порядку в окремій від картотеки відділу
кадрів картотеці за такими групами (п. 44
Порядку № 921):
• перша група — особові картки військо
возобов’язаних офіцерського складу;
• друга — особові картки військово
зобов’язаних рядового, сержантського та
старшинського складу;
• третя — особові картки військово
зобов’язаних-жінок;
• четверта група — особові картки призовників.
Особові картки осіб, виключених з військового обліку за віком чи станом здоров’я,
зберігаються в загальній картотеці.
Інформацію про військовий облік в особову картку шляхом заповнення розділу ІІ
«Відомості про військовий облік» вносить
відповідальний за його ведення.
Усі рядки, які містять назви «Група обліку», «Категорія обліку», «Склад», «Військове
звання», «Військово-облікова спеціальність №_», «Придатність до військової служби», «Назва райвійськкомату за місцем реєстрації», «Назва райвійськкомату за місцем
фактичного проживання», «Перебування
на спеціальному обліку», заповнюються
послідовно і в точній відповідності з даними записів військових квитків, тимчасових
посвідчень (виданих замість військового
квитка) та посвідчень про приписку до
призовних дільниць.
Нагадаємо, що відповідальний за ведення військового обліку для подання до районних (міських) військових комісаріатів для
звіряння з картками первинного обліку
та оформлення бронювання військово
зобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час від призовників і військовозобов’я
заних зобов’язаний приймати ці документи
під розписку. Окрім цього, розписка служить
предметом перевірок правильності ведення
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військового обліку згідно з частиною другою п. 5 додатку 27 до Порядку № 921.
Для правильного заповнення розділу ІІ
«Відомості про військовий облік» особової
картки працівника слід звернути увагу на
п. 40-42 Порядку № 921.
Раніше в рядку «Група обліку» вказувалася група обліку «НПО» (Наземно-повітряна
оборона), «ВМС» (Військово-морські сили),
«МВС» (Міністерство внутрішніх справ),
«СБУ» (Служба безпеки України), то тепер
зазначається остання літера військово-облікової спеціальності (від А до Ч).
У рядку «Категорія обліку» вказується
категорія (перша/друга)2 та серія й номер
військового квитка.
У рядку «Склад» заповнюється найменування складу (рядовий, сержантський
і старшинський).
У рядку «Військове звання» вказується
військове звання, яке присвоєне військово
зобов’язаному під час проходження ним
військової служби або перебування в запасі.
У рядку «Військово-облікова спеціальність №__» вказується кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності.
Рядок «Придатність до військової служби» заповнюється на підставі рішення медичних комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби
у воєнний час.
У рядку «Назва райвійськкомату за
місцем реєстрації» зазначається найменування районного (міського) військового
комісаріату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку.
У рядку «Назва райвійськкомату за
місцем фактичного проживання» вказу2 До запасу першої категорії належать військово
зобов’язані, які проходили військову службу та під час її
проходження здобули військово-облікову спеціальність.
До запасу другої категорії належать військовозобов’язані,
які під час проходження військової служби не здобули
військово-облікової спеціальності або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані-жінки (ст. 27
Закону № 2232).
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ється найменування районного (міського)
військового комісаріату, на території відповідальності якого фактично проживає
військовозобов’язаний.
Рядок «Перебування на спеціальному обліку» заповнюється номерами переліку, пункту та розділу переліку, за якими оформлено бронювання військово
зобов’язаного.
Змін щодо заповнення розділу особової
картки «Відомості про військовий облік»
для офіцерів запасу та призовників не відбулося.

Перевірки щодо організації
та ведення військового обліку
Порядок № 921 містить нову норму під
назвою «Питання, які підлягають перевірці
з організації та ведення військового обліку
та забезпечення функціонування системи
військового обліку». У додатку 27 до зазначеного Порядку вказано перелік документів,
які підлягають перевірці на підприємстві.
До них належать:
• накази керівників про призначення
відповідальних осіб за ведення військового
обліку та їх посадові інструкції;
• штатний розпис;
• накази керівників про прийняття та
звільнення з роботи призовників і військово
зобов’язаних;
• керівні документи;
• розпорядчі документи щодо організації
питань, які підлягають перевірці;
• картотека карток П2 (П2ДС);
• документи службового листування з районним (міським) військовим комісаріатом;
• планувальні та звітні документи за минулий та поточний роки (на думку автора,
документи стосуються військового обліку);
• документи з опрацювання пропозицій
до переліку посад і професій, що підлягають
бронюванню;
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• перелік посад і професій військово
зобов’язаних, які підлягають бронюванню
на період мобілізації та на воєнний час;
• відомості про чисельність військово
зобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, та військово
зобов’язаних, які підлягають бронюванню;
• посвідчення про відстрочку від призову до Збройних сил на період мобілізації та
на воєнний час, відомості щодо їх видачі;
• журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників
і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських)
військових комісаріатів;
• розписки про отримання військовооблікових документів;
• списки військовозобов’язаних і призовників, відомості про нарахування та
отримання заробітної плати працівниками
та інші документи.
Окрім цього, перевіряються правильність
призначення осіб, відповідальних за ведення військового обліку, рівень забезпечення
повноти, достовірності та якості обліку всіх
призовників і військовозобов’язаних згідно
з вимогами, встановленими Міноборони та
Держстатом, стан підтримання постійної взаємодії з відповідними районними (міськими)
військовими комісаріатами з питань строків
та способів звіряння даних особових карток
призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районних (міських) військових
комісаріатів, у яких вони перебувають на
військовому обліку, внесення відповідних
змін до них та організація проведення оповіщення призовників і військовозобов’язаних
та, зокрема, виконання всіх заходів щодо
ведення військового обліку, які були описані вище.
За порушення правил ведення військового обліку законодавством встановлена
адміністративна відповідальність, проте із
набранням чинності Порядком № 921 вона
не змінилась.

Сегодня в рубрике:

Минимальная
зарплата — 3200:
реализация
законодательных норм

c. 31

Отчет по труду по ф. № 1-ПВ
(квартальная):
отчитываемся по-новому c. 42
Отчитываемся о размере
c. 49
зарплаты

Станислав СОЛОМОНОВ,

консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Минимальная

зарплата — 3200:
реализация
законодательных норм

Март — последний нормативно определенный месяц 2017 г.
для установления на предприятии минимальной заработной
платы в размере 3200 грн в месяц. В связи с этим возникает
ряд вопросов относительно практической реализации этих
норм. Как их разрешить — читайте в статье
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Зарплата — 3200 и коллективный
договор
На предприятии с 01.01.2017 г. необходимо установить как расчетную величину при
определении тарифных ставок и окладов
прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 1600 грн в месяц. Это следует из п. 3 и 5 раздела II «Заключительные
положения» Закона Украины «О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Украины» от 06.12.2016 г. № 1774-VIII
(далее — Закон № 1774). Они предусматривают следующее:
«3. Установить, что минимальная заработная плата после вступления в силу этого
Закона (с 01.01.2017 г. — Прим. авт.) не
применяется как расчетная величина для
определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат.
До внесения изменений в законы Украины
относительно неприменения минимальной
заработной платы как расчетной величины
она применяется в размере 1600 гривен».
«5. Установить, что минимальная зара
ботная плата после вступления в силу этого
Закона не применяется как расчетная вели
чина в коллективных договорах и соглашениях всех уровней.
Сторонам, заключившим коллективные
договоры и соглашения, в трехмесячный
срок привести их нормы в соответствие
с этим Законом согласно законодательству.
До внесения изменений в коллективные договоры и соглашения всех уровней
относительно неприменения минимальной
заработной платы как расчетной величины
она применяется в размере прожиточного
минимума для трудоспособных лиц».
Сравним: в 2016 г. по нормам закона
и системы соглашений расчетной величиной
для этого была минимальная заработная
плата, размер которой с 01.12.2016 г. составлял 1600 грн в месяц. А минимальный
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должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается с 01.01.2017 г. в размере не
менее прожиточного минимума 1600 грн,
установленного для трудоспособных лиц
на 1 января календарного года. Эта норма предусмотрена ст. 96 КЗоТ и абзацем 6
ст. 6 Закона Украины «Об оплате труда»
от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР (далее — Закон об оплате труда).
В марте 2017 г. заканчивается опреде
ленный Законом № 1774 трехмесячный
срок приведения сторонами, заключившими
коллективный договор и соглашения, их
норм в соответствие законодательству.
Если на уровне соглашений договоренности сторон по затронутым вопросам
нет, на производственном уровне эти вопросы сегодня решаются самостоятельно
с соблюдением законодательных норм.
Отметим, что минимальная месячная
заработная плата в размере 3200 грн не
вводится на предприятии (она установлена
Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» от 21.12.2017 г.
№ 1801-VIII), а обеспечивается принятием
ряда нормативных решений, оформляемых изменениями к коллективному договору (без введения или с введением доплат
до уровня минимальной заработной платы
за выполненную месячную норму труда).
Если на предприятии эти решения еще
не приняты, их оптимальные варианты
приведены в таблице (с. 33).
Как видно из таблицы, варианты решений
принимаются с учетом исходных условий —
уровня и состава заработной платы, а также
финансового состояния предприятия. Данные таблицы также свидетельствуют, что
при любых принимаемых на предприятии
решениях по оплате труда учитываются
такие законодательные положения:
• организация оплаты труда на предприятии с соблюдением законодательных
и договорных (по системе соглашений) норм

Пятый. Действующие в декабре
2016 г. ставки
и оклады могут
не изменяться

Третий. Повышение всех ставок
и окладов менее
чем в два раза
(к примеру, от 1,5
до 1,8 раза)
Четвертый. Повышение всех ставок
и окладов менее
чем в 1,5 раза

3

2

По всем профессиям (в т. ч.
не требующим квалификации) месячные ставки и оклады превышают 3200 грн; возможны доплаты и премии
По большинству профессий
месячная зарплата меньше
3200 грн; доплаты и премии
незначительны

1

Первый. Действующие в декабре
2016 г. ставки
и оклады могут
не изменяться
Второй. Повышение всех ставок
и окладов практически в два раза
Возмож- Коэффициент 2,01; минимальная
но улуч- тарифная ставка рабочего І разшение
ряда повышается, к примеру,
с 1680 до 3216 грн (1600 × 2,01)
или в 1,91 раза (3216 ÷ 1680);
минимальный месячный оклад
3055 грн.
По ряду профессий месячная Возмож- Коэффициент, к примеру, 1,5;
зарплата меньше 3200 грн;
ности
минимальная тарифная ставка
доплаты и премии
ограни- рабочего І разряда повышается,
значительны
чены
к примеру, с 1680 до 2400 грн
(1600 × 1,5) или в 1,43 раза
(2400 ÷ 1680)
Возмож- Коэффициент, к примеру, 1,25;
По большинству профессий
минимальная тарифная ставка
месячная зарплата не дости- ности
ограни- рабочего І разряда повышается,
гает 3200 грн; доплаты
к примеру, с 1680 до 2000 грн
незначительны, премий нет
чены
(1600 × 1,25) или в 1,19 раза
(2000 ÷ 1680)
По большинству или ряду
Стабиль- Коэффициенты не повышаются
профессий ставки и оклады
ное
ниже 3200 грн, но доплаты
и премии обеспечивают по
каждой профессии необходимый минимальный уровень
зарплаты

Снижается разница в зарплате
у работников
с низкой
и высокой
квалификацией
Соотношения
не изменяются

Вводятся

Вводятся

Соотношения
изменяются
незначительно

Соотношения
не изменяются

Соотношения
не изменяются

6

Соотношение
общих уровней
зарплаты по
профессиям

Вводятся

Вводятся

Не
вводятся

Нормы коллективного договора:
о коэффициентах отношений
о доплатах
тарифной ставки рабочего
до уровня
I разряда к прожиточному
миниминимуму (как расчетной
мальной
величине вместо
зарплаты
минимальной зарплаты)
4
5

Стабиль- Коэффициенты не повышаются
ное

уровень и состав зарплаты

Исходные условия:
финансовое
состояние

Вариант решения
относительно
размеров
тарифных ставок
и окладов

Варианты решений (норм коллективного договора) по реализации с 01.01.2017 г. законодательных норм
относительно минимальной заработной платы в размере 3200 грн в месяц
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осуществляется, прежде всего, в коллективном договоре (ст. 15 Закона об оплате труда
и ст. 97 КЗоТ);
• расчетной величиной для установления
тарифных ставок и окладов является прожиточный минимум (ст. 6 Закона об оплате
труда и ст. 96 КЗоТ);
• при формировании и дифференциации заработной платы на основании тарифной системы оплаты труда как расчетная
величина применяется тарифная ставка
рабочего І разряда (ст. 6 Закона об оплате
труда и ст. 96 КЗоТ);
• при необходимости вводятся доплаты
до уровня законодательно установленного
размера минимальной заработной платы
(ст. 31 Закона об оплате труда).
Действующие тарифные ставки и оклады
могут не изменяться, если по всем профессиям уже обеспечивается месячный уровень
зарплаты в размере 3200 грн (либо за счет
тарифной составляющей (первый вариант),
либо за счет нетарифной составляющей
(пятый вариант)).
Заметим, что доплаты до уровня минимальной заработной платы вводятся во
втором, третьем, четвертом и пятом вариантах решений, когда тарифные ставки
и оклады большинства или ряда работников с низкой квалификацией остаются
в размерах, меньших чем 3200 грн в месяц (сторож — 3055 грн). И значительные
премиальные выплаты (третий и пятый
варианты), всегда зависящие от выполнения показателей премирования, не могут
гарантировать всем работникам необходимого уровня зарплаты.
В первом, втором, третьем и пятом вариантах возможно сохранить сложившиеся
соотношения в размерах заработной платы
по профессиям работников.
В четвертом варианте за счет значительных доплат до минимальной заработной
платы у рабочих с низкой квалификацией
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прирост общего уровня заработной платы
выше, чем у квалифицированных работников. Такое нивелирование зарплаты можно
устранить в будущем при значительном повышении ее тарифной части всем работникам.
В приложении 1 (с. 37) приводятся фрагменты примерного коллективного договора
на 2017 г. с обязательствами работодателя
в части ключевых положений тарифной
системы по повышению тарифной составляющей заработной платы.
Отличие обязательств работодателя на
2016 г. (см. журнал «Заработная плата»
№ 9/2016, с. 53) от обязательств на 2017 г.
видно в пп. 5.6.1 Коллективного договора
(см. приложение) при сравнении редакций:
• в редакции 2016 г.: «Встановити згідно
з Галузевою угодою <…> мінімальну місячну тарифну ставку робітника І розряду…»;
• в редакции 2017 г.: «Керуючись чинним законодавством з 01.01.2017 р. <…>
встановити мінімальну місячну тарифну
ставку робітника І розряду…».
Дело в том, что в 2016 г. минимальная
месячная тарифная ставка рабочего І разряда устанавливалась согласно соглашениям отраслевого, межотраслевого и территориального уровня на 2014–2016 гг.
в размере большем (к примеру, на 5 %),
чем минимальная заработная плата (1600 ×
× 1,05 = 1680). А с 01.01.2017 г. эта ключевая
тарифная ставка как расчетная величина
может устанавливаться по действующему
законодательству (если в соглашение не
внесены изменения) в размере, большем
чем прожиточный минимум. Это следует из
упомянутой ранее законодательной нормы
(ст. 96 КЗоТ и ст. 6 Закона об оплате труда),
по которой минимальный должностной
оклад (тарифная ставка), а значит и минимальная тарифная ставка рабочего І разряда
устанавливается в размере не меньше прожиточного минимума для трудоспособных
лиц. Ожидаемые изменения относительно
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размеров минимальной тарифной ставки
рабочего І разряда в систему отраслевых
соглашений уже вносятся.
И в пп. 5.6.1 Коллективного договора
(размер минимальной тарифной ставки
рабочего І разряда 3216 грн), и в приложениях к Коллективному договору (№ 6, 7, 8)
показаны данные второго варианта решения,
рассмотренного в таблице на с. 33.
Из пп. 5.6.2 Коллективного договора
и соответствующих приложений к нему видно, что в примере соблюдаются установленные соотношения в оплате труда. Коэффициенты отношений тарифных ставок (окладов)
к минимальной тарифной ставке рабочего
І разряда по рабочим и к минимальному
окладу техника по служащим применяются
в размерах, не ниже ранее предусмотренных
определенным Отраслевым соглашением.
Минимальная тарифная ставка работника
(сторожа, приложение № 7) установлена
в месячном размере 3055 грн, что значительно превышает прожиточный минимум.
Заметим, что во втором, третьем и четвертом вариантах решений в целях изыскания средств для обеспечения выплат по
минимальной зарплате правомерно снижать
(это компетенция колдоговора) размеры
максимальных окладов служащим вплоть
до отмены максимумов. При необходимости
к коллективному договору прилагается новая редакция Положения о премировании,
надбавок и т. д.
Как и прежде, новые тарифные ставки
и оклады по профессиям предусматриваются в штатном расписании, а конкретным
работникам устанавливаются специальным
приказом.

Зарплата — 3200 без коллективного
договора
Законодательная необходимость заключения коллективного договора на предприятии
предусмотрена п. 7 ст. 65 Хозяйственного
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кодекса Украины. Но при этом, как отмечается в письме Министерства труда и социальной политики Украины от 28.09.2005 г.
№ 09-444, в законодательстве нет нормы,
предусматривающей ответственность за
отсутствие колдоговора.
Положения генерального, отраслевого (межотраслевого), территориального
соглашений действуют непосредственно
и обязательны для всех субъектов, находящихся в сфере действия сторон, подписавших
соглашение. Они же предусматривают для
субъектов сферы их действия заключение
коллективных договоров.
К сфере действия сторон коллективных
соглашений не относятся предприятия,
как правило, негосударственной формы
собственности, если они не являются членами производственных объединений,
а их собственники не входят в организации
работодателей (подписантов соглашения).
Если коллективный договор на предприятии не заключен, работодатель обязан согласовать все вопросы оплаты труда
(в т. ч. минимальной заработной платы)
с профсоюзным органом (профсоюзным
представителем), представляющим интересы большинства работников, а в случае его
отсутствия — с другим уполномоченным на
представительство трудовым коллективом
органом (ст. 15 Закона № 108 и ст. 97 КЗоТ).
В последних абзацах новых редакций
ст. 96 КЗоТ и ст. 6 Закона об оплате труда
предусмотрено:
«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».
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То есть при незаключении коллективного
договора в случае отсутствия профсоюзной
организации законом допускается решение
вопросов оплаты труда актом работодателя,
изданным после проведения консультаций
с избранными представителями/представителем работников (а не представительским
органом — ст. 97 КЗоТ). Предполагается, что
таким актом работодателя могут решаться
и вопросы относительно реализации законодательных норм о минимальной заработной плате.
Рассмотрим ситуацию из практики.
Предприятие (общество с ограниченной
ответственностью), которое производит
медицинскую технику, не входит в сферу
действия какого-либо коллективного соглашения. Профсоюзной организации нет. Акты
работодателя по оплате труда согласовываются с избранным представителем трудового
коллектива. При установлении соотношений
в оплате труда как ориентир используются
нормы Межотраслевого соглашения между
Министерством промышленной политики
Украины, Фондом государственного имущества Украины и профсоюзами..., которые
объединились для ведения коллективных
переговоров.
В феврале 2016 г. работодателем был издан приказ об упорядочении с 01.03.2016 г.
тарифных ставок и окладов работников
предприятия. Коэффициенты соотношений
в оплате труда в приказе определялись как
отношения к минимальной тарифной ставке рабочего І разряда, размер которой был
установлен на 20 % выше минимальной
заработной платы. В течение 2016 г. с повышением законодательно установленных
размеров минимальной заработной платы
в приказ вносились соответствующие изменения и к 01.01.2017 г. минимальный
оклад по предприятию составлял не менее
3200 грн.
Распространяются ли на предприятие
нормы Закона № 1774? Если распространя-
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ются, то как оформить переход с расчетной
величины в оплате труда, минимальной
заработной платы (1600 грн), на новую расчетную величину — прожиточный минимум
для трудоспособных лиц (1600 грн)? Нужно
ли в приказе по предприятию о размерах
тарифных ставок и окладов уменьшать в два
раза коэффициенты соглашений в оплате
труда, принятые по отношению к размеру минимальной заработной платы? Или
можно заменить минимальную зарплату
как расчетную величину на прожиточный
минимум?
Для упорядочения с 01.01.2017 г. оплаты
труда на предприятии (без коллективного
договора и без профсоюзной организации)
с учетом новых законодательных норм целесообразно издать соответствующий приказ о
нормативных положениях по оплате труда,
согласованный с представителем трудового
коллектива (см. приложение 2, с. 40).
Приложения к этому приказу по установлению тарифных ставок и должностных
окладов (№№ 1–3) по форме могут быть
такими же, как и приведенные приложения
к коллективному договору. Предприятие
с учетом особенностей в оплате труда может
выбрать и другую форму этих приложений.
В любом случае согласно действующему законодательству (ст. 6 Закона об оплате труда
и ст. 96 КЗоТ) заработная плата работников
формируется и дифференцируется на основе
тарифной системы оплаты труда — в зависимости от квалификации и по разрядам
тарифной сетки. Возможны приложения
к приказу о доплатах, о надбавках, о премировании.
Предусмотренные в приказе нормы могут
быть определены и в другом нормативном
акте работодателя — положении об оплате
труда. Для большей представительности
трудового коллектива в решении вопросов
оплаты труда на предприятии может быть
избран совет трудового коллектива.
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Приложение 1
Фрагменты примерного коллективного договора на 2017 г. с обязательствами
работодателя в части ключевых норм тарифной системы по становлению
тарифной составляющей заработной платы
<..>
Розділ ІІ
Зобов’язання сторони роботодавця
<..>
5. З оплати праці та технічного нормування.
<..>
5.6. Тарифна система оплати праці.
5.6.1. Керуючись чинним законодавством (если нет изменений в отраслевых
соглашениях — прим. авт.), з 01.01.2017 р.:
— визначити прожитковий мінімум для працездатних осіб як вихідну та розрахункову величину для встановлення тарифних ставок і окладів працівникам;
— встановити мінімальну тарифну ставку робітника, який виконує просту роботу,
що не потребує кваліфікації, в місячному розмірі 3055 грн;
— встановити мінімальну місячну тарифну ставку робітника І розряду в розмірі 3216 грн.
(«5.6.1. Встановити згідно з Галузевою угодою з 01.01.2016 р.:
— тарифну ставку робітника, який виконує просту роботу, що не потребує кваліфікації, в місячному розмірі 1378 грн, у погодинному розмірі — 8,29 грн;
— мінімальну місячну тарифну ставку робітника I розряду в розмірі 1447 грн»).1
5.6.2. Відповідно до встановленої згідно з пп. 5.6.1 мінімальної 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 … на 2014–2016 рр.:
— для робітників, які тарифікуються за розрядами тарифної сітки (робітниківрозрядників) — додаток № 6 до Колективного договору;
— для робітників наскрізних професій (робітників-нерозрядників) — додаток № 7
до Колективного договору;
— для керівників, службовців, професіоналів, фахівців, технічних службовців —
додаток № 8 до Колективного договору; при цьому посадові оклади встановлювати
за схемою посадових окладів.
<..>
5.8. Компенсаційні та гарантійні виплати.
5.8.1. Ввести згідно з чинним законодавством доплати до рівня мінімальної зарплати. Введення доплат оформити наказом, узгодженим з профспілковим комітетом2.
<..>
1 Для сравнения приводится редакция пп. 5.6.1 Коллективного договора на 2016 г.
2 норма предусматривается при необеспечении законодательного уровня минимальной заработной

платы за счет тарифной составляющей (второй, третий, четвертый и пятый варианты решений из таблицы).
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Назва посади

Інші тарифні сітки

погодинно — 1,00

Міжгалузевий
коефіцієнт
співвідношень:

Базова тарифна сітка

Найменування
тарифних сіток
(видiв робіт та
виробництв)
i професій робітників,
міжгалузеві
коефіцієнти
співвідношень
1

Місячна
тарифна
ставка,
грн
Годинна
тарифна
ставка,
грн

2

Тарифна
ставка
за почасовою
формою
оплати
праці

19,43
(3216 ÷
÷ 165,5)

3216

5

1,2
6

1,35

Розряди
ІІІ
ІV
міжрозрядні коефіцієнти

7

1,55

V

8

1,80

VІ

підпис

21,18
(3505 ÷
÷ 165,5)

23,32
(3859 ÷
÷ 165,5)

26,24
(4342 ÷
÷ 165,5)

34,98
(5789 ÷165,5)

Ініціали та прізвище

29,58
(4895 ÷
÷ 165,5)

3505
3859
4342
4895
5789
(3216 × 1,09) (3216 × 1,2) (3216 × 1,35) (3216 × 1,55) (3216 × 1,8)

4

1,09

1,00
3

ІІ

І

Міжгалузеві коефiцiєнти спiввiдношень тарифних ставок робітників І розряду та базової тарифної
ставки, мiжрозряднi коефiцiєнти та розмiри мiсячних i годинних тарифних ставок з 01.01.2017 р.
по робiтниках-розрядниках виходячи з мiнiмальної тарифної ставки робітника І розряду 3216 грн
на мiсяць за середньомісячної норми годин у 2017 р. — 165,5

Додаток № 6
до Колективного договору на 2017 р.
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підпис

Додаток № 8
до Колективного договору на 2017 р.

Ініціали та прізвище

3055 (3216 × 0,95)

3

Мiсячна тарифна ставка, грн

Назва посади

12

2

Головний бухгалтер
<…>
Технік без категорії
і т. д.

1

Найменування
посад

1

№
з/п

1,0

2,6

підпис

Коефіцієнти співвідношень
до місячної тарифної ставки
техніка
3

3859

Ініціали та прізвище

5017 (3859 × 1,3)

5

13 043 (10 033 × 1,3)

4

Максимальний

10 033 (3859 × 2,6)

Мiнiмальний

Місячний посадовий оклад, грн

Міжпосадові коефiцiєнти спiввiдношень розмiрiв посадових окладів i мінімального посадового окладу
техніка по керівниках, професіоналах, фахівцях, технiчних службовцях та розмiри мiнiмальних
i максимальних окладiв з 01.01.2017 р. (максимальний до мінімального з коефiцiєнтом 1,3) виходячи
з мiнiмальної тарифної ставки робітника І розряду 3216 грн на місяць та мінімального місячного окладу
техніка 3859 грн (условный)

Назва посади

0,95

2

1

Сторож
…

Коефiцiєнти cпiввiдношень до мiсячної
тарифної ставки робiтника І розряду

Найменування професій робітників

Міжкваліфікаційні коефiцiєнти спiввiдношень розмiрiв тарифних ставок (окладів) i мінімальної тарифної
ставки робітників I розряду по робітниках наскрізних професій (робiтниках-нерозрядниках),
мiсячнi тарифнi ставки з 01.01.2017 р. виходячи з мінімальної тарифної ставки робітника I розряду
3216 грн на місяць

Додаток № 7
до Колективного договору на 2017 р.
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Приложение 2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДТЕХНИКА»
ПРИКАЗ
12.01.2017

г. Запорожье

№ 8-ОД

О нормативных положениях по оплате труда в 2017 г.
Предприятие не входит в сферу действия сторон, подписавших коллективное
соглашение. На предприятии не заключен коллективный договор и нет профсоюзной организации. Для организации оплаты труда как ориентир используются
нормы межотраслевого соглашения между Министерством промышленной политики Украины, Фондом государственного имущества Украины и профсоюзами…,
которые объединились для ведения коллективных переговоров.
С учетом изложенного и результатов консультаций с представителем трудового
коллектива, руководствуясь действующим законодательством,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Оплату труда производить на основе тарифной системы и определить
прожиточный минимум для трудоспособных лиц как исходную и расчетную величину
при установлении тарифных ставок и окладов работникам.
2. Установить с 01.01.2017 г.:
2.1. Тарифную ставку рабочего, выполняющего простую работу, не требующую
квалификации, в размере 3055 грн в месяц.
2.2. Минимальную тарифную ставку рабочего І разряда в размере 3216 грн
в месяц.
2.3. Межотраслевые коэффициенты соотношений тарифных ставок рабочих
І разряда и базовой тарифной ставки, межразрядные коэффициенты и размеры
месячных и часовых тарифных ставок с 01.01.2017 г. по рабочим-разрядникам,
исходя из минимальной тарифной ставки рабочего І разряда 3216 грн в месяц при
среднемесячной норме часов в 2017 г. 165,5 — приложение № 1.
2.4. Межквалификационные коэффициенты соотношений тарифных ставок
(окладов) и минимальной тарифной ставки рабочего І разряда по рабочим сквозных
профессий (рабочим-неразрядникам), месячные тарифные ставки с 01.01.2017 г.,
исходя из минимальной тарифной ставки рабочего І разряда 3216 грн в месяц —
приложение № 2.
2.5. Междолжностные коэффициенты соотношений размеров должностных окладов
и минимального должностного оклада техника по руководителям, профессионалам,
специалистам, техническим служащим и размеры минимальных и максимальных
окладов с 01.01.2017 г. (максимальный к минимальному окладу с коэффициентом
1,3), исходя из минимальной тарифной ставки рабочего І разряда 3216 грн в месяц
и минимального месячного оклада техника 3859 грн — приложение № 3.
3. Повышение в течение года размеров тарифных ставок и окладов, определенных
в п. 2 этого приказа, производить соответствующими приказами по предприятию.
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4. Утвердить:
4.1. Положение о ежемесячных доплатах до уровня минимальной заработной
платы — приложение № 4.
4.2. Положения о доплатах и о надбавках к тарифным ставкам и окладам
и о премировании — соответственно приложения № 5 и № 6.
5. Для работников предприятия установить повременно-премиальную систему
оплаты труда.
Приложения: № 1–5 на 12 листах3.
Основание: докладная записка главного экономиста Петрова О. В. от 11.01.2017 г.
с проектом приказа.
Директор

Новиков

И. С. Новиков

Визы
Согласовано:
Представитель трудового коллектива, избранный общим собранием трудового
коллектива (протокол от 04.01.2017 г. №1)
10.01.2017 г.
Вовк
П. А. Вовк
С приказом ознакомлены: работники предприятия на общем собрании трудового
коллектива 16.01.2011 г.
К делу №
Секретарь руководителя
Маленкова
О. В. Маленкова
17.01.2011 г.
3 не приводятся.

Варто знати
Оподаткування стипендій
Підпунктом 165.1.26 ПКУ передбачено, що
до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
включається сума стипендії (включаючи суму її
індексації, нараховану відповідно до закону), яка
виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору,
аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума,
визначена в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ
(у 2017 р. — 2240 грн).

Тобто якщо місячний розмір стипендії перевищує у 2017 р. 2240 грн, то сума такого перевищення оподатковується ПДФО та військовим
збором.
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
сума стипендії в межах 2240 грн відображається
з ознакою доходу «150», а сума перевищення —
з ознакою доходу «127».
За інформацією ДФС у Рівненській області
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Тетяна БОЧКАРЬОВА,
заступник директора департаменту статистики праці —
начальник відділу статистики оплати праці Державної служби
статистики України

Звіт з праці

за ф. № 1-ПВ (квартальна):
звітуємо по-новому
Продовжуємо знайомити читачів зі змінами у формах в порядку заповнення звітності з праці. У цій статті розглянуто
порядок заповнення ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»

Ф

орма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт
з праці», затверджена наказом Державної служби статистики України
від 10.06.2016 р. № 90 (далі — форма), подається щоквартально не пізніше 7 числа
після звітного періоду починаючи зі звіту
за І квартал 2017 р.
Звертаємо увагу, що з 2017 р. показники
І–ІІІ та V розділів форми заповнюються на
дискретній основі за кожний квартал року;
у розділі ІV дані заповнюються за останній
місяць кварталу (березень, червень, вересень,
грудень); у розділі VI — раз на рік станом на
31 грудня звітного року (у звіті за ІV квартал);
у розділі VIІ — раз на рік за січень – грудень
звітного року (у звіті за І квартал).
Форма складається із семи розділів, порядок заповнення яких розглянуто далі.

Заповнення розділу І
У розділі І заповнюються дані про прий
няття на роботу та звільнення штатних

працівників, зокрема в разі реорганізації
підприємства, а також інформація про їх
облікову кількість на кінець звітного періоду.
У рядку 3020 проставляються дані про
кількість працівників, яких у звітному періоді прийнято на роботу згідно з наказом
роботодавця.
У рядку 3040 відображається загальна
кількість звільнених працівників, незалежно
від причин звільнення.
У наступних двох рядках окремо зазначають працівників, звільнення яких відбулося
з певних причин:
• у рядку 3050 — у зв’язку з розірванням
трудового договору з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу в разі змін
в організації виробництва та праці, в т. ч.
ліквідації, реорганізації, банкрутства або
перепрофілювання підприємства, скорочення
чисельності або штату працівників;
• у рядку 3060 — у зв’язку з розірванням
трудового договору з ініціативи працівника
(крім випадків, коли заява про звільнення
з роботи за власним бажанням зумовлена

№3 (128) март 2017

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

неможливістю продовжувати роботу), за
згодою сторін, у разі порушення трудової
дисципліни, невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі,
систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором
або правилами внутрішнього трудового
розпорядку.
Нагадаємо, що працівник вважається
звільненим з першого дня виключення його
з обліку (перший робочий день після дати,
зазначеної в заяві, наказі про звільнення).
Для підприємств із безперервним циклом
виробництва днем звільнення є наступний
робочий день.
Зверніть увагу, що сума показників
у рядках 3050 та 3060 може бути меншою
порівняно з даними в рядку 3040 за рахунок
працівників, які звільнилися з підстав:
• закінчення визначеного строку трудового договору (контракту), закінчення
тимчасових та сезонних робіт;
• призову або вступу працівника на військову службу, направлення працівника на
альтернативну (невійськову) службу;
• розірвання трудового договору з ініціативи працівника, якщо заява про звільнення
з роботи за власним бажанням зумовлена
неможливістю продовжувати роботу: переїзд на нове місце проживання; переведення
чоловіка або дружини на роботу в іншу
місцевість; вступ до навчального закладу;
неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
вагітність та пологи; догляд за дитиною до
досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом
сім’ї відповідно до медичного висновку або
інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших
поважних причин;
• переведення працівника за його згодою на інше підприємство або перехід на
виборну посаду.

Облікова кількість штатних працівників
на останню дату звітного періоду (включно
з працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період) наводиться в рядку 3070.
Наступний блок питань стосується окремих категорій облікової кількості штатних
працівників. Дані заповнюються один раз
станом на 31 грудня у звіті за IV квартал
звітного року.
У рядку 3080 відображаються дані про
облікову кількість штатних працівників, яких
згідно з трудовим договором прийнято на
роботу на умовах неповного робочого дня
(тижня) або яким надалі було встановлено
неповний робочий день (тиждень) за їх
згодою.
У рядку 3090 вказуються дані про облікову кількість жінок, які відповідно до ст. 17
Закону про відпустки на кінець звітного періоду перебувають в оплачуваних відпустках
у зв’язку з вагітністю та пологами.
У рядку 3100 наводяться дані про облікову кількість штатних працівників, які
перебувають у відпустках для догляду за
дитиною (до досягнення нею трирічного
віку або більшої тривалості) відповідно до
ст. 18 Закону про відпустки.

Заповнення розділу II
Дані розділу II стосуються категорій працівників, які враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників.
У рядку 4080 у графі 1 відображається
кількість людино-годин, не відпрацьованих працівниками через відпустки без збереження заробітної плати, що надаються
роботодавцем з незалежних від працівника
причин (наприклад, на період припинення
виконання робіт). У графі 2 проставляється
кількість працівників як працюючих, так
і звільнених у звітному періоді, які були
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відсутні на роботі у зв’язку з відпустками без
збереження заробітної плати.
У рядку 4090 у графі 1 відображається
кількість людино-годин, не відпрацьованих
працівниками (порівняно з установленою
тривалістю) у зв’язку з переведенням їх на
роботу з неповним робочим днем (тижнем)
через простій підприємства або скорочення
обсягів робіт.
Показник визначається за днями можливої
роботи (без щорічних, додаткових та інших
відпусток, днів відсутності через тимчасову
непрацездатність, вихідних, святкових і неробочих днів тощо).
У графі 2 проставляється кількість працівників як працюючих, так і звільнених
у звітному кварталі, які були переведені на
роботу з неповним робочим днем (тижнем)
через простій підприємства або скорочення
обсягів робіт.
У рядку 4100 у графі 1 відображається
кількість невідпрацьованих людино-годин
робочого часу працівників, які брали участь
у страйках. Кількість таких працівників проставляється в графі 2.
Якщо протягом звітного кварталу зафіксовано два і більше випадків відсутності
працівника, то його враховують у відповідних рядках тільки один раз (як одну особу).
У разі звільнення працівника дані про нього
відображаються в усіх наступних звітах до
кінця звітного року.

У рядках 5020 та 5030 відображається
фонд основної та додаткової заробітної
плати, складові яких визначено у п. 2.1, 2.2
Інструкції зі статистики зарплати.
У рядку 5040 наводять суми нарахованих
надбавок та доплат до тарифних ставок
і посадових окладів, передбачених чинним
законодавством або колективним договором,
визначених пп. 2.2.1 Інструкції зі статистики
зарплати.
У рядку 5050 відображаються суми нарахованих премій та винагород, що мають
систематичний характер (щомісячні, щоквартальні) і визначені пп. 2.2.2 Інструкції
зі статистики зарплати.
У рядку 5051 вказують суми виплат,
пов’язаних з індексацією заробітної плати.
У рядку 5052 відображаються суми компенсації втрати частини заробітку у зв’язку
з порушенням термінів її виплати.
У рядку 5060 відображаються суми заохочувальних та компенсаційних виплат,
визначених п. 2.3 Інструкції зі статистики
зарплати.
У рядку 5070 наводять суми нарахованої матеріальної допомоги, передбаченої
пп. 2.3.3 Інструкції зі статистики зарплати,
зокрема допомоги в розмірах, передбачених
чинним законодавством або визначених
колективним договором. Матеріальна допомога разового характеру, необхідність
отримання якої виникла раптово (лікування,
сімейні обставини тощо), за умови подання
заяви працівником, до фонду оплати праці
не включається.
У рядку 5080 відображаються суми,
пов’язані з наданням працівникам виплат
соціального характеру (пп. 2.3.4 Інструкції
зі статистики зарплати). Наприклад, оплата або дотації на харчування працівників,
у т. ч. в їдальнях, буфетах, профілакторіях; оплата за утримання дітей працівників
у дошкільних закладах; вартість проїзних
квитків, які персонально розподіляються
між працівниками, та відшкодування пра-

Заповнення розділу IIІ
У розділі ІІІ наводиться сума фонду оплати
праці штатних працівників, нарахована за
звітний квартал, його структура та складові.
У рядку 5010 вказують суму нарахованого фонду оплати праці, який складається
з основної, додаткової заробітної плати та
інших заохочувальних і компенсаційних
виплат і визначається згідно з Інструкцією
зі статистики зарплати.
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цівникам вартості проїзду транспортом
загального користування тощо.
У рядку 5090 вказують суми оплати за
невідпрацьований час, що входять до складу фонду додаткової заробітної плати та
заохочувальних і компенсаційних виплат,
визначених у пп. 2.2.12 та 2.3.1 Інструкції
зі статистики зарплати.
Оплата за невідпрацьований час із фонду
додаткової заробітної плати — це:
• оплата, а також грошова компенсація
в разі невикористання щорічних (основної
та додаткових) відпусток та додаткових
відпусток працівникам, які мають дітей,
у розмірах, передбачених законодавством;
• оплата додаткових відпусток (понад
тривалість, передбачену законодавством),
наданих відповідно до колективного договору;
• оплата додаткових відпусток у зв’язку
з навчанням та творчих відпусток;
• оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»;
• суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи працівників,
за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів;
• суми, нараховані особам, які проходять
навчання (підготовку) для роботи на щойно
введених у дію підприємствах за рахунок
коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва;
• оплата спеціальної перерви в роботі
у випадках, передбачених законодавством,
оплата пільгового часу неповнолітнім;
• оплата працівникам, які залучаються
до виконання державних або громадських
обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час;
• оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку,
що надаються після кожного дня здавання

крові або днів, приєднаних за бажанням
працівника до щорічної відпустки;
• оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному огляду, за
основним місцем роботи за час перебування
в медичному закладі на обстеженні;
• оплата простоїв не з вини працівника.
Оплата за невідпрацьований час із заохочувальних і компенсаційних виплат — це
нарахування, які не передбачені чинним
законодавством, зокрема за скорочений
робочий час та перебування у відпустках
з ініціативи адміністрації (крім допомоги по
частковому безробіттю), участь у страйках.

Заповнення розділу ІV
У розділі ІV дані заповнюються згідно
з відомостями про нарахування заробітної
плати штатним працівникам за останній
місяць кожного кварталу.
У рядку 6010 проставляється кількість
штатних працівників, яким оплачено 50 %
і більше фонду робочого часу, встановленого
на звітний місяць колективним договором
підприємства та чинним законодавством.
Враховуються працівники, які перебували
в оплачуваних відпустках, відрядженнях та
були відсутні з інших причин зі збереженням
середньої заробітної плати, крім випадків
нарахувань за період тимчасової непраце
здатності. Працівники, прийняті на половину
окладу або тимчасово переведені на такий
режим роботи, ураховуються за умови відпрацювання не менше 50 % фонду робочого
часу, встановленого для працівника, зайнятого повний робочий день.
У рядках 6020–6110 кількість працівників, зазначена в рядку 6010, розподіляється залежно від розмірів нарахованої їм
заробітної плати. При цьому в заробітній
платі не ураховуються суми перерахунків, здійснені за попередні періоди, а суми,
нараховані за період відпустки, ураховуються
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тільки в тій частині, що припадає на робочі
дні звітного місяця.
У рядках 6130–6150 заповнюються дані
про працівників, які були прийняті на умовах
повного робочого дня (тижня) та перебували
в обліковому складі працівників на кінець
звітного періоду.
У рядку 6130 відображається кількість
штатних працівників, які відпрацювали
100 % фонду робочого часу, встановленого
законодавством на відповідний місяць.
У цей рядок включаються ті працівники,
які були у відрядженні, а також для яких
запроваджено підсумований облік робочого
часу та вони повністю відпрацювали норму
робочого часу, встановлену згідно з графіком
на звітний місяць.
У рядку 6140 вказується кількість штатних
працівників, у яких нарахована зарплата за
повний місяць перебувала в межах (менше
або дорівнювала) мінімального розміру, встановленого законодавством у цьому періоді.
У рядку 6150 наводять кількість праців
ників на кінець звітного місяця, яким тарифну ставку (посадовий оклад) встановлено
нижче від прожиткового мінімуму для праце
здатної особи, що діяв у цьому періоді. Віднесення робітників, які працюють за відрядними розцінками, до цієї категорії здійснюється
відповідно до встановленого окладу згідно
з тарифним розрядом.
Зверніть увагу, що під час заповнення
показника не слід включати жінок, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та
пологами, а також для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, водночас враховують тимчасово прийнятих на їх
робоче місце (посаду) працівників.

У рядку 7010 наводяться дані про жінок,
включених до середньооблікової кількості
штатних працівників: у графі 1 — середньооблікова кількість, у графі 2 — фонд оплати
праці, у графі 3 — кількість відпрацьованих
ними людино-годин.
Зверніть увагу, що під час заповнення
показника не слід включати жінок, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та
пологами, а також для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку.
Рядок 7020 заповнюють установи та організації — розпорядники бюджетних коштів,
які утримуються за рахунок державного чи
місцевого бюджету і є неприбутковими:
у графі 1 наводиться середньооблікова кількість штатних працівників, оплата праці яких
фінансується за рахунок коштів державного
чи місцевого бюджету, у графі 2 — сума нарахувань цій категорії працівників тільки
за рахунок видатків зазначених бюджетів.
У рядку 7030 наводяться дані про зов
нішніх сумісників: у графі 1 — середня кількість, у графі 2 — фонд оплати праці.
У рядку 7040 наводяться дані про працівників, які виконували роботи за цивільноправовими договорами: у графі 1 — середня
кількість, у графі 2 — фонд оплати праці.
Нагадаємо, що до працівників, які виконували роботи за цивільно-правовими
договорами, належать фізичні особи (крім
фізичних осіб — підприємців), з якими укладені такі договори, за умови сплати страхувальником (роботодавцем) ЄСВ із суми
оплати за виконані роботи. Не враховуються
штатні працівники підприємства, які одночасно уклали цивільно-правовий договір
з цим підприємством.

Заповнення розділу V

Заповнення розділу VІ

У розділі V заповнюються дані щодо кількості та фонду оплати праці окремих категорій працівників.

У розділі VІ наводяться дані про стан
укладання колективних договорів. Він заповнюється раз на рік станом на 31 грудня
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у звіті за січень – грудень. Заповнювати
розділ потрібно в цілому по підприємству,
включаючи найманих працівників структурних підрозділів незалежно від їх місце
знаходження.
У рядку 8010 наводиться кількість укладених колективних договорів підприємства, які були зареєстровані місцевими
органами державної виконавчої влади.
У звіті відокремленого підрозділу (філії,
представництва) — це кількість колективних договорів, дія яких поширюється на
такий підрозділ.
У рядку 8020 відображається кількість
працівників, на яких поширюється дія
укладених колективних договорів, тобто
усіх працівників, які включаються до облікової кількості штатних працівників
підприємства.
У рядку 8030 наводиться розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу), визначений у колективному
договорі.
У рядку 8040 вказується розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу), визначений у галузевій угоді,
у сфері дії якої перебуває підприємство.

Заповнювати розділ потрібно в цілому
по підприємству (відокремленому підрозділу). Дані наводяться за період з 1 січня до
31 грудня звітного року, а повідомляються
у звіті за І квартал поточного року.
У рядку 9020 наводяться витрати на
соціальне забезпечення працівників, крім
сум, нарахованих працівникам за загально
обов’язковим соціальним страхуванням та
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком
на виробництві, зокрема:
• страхові внески підприємств за договорами добровільного пенсійного страхування,
укладеними з недержавними пенсійними
фондами, на користь працівників;
• витрати на медичне страхування;
• соціальні допомоги та виплати працівникам, які перебувають у відпустці для
догляду за дитиною, при народженні дитини,
сім’ям з неповнолітніми дітьми, здійснені за
рахунок коштів підприємства;
• суми допомоги колишнім працівникам;
• одноразова допомога працівникам, які
виходять на пенсію;
• суми вихідної допомоги в разі припинення трудового договору у випадках,
визначених законодавством;
• суми, нараховані працівникам за час
затримки розрахунку в разі звільнення;
• видатки на покриття витрат ПФУ на
виплату та доставку пільгових пенсій;
• компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що
виплачується за рішенням суду;
• витрати підприємств на оплату послуг
з лікування працівників, проходження ними
медичного обстеження, які були надані закладами охорони здоров’я;
• матеріальна допомога разового харак
теру, що надається підприємством працівникам у зв’язку із сімейними обставинами,
на оплату лікування, поховання, а також на
оздоровлення дітей;

Заповнення розділу VІІ
У розділі VІІ наводяться фактичні витрати
підприємств, які здійснюють господарську
діяльність з метою одержання прибутку, що
направлені на забезпечення соціальних,
культурно-побутових потреб працівників,
а також інші витрати, пов’язані з утриманням
робочої сили. До суми витрат, пов’язаних із
придбанням у інших організацій товарів та
послуг для працівників, включається ПДВ.
Якщо підприємство надавало інформаційноконсультаційні послуги працівникам інших
організацій згідно з договорами між підприємствами, то в цьому розділі такі витрати
не враховуються.
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• інші витрати на соціальний захист
працівників.
У рядку 9030 наводяться витрати на
культурно-побутове обслуговування працівників, які здійснені безпосередньо підприємством або перераховані виборчому
органу первинної профспілкової організації
(профспілковому представнику), або іншим
громадським організаціям на зазначені потреби, зокрема:
• утримання їдалень, профілакторіїв,
санаторіїв, будинків і таборів відпочинку,
медпунктів, бібліотек, клубів, спортивних
споруд, дошкільних закладів тощо, що перебувають на балансі підприємств або фінан
суються на умовах часткової участі;
• придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ, що перебувають на балансі підприємств або
фінансуються на умовах часткової участі,
та для медаптечок тощо.
У рядку 9040 наводяться витрати на забезпечення працівників житлом, зокрема:
• утримання житлового фонду, що пере
буває на балансі підприємства або фінансується за його рахунок, крім зарплати
працівників, що здійснюють його обслуговування;
• будівництво житла для працівників,
погашення позик, виданих на індивідуальне
будівництво, які не підлягають поверненню,
або відсотків за користування ними, видачу субсидій; вартість житла, переданого
у власність працівника, тощо.
У рядку 9050 наводяться витрати на професійне навчання, пов’язане з виробничою
потребою.
У рядку 9060 наводяться інші витрати на
утримання робочої сили, зокрема:
• витрати на відрядження (добові в повному обсязі, вартість проїзду та проживання);
• компенсаційні виплати та добові, які
виплачуються в разі переїзду на роботу в іншу
місцевість;

• надбавки (польове забезпечення) до
тарифних ставок і посадових окладів пра
цівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких
виконується вахтовим методом, постійно
проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер;
• витрати на колективне харчування
плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування
льотного складу цивільної авіації під час
виконання завдань польоту, які можуть
бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період відрядження;
• вартість виданого працівникам підприємства згідно з чинними нормами спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних
засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування
витрат працівникам за їх придбання в разі
незабезпечення ними адміністрацією підприємства;
• вартість придбаних підприємством
проїзних квитків, які персонально не роз
поділяються між працівниками, а видають
ся їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою
роботи);
• витрати на перевезення працівників
до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці
водіїв);
• витрати на оформлення закордонних
паспортів та віз;
• витрати на послуги з пошуку та підбору кадрів;
• інші витрати (за винятком нарахувань
податків та зборів на фонд оплати праці та
інших видів податків та зборів).
У рядку 9070 проставляється середньооблікова кількість штатних працівників за
січень – грудень попереднього року.
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Тетяна БОЧКАРЬОВА,
заступник директора департаменту статистики праці —
начальник відділу статистики оплати праці Державної служби
статистики України

Звітуємо

про розмір зарплати
У 2017 р. проводиться вибіркове обстеження підприємств
із питань оплати праці за професіями та посадами окремих
працівників. Підприємства мають подати спеціальний звіт
про розмір зарплати працівників за професіями. Він подається один раз на чотири роки. У статті розглянуто порядок
відбору працівників для спостереження та заповнення звіту

У

   2017 р. респонденти мають заповнити та подати органам статистики не
пізніше 31.03.2017 р. за січень – грудень 2016 р. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників за ф. № 7-ПВ
(один раз на чотири роки), затверджений наказом Державної служби статистики України
від 25.08.2016 р. № 152 (далі — звіт).

Які підприємства
мають звітувати
Респондентами, які мають подавати звіт,
можуть бути юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб (далі —
підприємства), перелік яких визначається
Держстатом наприкінці календарного року.
Для відбору респондентів як критерій
застосовується показник середньої кіль-

кості працівників, отриманий за даними
державних статистичних спостережень,
фінансової звітності та адміністративних
джерел. В обстеженні можуть брати участь
підприємства із середньою кількістю працівників 10 і більше осіб (ураховуючи штатних
працівників, сумісників та працюючих за
цивільно-правовими договорами). Підприємства, кількість працюючих на яких
становить 250 і більше осіб, обстежуються
суцільно, а від 10 до 249 осіб включно —
вибірково.
Для підприємств, які братимуть участь
у цьому обстеженні, необхідно також відібрати окремих працівників. Їх кількість
залежить від розміру підприємства, який
відповідає обліковій кількості працівників
на 31 жовтня звітного року. Для визначення
розміру підприємства можна скористатися
даними таблиці 1.
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Таблиця 1
Розмір підприємства за чисельністю
працюючих, осіб

Кількість працівників, які будуть
обстежуватися, осіб

10–19
20–49
50–99
100–249
250–499
500–999
1000–4999
5000 і більше

4
8
12
16
20
24
32
40

До облікової кількості не слід враховувати
працівників, прийнятих на підприємство
в кінці звітного місяця; призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також тих, які
не мали нарахувань із фонду оплати праці
за цей місяць, зокрема, були відсутні через:
• тимчасову непрацездатність;
• відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення
нею віку, передбаченого чинним законодавством, включаючи тих, які усиновили
новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку;
• відпустку без збереження заробітної
плати (незалежно від причини відпустки);
• тимчасове переведення на роботу на
інше підприємство;
• здійснили прогули, перебували під
слідством до рішення суду тощо.

Відбір працівників
Працівники для обстеження обираються
зі списку облікової кількості на 31.10.2016 р.
Перший працівник, який обстежуватиметься,
обирається випадково, наступні — враховуючи інтервал відбору.
Для відбору працівників необхідно виконати такі дії:
• визначити облікову кількість штатних
працівників станом на 31.10.2016 р. відпо-

відно до глави 2 Інструкції зі статистики
кількості працівників, затвердженої наказом
Державного комітету статистики України
від 28.09.2005 р. № 286 (далі — Інструкція
№ 286). Отримана кількість працівників,
з яких здійснюватиметься відбір, проставляється в рядку 760 розділу ІІ звіту;
• визначити кількість працівників, які
обстежуватимуться, та вказати її в рядку 770;
• скласти список працівників, який міститиме перелік працівників в алфавітному
порядку. Кількість осіб у списку має дорівнювати обліковій кількості працівників із рядка 760. Далі працівники у списку нумеруються
за порядком. За наявності на підприємстві
розгалуженої структури (наприклад, підрозділів з виробництва, транспортування,
збуту, фінансових питань) об’єднаний список
працівників в алфавітному порядку має відображати переліки працівників за кожним
підрозділом окремо, розташовані в порядку
зменшення, починаючи з найбільшого за
кількістю працівників;
• у рядку 780 проставляється інформація
про інтервал відбору (ІВ), визначений за
формулою:
ІВ = ОК ÷ КВ,
де ОК — облікова кількість працівників
на 31 жовтня звітного року із рядка 760 звіту;
КВ — кількість працівників, відібраних
для обстеження, із рядка 770 звіту.
Результат ділення заокруглюється до одного знаку після коми;
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• визначити порядковий номер у списку першого з відібраних працівників (це
початок відбору (ПВ), який буде випадковим числом, що міститься в межах від 1 до
ІВ. Процедура здійснюється будь-яким
способом: за допомогою генератора випадкових чисел у програмі Ехсеl, методом
жеребкування або за таблицею випадкових
чисел.

Порядковий номер першого працівника
у вибірці слід навести в рядку 790 звіту;
• кожний наступний порядковий номер
відібраного зі списку працівника дорівнює
сумі попереднього порядкового номеру та
інтервалу відбору, заокругленого до цілого
числа.
Кількість усіх відібраних працівників
зазначається в рядку 770 звіту.

ПРИКЛАД

Порядок відбору працівників для обстеження
Кількість найманих працівників, які перебували в обліковому складі підприємства
на 31.10.2016 р. та яким нарахували заробітну плату за цей місяць, становила 268 осіб
(рядок 760).
Для відбору працівників, які обстежуються, тобто щодо яких заповнюється розділ ІІІ
звіту, послідовно виконуються такі дії:
— складається список працівників, який упорядковується за алфавітом та нумерується.
У даному випадку зі списку відбираються 20 працівників (рядок 770);
— визначається інтервал відбору: ІВ = 268 ÷ 20 = 13,4 (рядок 780);
— визначається порядковий номер першого працівника, який включається у вибірку
(початок відбору — ПВ). Для цього в інтервалі від 1 до 13,4 обирається випадкове число.
У програмі Ехсеl послідовність операцій така: вставка, функція, математичні, випадкове
число «СЛЧИС». Результатом роботи функції є число від 0 до 1. У цьому прикладі отримано число 0,211564589813754. Його множать на визначену величину інтервалу відбору
та заокруглюють до цілого: ПВ = 13,4 × 0,211564589813754 = 3;
— усі наступні номери працівників у списку визначають шляхом послідовного додавання величини інтервалу відбору:
Порядковий номер
працівника у вибірці

Результати розрахунків
для відбору

Номери працівників, відібраних
для обстеження в упорядкованому списку
(з урахуванням заокруглення)

2
3
4
5
…
19
20

3 + 13,4 = 16,4
16,4 +13,4 = 29,8
29,8 + 13,4 = 43,2
43,2 + 13,4 = 56,6
…
230,8 + 13,4 = 244,2
244,2 + 13,4 = 257,6

16
30
43
57
…
244
258

Якщо розрахований для останнього працівника у вибірці номер був би більшим за
кількість працівників у списку (такий результат можливий через заокруглення на попередніх етапах), визначення порядкового номера для такого працівника продовжувалося б
із початку списку. Наприклад, якщо б останній номер працівника за розрахунком становив 270, останнім відбирався б працівник під номером 2 у списку: 270 – 268 = 2.
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Для бюджетних установ, сільських, селищних рад або їх виконавчих комітетів, що
відібрані для обстеження та подають зведені
звіти за інших юридичних осіб, існують певні
особливості відбору працівників.
Так, під час заповнення звіту за ф. № 7-ПВ
у рядку 735 потрібно вказати, за яким видом
діяльності подається звіт: освіта, охорона
здоров’я та надання соціальної допомоги
чи діяльність у сфері культури та спорту,
відпочинку та розваг. Наприклад, районні
відділи освіти проставляють у рядку 735
відмітку біля відповіді «1».
Звертаємо увагу, що в розділах І та ІІ звіту за ф. № 7-ПВ наводяться дані щодо всіх
працівників, включених до зведень.
Для складання загального списку працівників, із яких здійснюють відбір, по кожній
установі, організації, включеній у зведення,
виконуються такі дії:
• визначають кількість працівників,
з яких буде здійснено відбір (за загальними
правилами);
• складають списки працівників за алфавітом.
Після цього списки об’єднують з розташуванням установ упорядковано за видами
діяльності (від меншого коду до більшого),
наприклад:
• початкова загальна освіта;
• загальна середня освіта;
• позашкільна освіта.
При цьому установи, організації в рамках
виду діяльності, наприклад дитячі садки, розташовують послідовно в порядку зменшення, починаючи з найбільшого за кількістю
працівників.
Далі відбір працівників здійснюють за
загальною процедурою.
Звертаємо увагу, що чітке та послідовне
дотримання описаних процедур відбору
дасть змогу одержати якісні дані, на основі
яких буде надійно оцінено характеристики
зайнятих працівників. Для збереження ефективності відбору з відібраної сукупності не

можна відкидати жодного працівника. Усі
категорії працівників є невід’ємною частиною персоналу, а випадковість відбору
забезпечує пропорційне їх представлення
у вибірковій сукупності.

Порядок заповнення звіту
Форма № 7-ПВ складається з трьох розділів. У розділах І та ІІ наводяться дані в цілому
по підприємству (без виділення структурних
підрозділів) станом на кінець звітного року.
Розділ ІІІ містить інформацію стосовно окремих працівників, які обстежуються.
Підставою для складання звіту за ф. № 7-ПВ
є первинні облікові документи підприємства, документи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, передбачені чинним
законодавством.
Визначення показників звіту за ф. № 7-ПВ
здійснюють відповідно до Інструкції № 286
та Інструкції зі статистики зарплати.
У рядку 710 звіту зазначають, чи діяв на
вказану дату на підприємстві колективний
договір, укладений відповідно до Закону
України «Про колективні договори і угоди».
У рядку 720 вказують, яка форма оплати
праці застосовувалась для більшості пра
цівників підприємства: почасова чи відрядна.
Нагадаємо, що розмір заробітної плати
за почасової форми оплати праці залежить
від фактично відпрацьованого часу, а за
відрядної визначається виходячи з тарифної
ставки за норму виробітку та виробітку
за встановлений період часу. Оплату за
тарифними ставками (посадовими окладами) відносять до почасової форми оплати
праці.
У рядку 730 вказують, чи використовувалася на підприємстві для формування
та диференціації розмірів заробітної плати
тарифна сітка (схема посадових окладів),
що сформована на основі тарифної ставки
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робітника І розряду та міжкваліфікаційних
(міжпосадових) співвідношень розмірів
тарифних ставок (посадових окладів). Для
бюджетних установ та організацій, які використовують Єдину тарифну сітку розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці, у рядку 730
необхідно відмітити відповідь «1».
У рядку 740 відображають середньооблікову кількість штатних працівників,
розраховану відповідно до п. 3.2 глави 3
Інструкції № 286. Під час обчислення зазначеного показника враховують усі категорії штатних працівників, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку
з вагітністю та пологами або для догляду за
дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, включаючи
тих, які усиновили новонароджену дитину
безпосередньо з пологового будинку.
У рядку 750 вказують суму фонду оплати
праці штатних працівників, визначену згідно з Інструкцією зі статистики заробітної
плати.
У рядку 760 відображають кількість
працівників, з яких здійснюватимуть відбір
(облікова кількість станом на 31.10.2016 р.).
У рядку 770 зазначають кількість працівників, які підлягають обстеженню (визначається виходячи з розміру підприємства).
У рядку 780 вказують інтервал відбору (визначають за формулою: ряд. 760 ÷
÷ ряд. 770).
У рядку 790 зазначають порядковий номер першого працівника у вибірці (випадкове число від 1 до числа у ряд. 780).
Розділ ІІІ звіту містить дані щодо працівників, відібраних для обстеження (кількість
яких зазначена в рядку 770).
У рядку 7110 вказують порядковий номер працівника у вибірці (від 1 до числа
у ряд. 780).
У рядках 7120, 7131, 7150-7170 та 7180
позначають код одного обраного варіанта відповіді. Відомості щодо працівників

(у рядках 7120–7190) заповнюють станом
на 31.10.2016 р.
У рядку 7130 заповнюють вік працівника — кількість повних років, які виповнилися працівникові на 31.10.2016р., в цілих
числах.
У рядку 7131 позначають код відповіді
щодо громадянства працівника.
У рядку 7140 вказують стаж роботи працівника на цьому підприємстві незалежно
від кількості посад, які він змінив за цей
період. Дані наводять у цілих числах станом
на 31.10.2016 р. Якщо працівник на вказану
дату відпрацював менше одного року, у рядку 7140 проставляють «0».
До стажу включають періоди роботи на
підприємстві, а також періоди відсутності
через відпустку у зв’язку з вагітністю та
пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним
законодавством, а також інші періоди відсутності працівника на роботі, коли за ним
зберігалось робоче місце.
У рядку 7150 позначають код відповіді
щодо рівня освіти працівника, визначеного
відповідно до Законів України «Про освіту»
та «Про вищу освіту».
Рівень освіти «професійно-технічна» проставляють особам, які закінчили в будьякому році професійно-технічний навчальний заклад. Рівень «нижче базової середньої освіти» вказують особам, які мають початкову загальну освіту або не мають освіти.
Під час заповнення відповіді необхідно
брати до уваги найвищий рівень освіти
з усіх, отриманих респондентом, незалежно
від його відповідності виконуваній роботі,
займаній посаді. Рівень освіти працівника,
який поєднує роботу й навчання, визначають відповідно до вже здобутого освітньокваліфікаційного рівня.
Підказка: така інформація міститься
в особовій картці працівника (типова форма
№ П-2) та може бути перевірена за допомогою таблиці 2.
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Таблиця 2
Рівень освіти

Документ, що підтверджує
здобуття освітнього рівня

Навчальні заклади, що забезпечують
здобуття освіти відповідного рівня

Базова загальна
середня
Повна загальна
середня

Свідоцтво про базову загальну
середню освіту
Атестат про повну загальну
середню освіту

Професійнотехнічна

Диплом кваліфікованого
робітника (диплом молодшого
спеціаліста — випускникам
третього ступеня професійнотехнічної освіти, які завершили
повний курс навчання
в акредитованих вищих
професійних училищах, центрах
професійно-технічної освіти
певного рівня акредитації
за напрямами, за якими
проводиться підготовка
робітників високого рівня
кваліфікації)

Неповна вища

Диплом молодшого спеціаліста

Базова вища

Диплом бакалавра

Повна вища

Диплом спеціаліста, диплом
магістра

У рядку 7160 позначають код відповіді щодо форми оплати праці (аналогічно
ряд. 720).
У рядку 7170 проставляють відмітку про
умови робочого часу, встановлені згідно
з трудовим договором, або в результаті їх
зміни за бажанням працівника. Відповідь
«неповний робочий час» стосується працівників, прийнятих на такі умови роботи
(без урахування переведених на такі умови
з економічних причин).
У рядку 7180 зазначають код відповіді
щодо типу трудового договору. Відповідь
«безстроковий» вказують, якщо трудовий
договір укладено на невизначений строк,

Середні навчальні заклади
Середні навчальні заклади, професійнотехнічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів
акредитації, що надають повну загальну
середню освіту
Професійно-технічне училище; професійне
училище соціальної реабілітації; вище
професійне училище; професійний ліцей;
професійно-художнє училище; художнє
професійно-технічне училище; вище художнє
професійно-технічне училище; училищеагрофірма; вище училище-агрофірма;
училище-завод; центр професійно-технічної
освіти; центр професійної освіти; навчальновиробничий центр; центр підготовки
і перепідготовки робітничих кадрів;
навчально-курсовий комбінат; навчальний
центр; інші типи навчальних закладів,
що надають професійно-технічну освіту або
здійснюють професійно-технічне навчання
Технікум, училище, коледж, інші прирівняні
до них вищі навчальні заклади
Коледж, інші прирівняні до нього вищі
навчальні заклади, консерваторія (музична
академія), інститут, академія, університет
Консерваторія (музична академія), інститут,
академія, університет

в іншому випадку проставляють код відповіді
«на визначений строк». Якщо на жовтень
звітного року за умовами трудового договору
припадав термін випробування працівника,
позначають відповідний код відповіді.
У рядку 7190 вказують назву професії
працівника станом на 31.10.2016 р. згідно
з Національним класифікатором України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту
України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — КП).
Якщо працівника прийнято за сумісництвом
на тому самому підприємстві, де він виконує
основну роботу (внутрішнє сумісництво),
у рядки 7140, 7190, 7210–7580 вносяться дані
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лише щодо його основного місця роботи.
Якщо звіт подають в електронному вигляді,
у рядку 7191 необхідно проставити код професії працівника згідно з КП.
У рядках 7210 та 7310 відображають
кількість оплаченого часу працівника відповідно за жовтень 2016 р. та в цілому за
рік. Дані включають кількість годин робочого часу як відпрацьованого працівником
(рядки 7220, 7320), так і не відпрацьованого, але оплаченого. У рядках 7210, 7310
не враховують час неявок на роботу через
тимчасову непрацездатність, оплачений за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
У рядках 7230 та 7330 із відпрацьованого
часу (рядки 7220, 7320) виділяють кількість
годин, відпрацьованих працівником понад
установлену законодавством норму тривалості робочого часу, включаючи години,
відпрацьовані у вихідні, святкові та неробочі
дні, за умови проведення роботи з дозволу
виборного органу первинної профспілкової
організації (профспілкового представника)
підприємства та відповідної оплати, у разі
ненадання за роботу в ці дні іншого дня
відпочинку.
У рядку 7340 вказують кількість годин
невідпрацьованого, але оплаченого робочого
часу в цілому за звітний рік: період відпусток
(основна, додаткові, у зв’язку з навчанням
та творчі) в частині, що припадає на робочі
дні звітного року; час відсутності працівника
у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; виконання державних або громадських обов’язків, простоїв та інших неявок, які оплачують
згідно з чинним законодавством.
У рядку 7350 із невідпрацьованого часу
виділяють кількість годин щорічних відпусток усіх видів.
У наступних рядках відображається інформація щодо суми нарахованої заробітної плати працівнику та її складових, визначених згідно з Інструкцією зі статистики

зарплати, за жовтень звітного року та в цілому за звітний рік:
• у рядках 7410 та 7510 — сума нарахованої заробітної плати працівника за
жовтень 2016 р. та в цілому за рік відповідно;
• у рядках 7420 та 7520 — основна заробітна плата за відповідні періоди, визначена згідно з п. 2.1 Інструкції зі статистики
зарплати;
• у рядках 7430 та 7530 — надбавки та
доплати до тарифних ставок та посадових
окладів у розмірах, передбачених чинним
законодавством, за роботу в багатозмінному та безперервному режимі виробництва (включаючи доплати за роботу у вихідні дні, що є робочими днями за графіком), у нічний час, що визначається згідно з пп. 2.2.1 Інструкції зі статистики зар
плати;
• у рядках 7440 та 7550 — премії та винагороди, нараховані за відповідний період,
що мають систематичний або одноразовий
характер, а також здійснюються раз на рік
(пп. 2.2.2 та 2.3.2 Інструкції зі статистики
зарплати).
• у рядках 7450 та 7560 — суми оплати за роботу в надурочний час, у святкові
та неробочі дні в розмірах та за розцінками, встановленими чинним законодавством (пп. 2.2.4 Інструкції зі статистики
зарплати);
• у рядку 7570 — суми оплати за невідпрацьований час у 2016 р., визначені
у пп. 2.2.12 та 2.3.1 Інструкції зі статистики
зарплати;
• у рядку 7580 — суми нарахованої матеріальної допомоги за 2016 р., передбаченої
пп. 2.3.3 Інструкції зі статистики зарплати,
зокрема допомоги в розмірах, передбачених
чинним законодавством або визначених
колективним договором, що надають працівникам як за умови подання заяви, так
і без неї. Не включають до заробітної плати
та не відображають у рядку 7580 матеріальну
допомогу разового характеру.
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Перевірка заповнення
звіту
Правильність даних, наведених у формі,
можна перевірити, використавши наведені
нижче приклади арифметичного контролю
показників ф. № 7-ПВ:
• рядок 790 графи 1 < або = рядок 780
графи 1;
• рядок 740 графи 1 = рядок 1040 графи 1
ф. № 1-ПВ (місячна) (для жовтня 2016 р.);
• рядок 740 графи 2 = рядок 1040 графи 2 ф. № 1-ПВ (місячна) (для січня – грудня
2016 р.);
• рядок 750 графи 1 = рядок 1070 графи 1
ф. № 1-ПВ (місячна) (для жовтня 2016 р.);
• рядок 750 графи 2 = рядок 1070 графи 2 ф. № 1-ПВ (місячна) (для січня – грудня 2016 р.);
• рядок 790 < або = рядок 780;
• рядок 7220 < або = рядок 7210;
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• рядок 7230 < рядок 7220;
• рядок 7310 > або = рядок 7210;
• рядок 7320 > або = рядок 7220;
• рядок 7320 < або = рядок 7310;
• рядок 7330 < рядок 7320;
• рядок 7310 = рядок 7320 + рядок 7340;
• рядок 7350 < або = рядок 7340;
• рядок 7410 > або = рядок 7420 + рядок 7430 + рядок 7440 + рядок 7450;
• рядок 7510 > або = рядок 7410;
• рядок 7520 > або = рядок 7420;
• рядок 7530 > або = рядок 7430;
• рядок 7550 > або = рядок 7440;
• рядок 7560 > або = рядок 7450;
• рядок 7510 > або = рядок 7520 + рядок 7530 + рядок 7540 + рядок 7550 + рядок 7560 + рядок 7570 + 7580;
• рядок 7550 > або = рядок 7551 + рядок 7552;
• якщо рядок 7210 > 0, то рядок 7410 > 0;
• якщо рядок 7310 > 0, то рядок 7510 > 0.

До відома
Накопичувальна система пенсійного страхування
На офіційному сайті Міністерства соціальної політики України спростовано інформацію
про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка поширювалася деякими ЗМІ.
Повідомляється, що з 01.01.2004 р. в Україні функціонують перший (солідарна система
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка базується на засадах

солідарності та субсидування й здійснення
виплати пенсій та надання соціальних послуг
за рахунок коштів Пенсійного фонду) та третій
(система недержавного пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної
участі громадян, роботодавців та їх об’єднань
у формуванні пенсійних накопичень з метою
отримання громадянами пенсійних виплат, що
є доповненням до пенсійних виплат з І рівня)
рівні системи пенсійного забезпечення.
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Сегодня в рубрике:
Индексация денежных
доходов

c. 57

Командировки: средняя
дневная или часовая
оплата

c. 60

Годовое вознаграждение
и средняя зарплата

c. 65

Оплата труда бухгалтеров
в общеобразовательном
учебном заведении

c. 71

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

Індексація

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

рошові доходи населення індексуються
згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення»
від 03.07.1991 р. № 1282-XII у редакції Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV
(далі — Закон № 1282) і Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від
17.07.2003 р. № 1078 з урахуванням змін
і доповнень, унесених постановами КМУ
від 17.05.2006 р. № 690, від 11.07.2007 р.
№ 913, від 12.03.2008 р. № 170, від 13.06.2012 р.
№ 526, від 09.12.2015 р. № 1013 (далі — Порядок № 1078).
Відповідно до ст. 5 Закону № 1282 індексація здійснюється в межах фінансових
ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування на відповідний рік.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації обчислюється наростаючим
підсумком на основі щомісячних індексів
споживчих цін за даними Держстату. Право
на проведення індексації настає в разі, якщо
величина ІСЦ перевищить встановлений
поріг індексації (із січня 2016 р. — 103 %).
У разі підвищення тарифних ставок (окла
дів) 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 інфля-
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ції підвищується в порядку, визначеному
в колективних договорах, але не нижче норм,
встановлених Законом № 1282 та положеннями Порядку № 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний
місяць величина приросту ІСЦ для проведення індексації в лютому – березні 2017 р.
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації в лютому – березні 2017 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
лютий

березень

січень

8,4

12,5

лютий

8,8

12,9

березень

7,7

11,8

квітень

4,1

8,1

травень

4,0

8,0

червень

4,2

8,2

липень

4,3

8,3

серпень

4,7

8,7

вересень

4,7

4,7

жовтень

—

3,8

листопад

—

—

грудень

—

—

січень

—

—

лютий

—

—

у 2016 р.

у 2017 р.

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

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

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

2017

101,1

ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2016 р. (базовий місяць)
величина приросту ІСЦ для індексації доходів у лютому 2017 р. становить:
1,041 × 1,041 × 100 –100 = 8,4 %,
де
1,041 — ІСЦ за лютий – квітень 2016 р. (0,996 × 1,010 × 1,035);
1,041 — ІСЦ за травень – жовтень 2016 р. (1,001 × 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 × 1,028).
За листопад 2016 р. – січень 2017 р. ІСЦ становив 103,8 % (1,018 × 1,009 × 1,011 × 100),
тобто перевищив поріг індексації (103 %), тому в березні 2017 р. індексація нараховується
на величину приросту ІСЦ — 12,5 % (1,041 × 1,041 × 1,038 × 100 – 100).
Припустимо, що заробітна плата за лютий 2017 р. становить 5000,00 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(у січні – березні 2017 р. — 1600,00 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2016 р., величина приросту
індексу споживчих цін, на яку має індексуватися дохід у лютому 2017 р., становить 8,4 %
(108,4 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 134,40 грн (1600,00 × 8,4 ÷ 100), а грошовий дохід
разом із сумою індексації — 5134,40 грн (5000,00 + 134,40).
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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Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Відрядження:

середня денна
чи годинна оплата

Тема відрядження не нова, однак кількість запитань, пов’язаних з нею, не зменшується, оскільки в законодавстві чітко
не прописані всі моменти, що можуть виникнути у зв’язку
зі згаданою службовою поїздкою. Тому в статті піде мова
про те, яку зарплату (денну чи годинну) слід обчислювати за
погодинної оплати праці для оплати днів відрядження

Механізм оплати
за дні відрядження
Працівник, направлений у відрядження,
виконує службове завдання, тому за цей час
законодавством йому гарантується збере
ження робочого місця та оплата за робочі
дні, які припадають на період відрядження.
Порядок оплати днів відрядження визна
чено частиною четвертою ст. 121 КЗпП:
«Відрядженим працівникам оплата праці за
виконану роботу здійснюється відповідно
до умов трудового або колективного до
говору й розмір такої оплати не може бути
нижчим середнього заробітку».

Зважаючи на згадану норму, для пра
вильної оплати часу відрядження слід виз
начати дві величини: розмір оплати праці
безпосередньо за день відрядження та розмір
середнього заробітку (середньої зарпла
ти). На це вказує й Міністерство соціальної
політики України в кількох своїх листах (на
приклад, від 05.03.2012 р. № 204/13/184-12,
від 06.03.2016 р. № 141/18/99-15), в яких
роз’яснює, що в разі направлення працівника у відрядження необхідно порівняти суму
середньоденного заробітку та денного
заробітку працівника відповідно до умов
трудового договору, і якщо денний заробіток вищий за середній, виплатити за час
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відрядження денний заробіток, а якщо вищий середній заробіток — виплатити його.
Отже, в разі нарахування сум за період відрядження в меншому розмірі необхідно
провести донарахування розміру оплати за
дні відрядження.
З одного боку, зазначений механізм оплати за дні відрядження виглядає досить просто
і складається всього з кількох кроків: розрахунку денного заробітку в місяці відрядження, обчислення середнього заробітку, їх
порівняння та відповідної оплати.
Однак, з іншого, існують різні системи та
форми оплати праці (відрядна, погодинна,
тарифна тощо). Візьмемо, наприклад, пого
динну оплату праці, за якою заробітна плата
може обчислюватися виходячи з годинної
ставки, денної ставки або місячного окла
ду. Якщо, наприклад, працівника, якому
оплачують роботу погодинно, направили
у відрядження, то як порівняти його фактичну зарплату та середню? Яку в такому випадку обчислювати зарплату: середньоденну
чи середньогодинну? І як проводити доплату за дні відрядження: за день чи за години?
На жаль, у роз’ясненнях Мінсоцполітики
відсутні відповіді на ці запитання, оскільки в них йдеться про визначення лише ден
ного заробітку, а про годинний заробіток
не згадується, що, на нашу думку, є недоліком. Тому спробуємо з’ясувати все самостійно.

Визначення денної (годинної)
зарплати
Як зазначає Мінсоцполітики в листах
від 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13 та
від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14, до
денного заробітку працівника, який має
порівнюватися із середньоденним заробітком, включаються всі елементи заробітної
плати, які працівник отримує згідно з умо
вами колективного або трудового договору
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в місяці, в якому його направляють у від
рядження, зокрема:
• оклад, доплати, надбавки, індексація;
• премії, які мають постійний харак
тер, — щомісячні, квартальні тощо.
Не включаються до денного заробітку
працівника:
• допомога на оздоровлення, матеріальна
допомога для вирішення соціально-побутових питань;
• одноразові виплати, зокрема одноразові премії;
• оплата за періоди, коли за працівником відповідно до законодавства зберігається середня заробітна плата (напри
клад, оплата за попереднє в цьому місяці
відрядження).
Оскільки денний заробіток обчислюється
в місяці, в якому працівника направляють
у відрядження, то й визначають його за за
гальним правилом, а саме: суму нарахованої
в цьому місяці заробітної плати (з ураху
ванням вказаного вище) ділять на кількість
фактично відпрацьованих робочих днів.
Аналогічно, на нашу думку, слід визна
чати й годинну заробітну плату, тобто суму
нарахованої в місяці відрядження зарплати
слід поділити на кількість фактично від
працьованих годин. Для наочності покажемо
це за допомогою формул.
Отже, денна заробітна плата розрахо
вується за формулою:
ЗПдн = ЗПміс ÷ Кроб.дн,
де ЗПдн — денна заробітна плата;
ЗПміс — заробіток працівника в місяці
відрядження, до якого включаються випла
ти, що мають постійний характер (оклад,
надбавки, доплати, індексація, щомісячні
та квартальні премії);
Кроб.дн — кількість фактично відпрацьо
ваних робочих днів у місяці відрядження.
У свою чергу годинна заробітна плата
розраховується за формулою:
ЗПгод = ЗПміс ÷ Кгод,
де ЗПгод — годинна заробітна плата;
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ЗПміс — заробіток працівника в місяці
відрядження, до якого включаються виплати, що мають постійний характер (оклад,
надбавки, доплати, індексація, щомісячні та
квартальні премії);
Кгод — кількість фактично відпрацьованих
робочих годин у місяці відрядження.

Визначення середньоденної
(середньогодинної) зарплати
Щоб розрахувати середній заробіток згідно з Порядком обчислення середньої заро
бітної плати, затвердженим постановою КМУ
від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок
№ 100), потрібно визначити:
• розрахунковий період;
• кількість робочих днів у розрахунко
вому періоді;
• суму виплат, яку працівник отримав
у розрахунковому періоді.
Згідно з абзацом третім п. 2 Порядку
№ 100 розрахунковим періодом для оплати
днів відрядження є останні два календар
них місяці роботи, що передують місяцю
відрядження. Якщо працівник пропрацю
вав на підприємстві менше двох місяців,
враховується фактично відпрацьований
час, а якщо протягом двох останніх місяців
він не працював — попередні два місяці
роботи. При цьому з розрахункового періоду
виключається час, протягом якого працівник
не працював через поважні причини й за
ним заробіток не зберігався або зберігався
частково (абзац шостий п. 2 Порядку № 100).
Згідно з абзацом першим п. 3 Порядку
№ 100 до розрахунку середньої зарплати
включаються такі виплати:
• основна заробітна плата, всі доплати
й надбавки, пов’язані з виконанням трудових
функцій, суми індексації;
• суми коригування заробітної плати
у зв’язку з підвищенням посадового окладу
або тарифної ставки;
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• виробничі премії, що мають постійний
характер (місячні, квартальні), а також річні
премії у вигляді винагороди за вислугу років
та за підсумками річної роботи.
Премії включаються в заробіток того
місяця, на який вони припадають згідно
з розрахунковою відомістю на заробітну
плату. Тобто поточні премії, нараховані мі
сяць у місяць за відпрацьовані робочі дні,
включаються повністю. Премії, які випла
чуються за квартал і триваліший проміжок
часу, включають до розрахунку в частині,
що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Наприклад, якщо до роз
рахункового періоду входить один місяць
з кварталу, за який виплачується квартальна
премія, то враховується 1/3 частина премії,
а якщо два місяці — 2/3 частини квартальної премії.
Одноразова винагорода за підсумками
роботи за рік і за вислугу років включається
до середнього заробітку шляхом додавання
до заробітку кожного місяця розрахункового
періоду 1/12 такої винагороди (абзац другий п. 3 Порядку № 100).
Якщо працівник у розрахунковому періоді
відпрацював не всі робочі дні, то премії
й винагороди враховуються пропорційно
відпрацьованому часу.
Не включаються до середньої зарпла
ти (абзаци перший та другий п. 4 Порядку
№ 100):
• одноразові виплати, зокрема виплати
за виконання трудових доручень одноразово
го характеру, компенсація за невикористану
відпустку, матеріальна допомога, допомога
працівникам у разі виходу на пенсію, вихідна
допомога, виплати до ювілейних дат, дня на
родження, одноразові премії (за винаходи та
раціоналізаторські пропозиції, за збирання
й здавання брухту металів, за довголітню та
бездоганну трудову діяльність тощо);
• виплати за час, протягом якого за
працівниками зберігався середня заробітна
плата (час щорічних основної та додаткової
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відпусток, відрядження, підвищення кваліфі
кації, виконання державних обов’язків);
• допомога по тимчасовій непрацездат
ності.
Якщо працівник не пропрацював жод
ного робочого дня протягом останніх чо
тирьох місяців (два останні перед місяцем
відрядження та два попередні перед ними),
розрахунки проводяться виходячи з уста
новлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу
(абзац третій п. 4 Порядку № 100).
Отже, середньоденна заробітна плата
обчислюється за формулою:
ЗПсд = ЗП ÷ Кроб.дн,
де ЗПсд — середньоденна зарплата;
ЗП — заробіток працівника в розрахун
ковому періоді (за два місяці перед відряд
женням або попередні два місяці, або фак
тично відпрацьований менше двох місяців
період);
Кроб.дн — кількість фактично відпрацьо
ваних робочих днів у розрахунковому періоді.
У свою чергу середньогодинна заробітна
плата розраховується за формулою:
ЗПсг = ЗП ÷ Кгод,
де ЗПсг — середньогодинна зарплата;
ЗП — заробіток працівника у розрахун
ковому періоді (за два місяці перед відряд
женням або попередні два місяці, або фак
тично відпрацьований менше двох місяців
період);
Кгод — кількість фактично відпрацьованих робочих годин у розрахунковому періоді.

Порівняння зарплати за день
відрядження із середньою
зарплатою
У всіх роз’ясненнях Мінсоцполітики йдеть
ся тільки про порівняння денної зарплати
за день відрядження та середньоденної,
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яке можна застосовувати, якщо працівнику
оплачують роботу за денною ставкою або
виходячи з місячного окладу.
Однак якщо працівнику оплачують ро
боту погодинно, його середня зарплата за
два останніх місяці розраховується як се
редньогодинна. Тому незважаючи на те,
що відрядження завжди оформляється
в календарних днях, зарплату за ці дні, на
нашу думку, також слід розраховувати погодинно, оскільки не можна порівнювати
денну зарплату за відрядження із серед
ньою погодинною зарплатою. Не можна
порівнювати величини, які мають різні
одиниці виміру!
Отже, вважаємо, що за погодинної оплати праці зарплату за дні відрядження та се
редню зарплату слід обчислювати виходячи
саме з годинної ставки, щоб порівняти їх.
Розглянемо це на прикладі.
Як бачимо, в обох випадках за співставних
умов (за годину; за день) оплата в місяці
відрядження є вищою.
Зрештою, в ст. 121 КЗпП йдеться про
середню зарплату без уточнення, про яку
саме — середньоденну чи середньогодин
ну. Нарахування виплат у всіх випадках
збереження середньої заробітної плати про
вадиться виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної плати (п. 5 Порядку № 100). А в п. 8 Порядку № 100 зазначе
но, що нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годин
ного) заробітку на число робочих днів/
годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних днів,
які мають бути оплачені за середнім заробітком.
Тому вважаємо, що й оплата часу від
рядження з огляду на порівняння середньо
годинної зарплати за два останніх місяці
роботи та середньої годинної в місяці роботи
є прийнятною.
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ПРИКЛАД

Розрахунок оплати працівнику за дні відрядження
за погодинної оплати праці
Сортувальник продукції на складі фармацевтичних виробів працює з погодинною
оплатою праці (годинна ставка становить 22,50 грн). У лютому 2017 р. він відпрацював
160 робочих годин, при цьому в період з 16 по 17 лютого перебував у відрядженні.
За відпрацьований час у лютому 2017 р. працівнику було нараховано:
— основну зарплату — 3600,00 грн (22,50 грн × 160 роб. год.), включаючи дні відрядження;
— місячну премію — 1500,00 грн.
Протягом останніх двох місяців роботи (грудень 2016 р. – січень 2017 р.) працівник
відпрацював 352 робочі години, за які йому було нараховано такі виплати (для спрощення
вкажемо загальні суми):
— основна зарплата — 7537,50 грн (22,50 × (159 + 176));
— доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — 480,00 грн;
— місячна премія (у грудні та січні) — 3000,00 грн;
1. Розраховуємо годинну ставку працівника за дні відрядження:
(3600,00 грн + 1500,00 грн) ÷ 160 роб. год. = 31,88 грн.
2. Обчислюємо середньогодинну зарплату працівника за два останніх місяці роботи
перед місяцем відрядження:
(7537,50 грн + 3000,00 грн) ÷ 335 роб. год. = 31,46 грн.
3. Порівняємо годинну ставку працівника для оплати днів відрядження в лютому 2017 р.
та середньогодинну зарплату працівника за два останніх місяці роботи:
31,88 грн > 31,46 грн.
Як бачимо, розмір годинної ставки перевищує середньогодинну, а отже, працівнику
дні відрядження оплачено відповідно до ст. 121 КЗпП.
Виконаємо ці ж розрахунки з огляду на денну зарплату.
1. Розраховуємо денну зарплату працівника за дні відрядження:
(3600,00 грн + 1500,00 грн) ÷ 20 роб. дн. = 255,00 грн.
2. Обчислюємо середньоденну зарплату працівника за два останніх місяці роботи
перед місяцем відрядження:
(7537,50 грн + 3000,00 грн) ÷ 42 = 250,89 грн.
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Річна

винагорода та середня
зарплата
Зазвичай на початку та наприкінці року виникають запитання щодо врахування, скажімо так, виплат за рік (річної
винагороди, річної премії, тринадцятої зарплати тощо)
під час обчислення середньої заробітної плати. Про це та
інше — в статті

У

   грудні працівникам виплачено премію за 2016 р. Чи враховувати її під
час обчислення середньої зарплати
для оплати часу відпустки? Чи враховується
в січні 2017 р. під час обчислення середньої
зарплати річна премія, виплачена в лютому
2016 р.? Як враховувати 13-ту зарплату під час
обчислення відпускних? Ці та інші запитання найчастіше надходять на телефонну лінію
редакції. Щоб відповісти на них, насамперед
слід визначитися з термінами.

Виплати за рік:
визначаємося з термінами
У пп. 2.3.2 «Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають
одноразовий характер» Інструкції зі стати-

стики зарплати передбачено такі виплати
працівникам:
• винагороди за підсумками роботи за
рік, щорічні винагороди за вислугу років
(стаж роботи);
• премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до
рішень уряду;
• премії за сприяння винахідництву та
раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки й технології, уведення в дію в строк і достроково виробничих
потужностей та об’єктів будівництва, своє
часну поставку продукції на експорт та інші;
• премії за виконання важливих та особ
ливо важливих завдань;
• одноразові заохочення, не пов’язані
з конкретними результатами праці (наприк
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лад, до ювілейних та пам’ятних дат, як
у грошовій, так і натуральній формі);
• грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю
в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків.
До фонду додаткової зарплати включаються премії та винагороди, у т. ч. за вислугу
років, що мають систематичний характер,
незалежно від джерел фінансування, крім
сум, зазначених у пп. 2.3.2 (пп. 2.2.2 Інструкції зі статистики зарплати).
Пункт 3 Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100) визначає спеціальні правила врахування премій, які виплачуються
за квартал і більш тривалий проміжок часу,
та одноразової винагороди за підсумками роботи за рік і за вислугу років, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік, під час обчислення середньої
зарплати.
Як бачимо, таких понять, як «13-та зарплата» чи «бонус за рік» тощо, трудове законодавство не містить. Тож відповімо на
запитання, чи рівнозначними є такі поняття,
як «премія за рік» і «одноразова винагорода
за підсумками роботи за рік»; «одноразова
винагорода за підсумками роботи за рік»
і «одноразова винагорода за підсумками
роботи за рік, нарахована в поточному році
за попередній календарний рік», а також
розглянемо, чи виплати (винагорода, премія
тощо) за рік мають нараховуватися тільки
в поточному році за попередній рік чи можна
їх нараховувати й за поточний рік у поточному році.
Підпунктом 2.3.2 Інструкції зі статистики
зарплати до винагород та заохочень віднесено винагороди та премії, хоча з пп. 2.2.2 цієї
Інструкції випливає, що премії та винагороди — це нібито різні категорії. Тому або слід
дотримуватися термінології, якою оперує
Порядок № 100, або виходити не з форми,
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а із суті виплати. Якщо суть виплати — заохочення працівників за результатами роботи за рік, то не важливо, як вона нази
вається, правила її врахування для цілей
обчислення середньої зарплати мають бути
однаковими. Такий висновок можна зробити
і з листів-роз’яснень Мінсоцполітики.

Документальне оформлення
річної винагороди
Види та розміри надбавок, доплат, пре
мій, винагород та інших заохочувальних,
компенсаційних і гарантійних виплат вста
новлюються підприємствами в колективному
договорі з дотриманням норм і гарантій,
передбачених законодавством, генеральною,
галузевими (міжгалузевими) і територіаль
ними угодами. Якщо колективний договір
на підприємстві не укладено, роботодавець
зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості
працівників, а в разі його відсутності —
з іншим уповноваженим на представництво органом. Конкретні розміри надбавок,
доплат, премій і винагород встановлюються з урахуванням вищезазначених вимог
(ст. 15 Закону про оплату праці та ст. 97
КЗпП).
Тобто порядок і розмір нарахування та виплати працівникам винагород, премій тощо,
в т. ч. за рік, установлюється небюджетними
підприємствами самостійно в таких локальних актах, як положення про преміювання;
положення про винагороду за результатами
роботи за рік; положення про оплату праці
тощо. У них слід передбачати коло працівників, яким вони виплачуються, в т. ч. у разі їх
звільнення посеред року; строки виплати;
умови позбавлення; розмір, зокрема:
• в сумі, кратній розміру мінімальної
зарплати чи прожиткового мінімуму тощо;
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• в сумі, яка визначається як відсоток
від посадового окладу;
• в сумі, що визначається як відсоток від
середньої заробітної плати;
• у фіксованій сумі;
• в розмірі середньої заробітної плати
тощо.
Часто в колективному договорі чи іншому
локальному акті зазначають: «Встановити
річну винагороду в розмірі середньої заробітної плати», і далі про розмір річної винагороди жодних уточнень. Через це в бухгалтерів виникає багато запитань на кшталт:
обчислювати середню зарплату за два місяці
чи за 12, які виплати до неї включати тощо.
Порядок № 100 застосовується для обчислення середньої зарплати в перелічених
у ньому випадках її збереження, а також
в «інших випадках, коли згідно з чинним
законодавством виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати». Тому
коли йдеться не про дотримання норм законодавства з питань оплати праці, а про
базу розрахунку самостійно встановлених
виплат, можна відступати від норм Порядку
№ 100 і розробити свої умови обчислення
середньої зарплати.

Середня зарплата
та річна винагорода
Пунктом 3 Порядку № 100 визначено,
які виплати враховуються під час обчислення середньої заробітної плати, та особливості їх врахування. Встановлено, що під час
обчислення середньої заробітної плати
у всіх випадках її збереження включаються,
зокрема, виробничі премії, винагорода за
підсумками річної роботи та вислугу років
тощо.
Премії включаються в заробіток того
місяця, на який вони припадають згідно
з розрахунковою відомістю на заробітну
плату. Ця норма стосується всіх видів премій:

місячних, квартальних, річних тощо і озна
чає, що їх врахування залежить не від того,
за який період нарахували такі премії, а й
коли їх нарахували. Наприклад, виплачена
в лютому премія за січень враховується
в лютому; премія за І квартал, нарахована
у квітні, враховується у квітні. Якщо виплати
нараховані за тривалий проміжок часу, п. 3
Порядку № 100 визначає особливі правила
їх врахування.
Так, премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при
обчисленні середньої зарплати за останні два
календарні місяці включаються в заробіток
в частині, що відповідає кількості місяців
у розрахунковому періоді. Якщо число
робочих днів у розрахунковому періоді
відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під
час обчислення середньої заробітної плати
за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому
в розрахунковому періоді. А якщо йдеться
про збереження середньої зарплати не за
два останні календарні місяці, а за рік, такої
вимоги щодо премій не встановлено.
Одноразова винагорода за підсумками
роботи за рік і за вислугу років включається
до середнього заробітку шляхом додавання
до заробітку кожного місяця розрахункового
періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.
Оскільки ця норма закріплена в окремому
абзаці, вона стосується збереження середньої
зарплати і за час відпустки, і за двомісячного
розрахункового періоду. У зв’язку з цим слід
викласти кілька позицій стосовно питання,
що розглядається.

Період врахування
На думку Мінсоцполітики (див., наприк
лад, лист від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07),
основною умовою врахування річної ви
наг ороди під час обчислення середньої
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заробітної плати є її нарахування в поточному році за попередній рік. Тобто якщо
нарахування річної винагороди відбулося
в грудні 2016 р. за 2016 р., вона не враховуватиметься при обчисленні середньої
заробітної плати для розрахунку всіх виплат,
що обчислюються відповідно до Порядку
№ 100.
Крім того, Мінсоцполітики вважає (див.
журнал «Заработная плата» № 12/2013),
що не слід враховувати до розрахунку винагороду, нараховану в поточному році
за попередній рік, яка хоч і потрапляє до
розрахункового періоду, але не в поточному
році. Мається на увазі ситуація, за якої, наприклад, працівникам підприємства в серпні
2016 р. була виплачена річна винагорода
за результатами роботи за 2015 р. У травні
2017 р. працівник іде у відпустку. Оскільки
відпустка надається у 2017 р., винагорода
за підсумками роботи за 2015 р., виплачена
в серпні 2016 р. не має враховуватися під час
обчислення середньої зарплати для оплати
днів відпустки.
Незрозуміло, чому Мінсоцполітики займає
таку позицію, адже перелік виплат, які не
враховуються під час обчислення середньої
зарплати, наведено в п. 4 Порядку № 100,
і він таких застережень не містить.
Ще один момент, щодо якого з позицією
Мінсоцполітики (див. журнал «Заработная
плата» № 12/2013, с. 83) важко погоджуватися, це врахування до розрахунку середньої зарплати винагороди, яка не входить
у розрахунковий період. Мається на увазі
ситуація, за якої, наприклад, винагорода
нарахована в лютому 2017 р. за 2016 р.,
а працівник перебуває у відрядженні
в листопаді 2017 р., і слід визначити середню зарплату за вересень – жовтень 2017 р.
На думку Мінсоцполітики, хоча розрахунковий період вересень – жовтень, а винагорода нарахована в лютому, 2/12 її суми слід
враховувати під час обчислення середньої
зарплати.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Розподіл між періодами
Ще один нюанс, на який слід звернути
увагу, це так званий «розподіл» винагороди
між періодами. Мається на увазі таке.
Наприклад, винагорода нарахована
в лютому 2017 р. за 2016 р. Працівник йде
у відпустку в травні 2017 р. Якщо дотримуватися норм п. 3 Порядку № 100, то оскільки
розрахунковий період становить 12 місяців
(травень 2016 р. – квітень 2017 р.), до розрахунку середньої зарплати враховується 12/12
суми винагороди (вся її сума). І тут досить
поширеною є позиція, що до розрахунку слід
включити тільки ту частину винагороди,
яка припадає на 2016 р. Це логічно, але не
відповідає п. 3 Порядку № 100.
Інший випадок, який трапляється на
практиці, — винагорода за попередній рік
нарахована в поточному році в тому ж місяці,
коли розпочинається відпустка чи інша
подія, з якою пов’язано обчислення середньої
зарплати.
Наприклад, річну винагороду за 2016 р.
нараховано й виплачено працівнику в січ
ні 2017 р., і в січні 2017 р. працівник йде
у відпустку. Існує думка, що в такому випадку річна винагорода враховуватиметься
в розрахунок відпускних, оскільки вона на
рахована за 2016 р., який повністю врахо
вується до розрахункового періоду. Але
січень не входить до розрахункового періоду,
і виплати, нараховані в січні, не можуть прий
матися до розрахунку, оскільки порушується
правило: виплати враховуються в тому місяці,
в якому, а не за який, вони нараховані. Хоча,
якщо пригадати позицію Мінсоцполітики
щодо урахування винагороди під час розрахунку середньої зарплати в кінці року, то
напевно це стверджувати важко.

Допомога з ФСС
Для оплати допомоги по тимчасовій
непрацездатності та допомоги по вагітності
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та пологах середня зарплата обчислюється
відповідно до Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2001 р. № 1266 (далі —
Порядок № 1266).

Середня заробітна плата обчислюється
на підставі відомостей, що включаються
до звітності з ЄСВ (п. 32 Порядку № 1266).
Обов’язковою умовою врахування тієї чи
іншої виплати до розрахунку середньої
заробітної плати є факт нарахування ЄСВ,
а не вид виплати. Тому якщо винагорода оподатковується ЄСВ, вона повністю

ПРИКЛАД

Врахування річної винагороди під час обчислення середньої зарплати
Працівника прийнято на роботу 01.08.2016 р. У березні 2017 р. йому нарахували
й виплатили річну винагороду за 2016 р. у розмірі 3200,00 грн. Як враховується ця виплата
в розрахунковому періоді, наведено в таблиці.
№
з/п

Місяць обчислення
середнього
заробітку

1

Травень 2017 р.

2

Жовтень 2017 р.

3

Травень 2017 р.

4

Жовтень 2017 р.

Розрахунковий
період

Обчислення

Розрахунковий період — 2 місяці
Березень 2017 р. – 3200,00 ÷ 12 × 2 = 533,33 грн.
квітень 2017 р.
Під час обчислення середньої зарплати
враховується не вся сума річної
винагороди, а лише 2/12 річної винагороди
Серпень 2017 р. – 3200,00 ÷ 12 × 2 = 533,33 грн.
вересень 2017 р.
Під час обчислення середньої зарплати
також враховується 2/12 річної
винагороди, оскільки 1/12 винагороди
додається до заробітку кожного місяця
розрахункового періоду, незважаючи
на те, що місяць нарахування
не враховується до розрахункового
періоду (позиція Мінсоцполітики)
Розрахунковий період — 12 місяців
Серпень 2016 р. – 3200,00 ÷ 12 × 2 = 2400,00
квітень 2017 р.
Під час обчислення середньої зарплати
враховується 9/12 річної винагороди,
оскільки в розрахунковому періоді є лише
дев’ять місяців, а винагорода нарахована
в поточному році за попередній
Жовтень 2016 р. – 3200,00 ÷ 12 × 12 = 3200,00 грн.
вересень 2017 р.
До розрахунку враховується 12/12 річної
винагороди
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включається до розрахунку незалежно від
того, коли і за який період її нараховано —
головне, щоб вона була нарахована в одному
з місяців розрахункового періоду та включена
у звітність з ЄСВ.

Оподаткування
річної винагороди
Річна винагорода включається до загального місячного доходу в місяці, у якому її
нарахували, та оподатковується аналогічно
заробітній платі ПДФО за ставкою 18 %
та ВЗ за ставкою 1,5 %. У ф. № 1ДФ вона
відображається в кварталі, в якому її нараховано, з ознакою доходу «101». У межах
максимальної бази справляння ЄСВ сума
винагороди оподатковується ЄСВ за ставкою 22 %.
Якщо річну винагороду виплатили звіль
неному працівнику, вона не є зарплатною
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виплатою, але ПДФО та ВЗ оподатковується
аналогічно заробітній платі. У ф. № 1ДФ
таку виплату слід відобразити з ознакою
доходу «127». Щодо оподаткування її ЄСВ,
то ситуація дещо складніша.
Річна винагорода є виплатою за відпра
цьований час, оскільки вона залежить від
відпрацьованого протягом року часу й
дати звільнення. Тому під час нарахування
ЄСВ необхідно врахувати норми п. 2 ст. 7
Закону про ЄСВ, згідно з якими єдиний внесок нараховується на суму, що визначається
шляхом ділення зарплати за відпрацьований
час, виплаченої за результатами роботи, на
кількість місяців, за які вона нарахована.
Тобто розбиваємо суму річної винагороди на кількість місяців, відпрацьованих
працівником, за які йому виплачено винагороду, та відповідно відображаємо
у звітності з помісячною розбивкою в місяці
нарахування такої виплати з кодом типу
нарахування «1».

До відома
Розрахунок зарплати в разі сумісництва та суміщення професій
Розрахунок заробітної плати в разі сумісни
цтва проводиться відповідно до оплати праці
за посадою за фактично відпрацьований час.
При цьому встановлена зарплата за 1 годину
роботи не повинна бути меншою ніж 19,34 грн.
Доплату до рівня мінімальної заробітної плати
слід нараховувати окремо за основним місцем
роботи та окремо на роботі за сумісництвом.
Суміщення професій — це виконання праців
ником разом зі своєю роботою, передбаченою
трудовим договором, додаткової роботи за
іншою професією (посадою). Додаткова робота

за іншою професією (посадою) здійснюється
в межах робочого часу за основним місцем
роботи. Працівник виконує покладені на нього
додаткові обов’язки без звільнення його від
основної роботи, і виконання такої роботи
відбувається в межах робочого часу за основ
ною роботою. А це означає, що доплату слід
ураховувати в складі заробітної плати.
За інформацією Управління Держпраці
у Хмельницькій області
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Олена МОРЄВА,
економіст

Оплата праці

бухгалтерів
у загальноосвітньому
навчальному закладі
Певна кількість закладів освіти ведуть бухгалтерський облік
самостійно. Про те, як встановлюється заробітна плата
працівникам бухгалтерської служби навчальних закладів
з 1 січня поточного року, йдеться у статті

П

осаду бухгалтера (головного бухгал
тера) відповідно до Типових штат
них нормативів загальноосвітніх
навчальних закладів, затверджених на
казом Міністерства освіти і науки України
від 06.12.2010 р. № 1205, вводять до штатів
загальноосвітніх навчальних закладів у разі
ведення бухобліку самостійно. У той же час
установлення посади головного бухгалте
ра можливе в разі створення відповідного
структурного підрозділу та наявності під
леглих (лист Мінпраці від 30.03.2010 р.
№ 3200/0/14–10/13). Тож у деяких закладах
бухоблік ведеться бухгалтерами.
Основним документом, який визначає
завдання та функціональні обов’язки бух
галтерської служби, повноваження її керів
ника, є Типове положення про бухгалтерську
службу бюджетної установи, затверджене
постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59.
З 01.01.2017 р. відповідно до постанови
КМУ «Про оплату праці працівників уста-

нов, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 р.
№ 1037 (далі — Постанова № 1037) змінено розміри посадових окладів (ставок
заробітної плати) за Єдиною тарифною
сіткою (ЄТС).
Зазначимо, що ці зміни розраховано на
основі розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника 1 тарифного розря
ду, установленого на рівні прожиткового
мінімуму для працездатних осіб станом на
01.01.2017 р. — 1600 грн.
Тарифні розряди для такої категорії
працівників, як бухгалтери навчальних
закладів, окремо не визначені. Для них
тарифні розряди встановлюють за посада
ми «Провідні фахівці» та «Фахівці» певної
категорії відповідно до додатку 11 «Схе
ма тарифних розрядів посад керівників
інших структурних підрозділів, фахівців
і технічних службовців навчальних закладів і установ освіти та наукових установ»
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до наказу Міністерства освіти і науки України
«Про впорядкування умов оплати праці та
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти
та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557
(далі — Наказ № 557).
Для бухгалтерів навчальних закладів відповідно до додатку 11 до Наказу № 557 та
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників передбачено чотири
рівні кваліфікаційних категорій. Наведемо
їх у таблиці 1.
Відповідно до Постанови № 1037 розміри
посадових окладів цих працівників зазнали
змін, які наводимо в таблиці 2.

Як бачимо, підвищення посадових окладів відповідно до Постанови № 1037 ста
новить 19,8 %. Утім, навіть незважаючи
на підвищення, як зрозуміло з таблиці 2,
посадові оклади згаданих працівників все
одно нижчі за розмір мінімальної заробітної
плати, яка з 01.01.2017 р. дорівнює 3200 грн.
Нагадаємо, що змінилася й сутність по
няття «мінімальна заробітна плата». Під
ним розуміють встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану
працівником місячну (годинну) норму праці.
На відміну від попередніх умов застосування й виплати мінімальної заробітної плати, з 01.01.2017 р. з неї виключили норму,
Таблиця 1

Кваліфікаційні вимоги до посад бухгалтерів
Посада

Тарифний
розряд

Кваліфікаційні вимоги

Провідний
бухгалтер

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст), стаж роботи за професією бухгалтера 1 категорії —
не менш як два роки

10

Бухгалтер
І категорії

Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр), для магістра — без вимог
до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією
бухгалтера II категорії — не менш як два роки, для бакалавра —
не менш як три роки
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр), для спеціаліста — без вимог до стажу
роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією бухгалтера
не менше двох років
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр), без вимог до стажу роботи

9

Бухгалтер
II категорії

Бухгалтер
без категорії

8

7

Таблиця 2
Розміри посадових окладів працівників бухгалтерської служби
Тарифний розряд (за ЄТС)

10
9
8
7

Посадовий оклад, грн
на 01.12.2016 р.
на 01.01.2017 р.

2430,00
2310,00
2189,00
2056,00

2912,00
2768,00
2624,00
2464,00
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за якою до мінімальної заробітної плати не
зараховували доплати, надбавки, заохочу
вальні та компенсаційні виплати. З огляду на
це, якщо нарахована працівнику заробітна
плата за виконану місячну норму праці буде
нижчою за розмір мінімальної зарплати,
роботодавцю необхідно здійснити відповідну доплату, щоб отримана в підсумку сума
сягала рівня мінімальної заробітної плати.
Такими виплатами можуть бути надбавки
за високі досягнення у праці, виконання
особливо важливої роботи (на період її ви
конання), складність і напруженість у роботі
та інші якісні виробничі показники кожного
конкретного працівника. Граничний розмір
кожної з цих надбавок не може перевищувати 50 % посадового окладу.
Згідно з чинним законодавством праців
никам можуть встановлюватися доплати за
виконання обов’язків тимчасово відсутніх
працівників, за суміщення професій (по
сад), за розширення зони обслуговування
або збільшення обсягу виконуваних робіт
тощо. Працівники освіти мають право на
одержання інших заохочувальних виплат.
Преміювання бухгалтерів, встановлення
їм надбавок та доплат до посадових окладів,
надання матеріальної допомоги здійснюється
за рішенням керівника закладу в межах на
явних коштів на оплату праці.
З метою недопущення зрівняння в оплаті
праці керівникам навчальних закладів дору
чено забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати праців
ників, які отримують її на рівні мінімальної.
Зробити це рекомендовано, як зазначено
вище, за рахунок встановлення доплат, над
бавок, премій.
Так, наприклад, на посаді бухгалтера
навчального закладу працює особа, якій
встановлено посадовий оклад за 9 тариф
ним розрядом ЄТС (його розмір менший за

ОПЛАТА ТРУДА

розмір мінімальної заробітної плати), жодних
надбавок й доплат за вказаною посадою
працівникові не передбачено, тому йому
мають провести доплату в розмірі 432 грн
(3200 грн – 2768 грн).
Також з метою забезпечення диференціації між зарплатою працівників 7-9 тарифних
розрядів (наприклад, бухгалтерів) керівник
навчального закладу може встановити їм
певні надбавки, доплати.
Наприклад, якщо керівник закладу вста
новить бухгалтеру надбавку за високі до
сягнення у праці розміром 50 % посадового
окладу, то сумарно заробітна плата зазна
ченого працівника становитиме:
2768,00 + 2768,00 × 50 % = 4152,00 грн.
Як бачимо, цей показник більший, ніж
мінімальна заробітна плата, тож проводити
доплату до рівня мінімальної зарплати не
потрібно.
У разі роботи бухгалтера за сумісництвом,
наприклад, на 1,5 окладу, доплату до рівня
мінімальної заробітної плати слід нарахо
вувати окремо за основним місцем роботи
і окремо за сумісництвом:
• за основним місцем роботи доплата до
мінімальної зарплати бухгалтеру ІІ категорії
становитиме:
3200,00 – 2768,00 = 432 грн;
• за сумісництвом:
(3200,00 × ½) – (2768,00 × ½) =
= 216,00 грн.
Місячна заробітна плата бухгалтера дорів
нюватиме:
2768,00 + 432,00 + 1384,00 + 216,00 =
= 4800 грн.
Якщо працівникові буде встановлено
доплату за суміщення посад у розмірі 50 %
посадового окладу, то місячна заробітна
плата за таких умов становитиме :
2768,00 + 2768,00 × 50 % = 4152,00 грн.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

На ваші запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Покладаємо обов’язки головного
бухгалтера на іншого працівника
Економіст отримує оклад і доплату
в розмірі 0,4 окладу за суміщення
професій. Головний бухгалтер захворіла, і на час хвороби на економіста
поклали виконання її обов’язків. Чи можна
встановити йому ще й доплату в розмірі
50 % окладу за виконання обов’язків головного бухгалтера?
У разі тимчасової відсутності головного бухгалтера (відрядження,
відпустка, тимчасова втрата праце
здатності тощо) виконання його обов’язків
пок-ладається на заступника головного бухгалтера, а в разі його відсутності відповідно
до наказу керівника — на іншого працівника
бухгалтерської служби.
У ситуації, що розглядається, обов’язки
головного бухгалтера через відсутність у штаті посади заступника головного бухгалтера
покладено на час хвороби на економіста. За
тимчасове виконання обов’язків головного
бухгалтера особі, що виконує його обов’язки,
належить виплатити різницю між його посадовим окладом та окладом економіста.
Отже, слід видати наказ про тимчасове переведення економіста на посаду головного
бухгалтера з виплатою різниці між його
посадовим окладом і окладом головного
бухгалтера.
Зверніть увагу, що виплата всіх інших
надбавок, доплат, які за своєю посадою одержував економіст, здійснюється йому в тому
розмірі, в якому вони надавалися до тим-

часового покладання на нього обов’язків
головного бухгалтера. Зокрема, це стосується й доплати за суміщення посад, яка
виплачується працівнику відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників
на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р.
№ 1298 (далі — Постанова № 1298).
У ситуації, про яку йдеться в запитанні,
керівник закладу на час виконання обов’язків
тимчасово відсутнього головного бухгалтера
може встановити економісту надбавку за
складність і напруженість у роботі в розмірі
до 50 % посадового окладу за основною зай
маною посадою.
Установлюється така надбавка за виконання різноманітної за складом роботи,
нелегкої для рішення й виконання, яка потребує уваги, зосередженості, додаткових
зусиль і часу залежно від завдань, що стоять
перед працівником. Як правило, таку надбавку встановлюють працівнику, якому доручають завдання підвищеної складності,
виконання якої тягне за собою збільшення
інтенсивності праці.
Вказаному працівнику можуть встановити доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника відповідно до
п. «а» пп. 3 п. 3 Постанови № 1298. Базовим
документом, що містить загальні норми,
принципи, способи виконання працівником
бюджетної установи додаткових обов’язків,
є постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)»
від 04.12.1981 р. № 1445 та Інструкція щодо
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її застосування, затверджена спільним наказом Держкомпраці, Мінфіну СРСР і ВЦРПС
від 14.05.1982 р. № 53-ВЛ.
Аналіз законодавства дає змогу зробити
висновок, що роботодавець не обмежений
нормою в 50 % у разі визначення розміру доплат за суміщення професій (посад).
У частині першій ст. 21 КЗпП йдеться, що
виконувана робота визначається угодою
між працівником і роботодавцем чи фізичною особою. Розміри доплат за суміщення
професій (посад) або виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника згідно
з частиною другою ст. 105 КЗпП встановлюються на умовах, передбачених колективним договором. Якщо колективний договір
в організації не укладено, роботодавець
зобов’язаний погодити питання доплат із
профспілковим органом, який представляє
інтереси більшості працівників, а якщо його
немає — з іншим органом, уповноваженим
реклама
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на представництво трудовим колективом
(ст. 97 КЗпП).
Зазначимо, що п. 6.3.6 Галузевої угоди
між Міністерством освіти і науки України
та ЦК Профспілки працівників освіти і науки, зареєстрованої Міністерством соціальної політики України від 15.12.2016 р. за
№ 31, передбачено, що на розмір доплат за
суміщення професій, посад, за виконання
обов’язків тимчасово відсутніх працівників,
розширен-ня зони обслуговування без звільнення від своєї основної роботи може бути
спрямована вся економія фонду заробітної
плати за відповідними посадами.
Отже, якщо положення про оплату праці,
яке є додатком до колективного договору,
не містить обмежень щодо виплати вказаних доплат, то економіст може одержувати
доплату за суміщення посад і доплату за
тимчасове виконання обов’язків головного
бухгалтера.
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Сегодня в рубрике:

Доходы нерезидента:
выплаты
предпринимателям

c. 76

Олена ЛЄСНІКОВА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Доходи

нерезидента:
виплати
підприємцям
У попередньому номері журналу було розглянуто специфіку
нарахування та оподаткування доходів фізосіб-нерезидентів,
які працюють в Україні. Тепер з’ясуємо, як нараховується та
оподатковується дохід нерезидента — підприємця та як нараховані на його доходи податки відображати у звітності
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Оподаткування доходу,
що виплачується нерезидентупідприємцю
З’ясуємо, як бути в разі виплати доходу
нерезиденту за договором, якщо той зареєстрований в іншій країні як підприємець?
Зазвичай у разі виплати доходу підприємцю ми користуємось п. 177.8 ПКУ, у якому
зазначено, що під час нарахування (виплати)
фізичній особі — підприємцю доходу від
здійснення нею підприємницької діяльності
суб’єкт господарювання, який нараховує дохід, не утримує податку на доходи в джерела
виплати за умови, що підприємцем надано
копію документа, який підтверджує його
державну реєстрацію відповідно до закону
як суб’єкта підприємницької діяльності. Але
чи діє це правило для фізосіб-нерезидентів?
Звернемось до положень міжнародних
договорів, адже згідно з п. 3.2 ПКУ за їх наявності вони мають перевагу над нормами
ПКУ. Загалом майже всі міжнародні договори
мають статтю під назвою «Доходи від незалежних особистих послуг», у якій йдеться
про професійні послуги чи іншу діяльність
незалежного характеру. Під професійними
послугами при цьому розуміється, зокрема,
незалежна діяльність у галузі мистецтв, наукова, спортивна, літературна, виховательська або викладацька діяльність, незалежна
діяльність лікарів, адвокатів, інженерів,
архітекторів, стоматологів, аудиторів, бухгалтерів — і цей перелік не є вичерпним.
Для прикладу візьмемо ст. 14 «Незалежні
індивідуальні послуги» Угоди між Урядом
України і Урядом Республіки Білорусь про
уникнення подвійного оподаткування та
запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно,
підписаної 24.12.1993 р. та ратифікованої
20.12.1994 р. (далі — Угода). Згідно з цією
статтею дохід, що одержує резидент Білорусі за професійні послуги чи іншу діяльність
незалежного характеру, оподатковується
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тільки в Білорусі, за винятком випадків,
коли він володіє постійною базою в Україні
з метою провадження цієї діяльності. Якщо
він володіє такою постійною базою, дохід
може оподатковуватись в Україні, але тільки
стосовно доходу, який може бути віднесено
до цієї постійної бази.
У п. 2 ст. 14 Угоди зазначається, що термін
«професійні послуги» включає, зокрема, незалежну наукову, літературну, артистичну,
художню, освітню або викладацьку діяльність,
так само як і незалежну діяльність лікарів,
адвокатів, інженерів, архітекторів, зубних
лікарів і бухгалтерів.
ПКУ не містить терміна «постійна база»,
однак містить термін «постійне представництво» (пп. 14.1.193 ПКУ) — це постійне місце
діяльності, через яке повністю або частково
проводиться господарська діяльність нере
зидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних
ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку
природних ресурсів; склад або приміщення,
що використовується для доставки товарів,
сервер.
Для цілей оподаткування термін «постійне
представництво» включає:
• будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт
чи пов’язану з ними наглядову діяльність,
якщо тривалість робіт, пов’язана з таким
майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців;
• надання послуг нерезидентом (крім
послуг з надання персоналу), у т. ч. консультаційних, через співробітників або інший
персонал, найнятий ним для таких цілей, але
якщо така діяльність провадиться (в рамках
одного проекту або проекту, що пов’язаний
з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить
більш як шість місяців, у будь-якому 12-місячному періоді;
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• резидентів, які мають повноваження:
діяти від імені виключно такого нерезидента (проведення переговорів щодо суттєвих
умов та/або укладення договорів (контрактів)
від імені цього нерезидента), що призводить
до виникнення в цього нерезидента цивільних прав та обов’язків; та/або утримувати
(зберігати) запаси товарів, що належать
нерезиденту, із складу яких здійснюється
поставка товару від імені нерезидента, крім
резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або ліцензійного складу.
У частині третій пп. 14.1.193 ПКУ зазначено, що постійним представництвом не
є використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації
або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту, або, наприклад, утримання постійного місця діяльності виключно
з метою закупівлі товарів чи виробів або
для збирання інформації для нерезидента — тобто утримання постійного місця
діяльності виключно з метою провадження
для нерезидента будь-якої діяльності, яка
має підготовчий або допоміжний характер.
Отже, за аналогією, «постійна база» — це
місце, яке використовується нерезидентом
для проведення господарської діяльності
в Україні. Якщо нерезидент володіє такою
постійною базою та використовує її для
провадження професійних чи інших незалежних послуг, його доходи від цієї діяльності
оподатковуються в Україні.
Але це правило має винятки, які стосуються насамперед працівників мистецтва
і спортсменів. Згідно зі ст. 17 Угоди незалежно
від положень ст. 14 і 15 дохід, що його одержує
резидент Білорусі як працівник мистецтва,
такий як артист театру, кіно, радіо чи телебачення, або музикант, або як спортсмен від
його особистої діяльності, що провадиться
в Україні, може оподатковуватись в Україні.
Отже, маємо таку ж ситуацію, як і з доходами
від роботи за наймом — «може оподатковуватись» для підприємства, яке виплачує
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нерезиденту доходи, означає «мусить оподатковуватись».
Окрема стаття передбачена для роялті:
якщо роялті виникають в Україні та виплачуються резиденту Білорусі, вони можуть
оподатковуватись як в Білорусі, так і в Україні,
але податок, що стягується в Україні, не може
перевищувати 15 %.
Отже, маємо зробити такі висновки:
• дохід нерезидента, який він отримує
в Україні від надання професійних послуг та
іншої незалежної діяльності, оподатковується в Україні лише за наявності в нерезидента
постійної бази;
• дохід нерезидентів, що є працівниками
мистецтва та спортсменами, отриманий
в Україні, має оподатковуватись в Україні;
• роялті, що сплачені нерезиденту в Украї
ні, можуть оподатковуватись в Україні, але
податок не має бути вищим ніж 15 %.
Але наведені висновки перекреслює
лист ГУ ДФС у м. Києві від 25.11.2015 р.
№ 18007/10/26-15-17-01-12, у якому податківці, коментуючи договір про надання
послуг з резидентами РФ та Азербайджанської Республіки, посилаються на пп. 170.10.3
ПКУ та ст. 15 міжнародного договору та
зазначають: «Доходи за договором цивільноправового характеру резиденту Російської
Федерації (Азербайджанської Республіки),
які сплачуються українською компанією,
підлягають оподаткуванню в Україні <...>.
Якщо фізична особа — нерезидент, який
зареєстрований як фізична особа — підприємець в Російській Федерації (Азербайджанській Республіці), одержує дохід з джерелом
його походження з України, згідно з договором про надання послуг, то сума такого
доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу такого нерезидента, та оподатковується податковим агентом під час нарахування та виплати <...>».
Як уже зазначалося, ст. 15 у міжнародних
договорах стосується виключно роботи за

№3 (128) март 2017

наймом і не має жодного стосунку до надання
професійних послуг. Тож як реагувати на це
роз’яснення, вирішувати читачам. У будьякому випадку звільнення нерезидента від
оподаткування можливе лише за наявності
довідки, яка підтверджує статус податкового
резидента.

Відображення у звітності
Якщо українське підприємство виплачує
нерезиденту заробітну плату, воно є податковим агентом цього нерезидента. Аналогічно,
якщо фізична особа — нерезидент отримує
дохід за договором про надання послуг, і такий дохід підлягає оподаткуванню в Україні,
отримувач послуг є податковим агентом
нерезидента.
Отже, виплату доходу нерезиденту слід
відобразити у ф. № 1ДФ. Ознака доходу
проставляється відповідно до виду отриманого нерезидентом доходу. Доходи у вигляді
заробітної плати, нараховані (виплачені)
нерезиденту відповідно до умов трудового
договору (контракту), — з ознакою доходу
«101». Дохід, виплачений самозайнятій особі, відображається у ф. № 1ДФ з ознакою
доходу «157».
Окрему увагу приділимо заповненню
графи 2 ф. № 1ДФ «Податковий номер або
серія та номер паспорта». Згідно з вимогами п. 70.1 ПКУ до Державного реєстру фізичних осіб вноситься інформація як про
громадян України, так і про іноземців та
осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні або не мають постійного
місця проживання в Україні, але сплачують
податки в Україні.
За прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання
реєстраційного номера облікової картки
ведеться лише облік фізичних осіб, які відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки через свої релі-
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гійні переконання. Такі фізособи мають
повідомити податковий орган про відмову
від прийняття реєстраційного номера облікової картки.
Такі особи отримують відмітку, яка дає
право податковому агенту виплачувати особі
доходи без реєстраційного номера облікової
картки платника податків.
Отже, нерезидент не може відмовитися
від отримання реєстраційного номера облікової картки. Такого ж висновку доходить
і Міжрегіональне ГУ ДФС — Центральний
офіс з обслуговування великих платників
у листі від 26.02.2016 р. № 4262/10/28-1006-11.
В іншому випадку податковий агент не
має можливості відзвітуватись без порушень, бо внесення до ф. № 1ДФ паспортних
даних нерезидента може призвести до накладення штрафу за заповнення податкової
звітності з помилками (п. 119.2 ПКУ).
Аналогічним чином дохід, виплачений
нерезиденту, відображається у звітності
з ЄСВ. Підприємство, що виплачує нерезиденту зарплату чи дохід за договором про
надання послуг, сплачує ЄСВ. У таблиці 5
та 6 звітності з ЄСВ вноситься реєстраційний
номер облікової картки нерезидента.
Крім того, п. 103.9 ПКУ встановлено, що
особа, яка виплачує доходи нерезиденту,
зобов’язана в разі здійснення у звітному
періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України
подавати до органу державної податкової
служби за своїм місцезнаходженням (місцем
проживання) звіт про виплачені доходи,
утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів. Розрахунок (звіт)
податкових зобов’язань нерезидентів, які
отримали доходи із джерелом їх походження
з України, передбачено у вигляді додатка ПН
до рядка 23 податкової декларації з податку
на прибуток підприємств, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України
від 20.10.2015 р. № 897.
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 80

Разъясняют специалисты
Гоструда

c. 83

Роз’яснюють фахівці ДФСУ
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресур ДФСУ (ЗіР),
категорія 304.04.01

Доплата ЄСВ із суми допомоги
по вагітності та пологах
Чи необхідно здійснити донарахування до розміру мінімального
страхового внеску суми допомоги
по вагітності та пологах, якщо дати початку та кінця листка непрацездатності
припадають на різні календарні роки?
Відповідно до частини п’ятої ст. 8
Закону про ЄСВ у 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.
Обов’язок нарахування ЄСВ з мінімальної заробітної плати за основним місцем

роботи передбачено і в разі, якщо працівник
перебував у відпустці у зв’язку з вагітністю
та пологами.
Cплата ЄСВ за осіб, які перебувають
у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами
та отримують допомогу по вагітності та пологах, здійснюється з усієї суми нарахованої
допомоги в місяці, в якому були здійснені
нарахування.
Абзацом другим пп. 1 п. 3 розділу ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 20.04.2015 р. № 449, визначено, що
нарахування ЄСВ за осіб, які перебувають
у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами
й отримують допомогу по вагітності та пологах, здійснюється за кожний місяць окремо.
Якщо після розподілу лікарняного (суми
допомоги по вагітності та пологах відносяться
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до того місяця, за який вони нараховані)
загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру, то сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки
ЄСВ.
Згідно зі ст. 9 Закону про ЄСВ обчислення
ЄСВ здійснюється на підставі бухгалтерських
та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які
підтверджують нарахування (обчислення)
виплат (доходу), на які відповідно до Закону
про ЄСВ нараховується ЄСВ.
Якщо листок непрацездатності у зв’язку
з вагітністю та пологами відкрито в поточному році, а дата його закриття припадає на
наступний календарний рік, то сума допомоги по вагітності та пологах нараховується
й виплачується із застосуванням розміру

мінімальної заробітної плати, що діяв на
дату нарахування такого доходу.
Якщо періоди перебування на лікарняному по вагітності та пологах припадають на
зміну розміру мінімальної заробітної плати,
а база нарахування ЄСВ на суму допомоги
по вагітності та пологах розрахована виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діяв на дату нарахування таких сум,
необхідно в місяці, у якому змінено розмір
мінімальної заробітної плати, здійснити
донарахування ЄСВ виходячи із зміненого
розміру мінімальної зарплати за місяці,
за які нараховано суми допомоги по вагітності та пологах.
При цьому в разі здійснення платниками
донарахування сум ЄСВ, пов’язаного із зміною розміру мінімальної заробітної плати,
штрафні санкції за донарахування платником
своєчасно не нарахованого ЄСВ фіскальним
органом не застосовуються.

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

Оподаткування «рекламних»
подарунків
Чи є об’єктом оподаткування ПДФО
вартість подарунків, що роздаються відвідувачам під час проведення
рекламної акції?
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 р.
№ 270/96-ВР, який визначає засади
рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва,
розповсюдження та споживання реклами,
встановлено, що реклама — це інформація
про особу чи товар, розповсюджена в будьякій формі та в будь-який спосіб і призначена

сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких
особи чи товару. Споживачі реклами — це
невизначене коло осіб, на яких спрямовується така реклама.
Згідно з пп. 14.1.54 ПКУ дохід з джерелом
їх походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у т. ч. від будь-яких видів їх діяльності
на території України (включаючи виплату
(нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі,
у виключній (морській) економічній зоні.
При цьому до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
не включається вартість дарунків (а також
призів переможцям та призерам спортивних
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змагань), якщо їх вартість не перевищує
25 % однієї мінімальної заробітної плати
(у розрахунку на місяць), встановленої на
1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі
(пп. 165.1.39 ПКУ).
Враховуючи викладене, якщо під час
проведення рекламної акції здійснюється розповсюдження рекламного товару,
а споживачами реклами є невизначене коло
платників податку, то вартість такого товару
не розглядається як дохід фізичних осіб —
споживачів таких рекламних заходів та,
відповідно, не є об’єктом оподаткування
податком на доходи фізичних осіб.
Разом з тим якщо в період проведення рекламної акції надаються подарунки,
отримувачами яких є конкретні особи, то
вартість таких подарунків є об’єктом оподаткування ПДФО з урахуванням обмежень,
встановлених пп. 165.1.39 ПКУ.

Оподаткування знижки в разі
продажу корпоративних прав
Чи підлягає оподаткуванню ПДФО
дохід фізичної особи у вигляді знижки з вартості придбаних корпоративних прав (частки в статутному фонді
юридичної особи)?
Відповідно до пп. 14.1.90 ПКУ корпоративні права — це права особи,
частка якої визначається у статутному
фонді (майні) господарської організації, що
включають правомочності на участь цієї
особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку
(дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону,
а також інші правомочності, передбачені
законом та статутними документами.
Згідно зі ст. 147 Цивільного кодексу України та ст. 53 Закону України «Про господарські
товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-XII
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учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим
способом відступити свою частку (її частину)
у статутному капіталі одному або кільком
учасникам цього товариства.
Відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її
частини) третім особам допускається, якщо
інше не встановлено статутом товариства.
Частка учасника товариства з обмеженою
відповідальністю може бути відчужена до
повної її сплати лише в тій частині, в якій
її уже сплачено.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
включаються інші доходи, крім зазначених
у ст. 165 ПКУ (пп. 164.2.20 ПКУ).
Разом з тим юридична особа повинна
виконати всі функції податкового агента,
визначені нормами ПКУ.
Таким чином, дохід фізичної особи у вигляді знижки з вартості придбаних у юридичної
особи корпоративних прав (частки в статутному фонді юридичної особи) включається
до загального місячного оподатковуваного
доходу такого платника як інші доходи та
оподатковується за ставкою 18 % у джерела
виплати.

Утримання ПДФО із сум,
перерахованих виконавчій службі
Хто повинен перерахувати ПДФО
із суми зарплати, яка перерахована
юридичною особою за рішенням
суду на рахунок виконавчої служби для
виплати фізичній особі?
Відповідно до пп. 168.1.1 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід
на користь платника податку, зобов’язаний
утримувати податок із суми такого доходу
за його рахунок, використовуючи ставку
податку, визначену в ст. 167 ПКУ.
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Згідно з пп. 14.1.180 ПКУ податковий
агент щодо ПДФО — це юридична особа
(її філія, відділення, інший відокремлений
підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи,
інвестор (оператор) за угодою про розподіл
продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми
нарахування (виплати, надання) доходу
(у грошовій або не грошовій формі) зобов’я
зані нараховувати, утримувати та сплачувати
ПДФО до бюджету від імені та за рахунок
фізичної особи з доходів, що виплачуються
такій особі, вести податковий облік, подавати
податкову звітність контролюючим органам
та нести відповідальність за порушення

його норм в порядку, передбаченому ст. 18
та розділу IV ПКУ.
Особи, які відповідно до ПКУ мають статус
податкових агентів, зобов’язані подавати
у строки, встановлені ПКУ для 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 (пп. «б»
п. 176.2 ПКУ).
Таким чином, перерахувати (сплатити)
ПДФО із суми заробітної плати, яка перерахована юридичною особою за рішенням
суду на рахунок виконавчої служби для виплати фізичній особі, повинна юридична
особа, яка є податковим агентом щодо ПДФО.

Роз’яснюють фахівці Державної
служби України з питань праці

Оплата праці, якщо
відпрацьовано менше годин
На підприємстві запроваджено погодинну оплату праці. Працівників
прийнято на повний робочий день,
проте дуже часто вони працюють різну
кількість годин, тобто протягом місяця
можуть відпрацювати 4, 5 чи 6 годин на
день. Це вважається порушенням трудового законодавства чи ні?
Відповідно до ст. 21, 139 КЗпП працівник, який уклав трудовий договір,
зобов’язаний виконувати правила
внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації, виконувати
розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержуватися трудової
й технологічної дисципліни, вимог норма

тивних актів про охорону праці. Роботодавець
згідно зі ст. 21 та 141 КЗпП має правильно
організувати працю працівників, забезпечувати їм умови праці, необхідні для виконання
роботи, забезпечувати трудову й виробничу
дисципліну, неухильно додержуватися законодавства про працю та правил охорони
праці.
Якщо працівнику встановлено повний
робочий час, який становить 40 годин на
тиждень, а фактично він працює меншу
кількість годин у зв’язку із відсутністю організаційних або технічних умов, має місце
простій не з вини працівника. Простій не
з вини працівника відповідно до ст. 113 КЗпП
підлягає оплаті з розрахунку не менше двох
третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
Неоплата часу простою не з вини праців
ника є порушенням законодавства про пра-
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цю, унаслідок чого виникає адміністративна
та фінансова відповідальність.
Адміністративна відповідальність передбачена ст. 41 КУпАП, якою встановлено накладення штрафу в розмірі від 510 до 1700 грн,
а в разі повторного вчинення або вчинення
тих самих діянь щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або
особи, яка їх замінює й виховує дитину віком
до 14 років або дитину-інваліда — від 1700
до 5100 грн.
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Статтею 265 КЗпП передбачено фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю. Оскільки оплата часу
простою не з вини працівника є мінімальною
державною гарантією в оплаті праці, сума
штрафу становитиме 10 мінімальних заробітних плат за одного працівника.
Відповідь на запитання — з офіційного
сайту Держпраці www.dsp.gov.ua

Роз’яснюють фахівці Управління
Держпраці у Хмельницькій області

Оплата праці за відрядними
розцінками та за наявності браку
Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р.
№ 1801-VIII з 01.01.2017 р. затверджено
мінімальну заробітну плату в місячному
розмірі, що становить 3200 грн. Мінімальна
заробітна плата — це встановлений законом
мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму
праці (ст. 95 КЗпП). Статтею 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р.
№ 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці) встановлено законодавчі гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати.
За відрядної системи оплати праці розмір
винагороди визначається пропорційно обсягу виконаної роботи. При цьому працівник
не звільняється від обов’язку виконувати
згідно з режимом роботи встановлену норму
тривалості робочого часу.
Відповідно до умов, встановлених ст. 90
КЗпП, за відрядної оплати праці розцінки визначаються виходячи з установлених розрядів

роботи, тарифних ставок (окладів) і норм
виробітку (норм часу). Відрядна розцінка
розраховується шляхом ділення погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає
розряду роботи, що виконується, на погодинну (денну) норму виробітку. Відрядна
розцінка може бути визначена також шляхом
множення погодинної (денної) тарифної
ставки, яка відповідає розряду роботи, що
виконується, на встановлену норму часу
в годинах або днях.
Згідно з вимогами ст. 96 КЗпП мінімальна
тарифна ставка встановлюється в розмірі,
не меншому ніж прожитковий мінімум,
встановлений для працездатних осіб на
1 січня календарного року (з 01.01.2017 р. —
1600 грн).
Застосування відрядної розцінки, виходячи з установленого розряду роботи, норми
виробітку (норми часу), розміру тарифної
ставки 1600 грн чи в іншому розмірі, меншому ніж законодавчо встановлений розмір
мінімальної заробітної плати (3200 грн), не
звільняє роботодавця від виконання вимог,
встановлених ст. 31 Закону про оплату праці,
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щодо гарантій забезпечення мінімальної
заробітної плати за виконану працівником
місячну (годинну) норму праці не нижче
мінімальної заробітної плати в місячному
розмірі, а в разі невиконання працівником
у повному обсязі місячної (годинної) норми
праці — пропорційно до виконаної норми
праці, проведенням доплати до рівня мінімальної заробітної плати пропорційно до
виконаної норми праці.
Розмір заробітної плати може бути нижчим, ніж встановлений трудовим договором
та мінімальний розмір заробітної плати в разі невиконання норм виробітку, виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших, передбачених чинним законодавством,
причин, які мали місце з вини працівника
(ст. 21 Закону про оплату праці). У таких випадках доведення наявності вини працівника,
що призвела до зменшення розміру заробітної плати, покладається на роботодавця.
Вина працівника може виявлятися в порушенні ним трудової та технологічної дисципліни, правил та інструкцій, що регламентують виконання роботи. Вина працівника
виключається, якщо роботодавець не забезпечив нормальних умов праці, якими вважаються: справний стан машин, верстатів
і пристроїв; належна якість матеріалів та
інструментів, необхідних для виконання
роботи, та їх вчасне подання; вчасне постачання виробництва електроенергією, газом
та іншими джерелами енергоживлення;
своєчасне забезпечення технічною документацією; здорові та безпечні умови праці
(додержання правил і норм з охорони праці,
необхідне освітлення, опалення, вентиляція,
усунення шкідливих наслідків шуму, випромінювання, вібрації та інших факторів, які
негативно впливають на здоров’я робітників,
тощо), а також інші причини: стан здоров’я
працівника, обставини форс-мажору тощо.
У разі невиконання норм виробітку не
з вини працівника оплата провадиться за
фактично виконану роботу. Місячна заробіт-
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на плата в цьому разі не може бути нижчою
двох третин тарифної ставки встановленого
йому розряду (окладу).
Якщо норми виробітку не виконано з вини
працівника, оплата провадиться відповідно
до виконаної роботи (ст. 111 КЗпП). У разі
виготовлення продукції, що виявилася браком не з вини працівника, оплата праці за
її виготовлення не може бути нижчою двох
третин тарифної ставки встановленого йому
розряду (окладу). Брак виробів, допущений
унаслідок прихованого дефекту в оброблюваному матеріалі, а також брак не з вини
працівника, виявлений після приймання
виробу, оплачується цьому працівникові нарівні з придатними виробами (ст. 112 КЗпП).
Роботодавець як суб’єкт організації оплати
праці не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати
праці, що погіршують умови, встановлені
законодавством (ст. 22 Закону про оплату
праці). Законодавче підвищення розміру
мінімальної заробітної плати не є підставою
для зміни відрядних розцінок в частині перегляду норм праці — норм виробітку, часу,
обслуговування, чисельності.
Норми праці встановлюються на невизначений строк і діють до моменту їх перегляду у зв’язку зі зміною умов, на які вони
були розраховані. Норми праці підлягають
обов’язковій заміні новими в міру проведення атестації та раціоналізації робочих місць,
впровадження нової техніки, технологій та
організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці.
Відповідно до вимог ст. 86 КЗпП роботодавець повинен роз’яснити працівникам
причини перегляду норм праці, а також
умови їх застосовування. Про запровадження
нових і зміну чинних норм праці він має повідомити працівників не пізніше як за один
місяць до запровадження.
Мінімальна заробітна плата є державною
соціальною гарантією, обов’язковою на всій
території України для підприємств усіх форм

85

86

Официальное мнение

власності й господарювання та фізичних
осіб, які використовують працю найманих
працівників, за будь-якою системою оплати
праці.

Мінімальна зарплата
й аванс
Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України»
від 06.12.2016 р. № 1774-VIII (далі — Закон № 1774) вдосконалено норми законодавства щодо підвищення мінімальної заробітної плати шляхом внесення змін до
законодавчих актів в частині визначення
поняття «мінімальна заробітна плата», умов
та порядку її встановлення. Законом України
«Про Державний бюджет України на 2017 рік»
від 21.12.2016 р. № 1801-VIII з 01.01.2017 р.
прожитковий мінімум для працездатних осіб
затверджено в розмірі 1600 грн, мінімальну
заробітну плату в місячному розмірі 3200 грн,
у погодинному розмірі — 19,34 грн.
Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати
праці за виконану працівником місячну
(годинну) норму праці (ст. 95 КЗпП). Статтею 31 Закону про оплату праці визначено
законодавчі гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути
нижчим за розмір мінімальної заробітної
плати в місячному розмірі — 3200 грн.
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 (доплата
за шкідливі умови праці та інші доплати,
визначені умовами оплати праці, встановлення яких пов’язано з впливом негативних
факторів на умови виконання працівником
роботи), за роботу в нічний (ст. 108 КЗпП)
та надурочний час (ст. 106 КЗпП), оплата

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

роботи за роз’їзний характер робіт, премії
до святкових і ювілейних дат.
Зазначені складові заробітної плати мають
виплачуватися понад розмір мінімальної
заробітної плати. Не враховуються також
виплати за невідпрацьований робочий час
(оплата часу відпустки, компенсація за невикористану щорічну відпустку, допомога
по соціальному страхуванню, матеріальна
допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових проблем тощо). За умов
виконання працівником роботи на умовах
внутрішнього сумісництва мінімальний розмір заробітної плати має бути забезпечений
окремо за кожною посадою (професією) за
фактично відпрацьований робочий час.
Отримана працівником винагорода за
виконання ним роботи чи надання послуги
за цивільно-правовим договором, укладеним
з юридичною особою, в якої він працює за
трудовим договором, не враховується під
час обчислення розміру заробітної плати
для забезпечення її мінімального розміру.
Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці,
є нижчою ніж законодавчо встановлений
розмір мінімальної зарплати (3200 грн),
роботодавець зобов’язаний провести доплату до рівня мінімальної заробітної плати,
яка виплачується щомісячно одночасно
з виплатою зарплати.
При цьому розмір заробітної плати за
першу половину місяця відповідно до вимог
частини другої ст. 115 КЗпП має становити
не менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника, а не розміру
мінімальної заробітної плати. Якщо розмір
заробітної плати у зв’язку з періодичністю
виплати її складових є нижчим, ніж розмір
мінімальної зарплати, проводиться доплата
до рівня мінімальної.
У разі укладення трудового договору
про роботу на умовах неповного робочого часу (неповний робочий день або
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неповний робочий тиждень), а також у разі
невиконання працівником у повному обсязі
місячної (годинної) норми праці мінімальна
заробітна плата виплачується пропорційно
до виконаної норми праці (робочого часу).
Мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форми власності та у фізичних осіб, які
використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці.
Підвищення законодавчо встановленого
розміру мінімальної заробітної плати в місячному розмірі не є підставою для запровадження оплати праці на основі мінімальної
заробітної плати в погодинному розмірі.
Погодинна, відрядна або інша система
оплати праці працівника та, відповідно,
на її основі розмір оплати праці є істотною
умовою трудового договору. Зміна системи
оплати праці допускається у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці в разі
продовження працівником роботи за тією ж
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою,
про що працівник має бути повідомлений
не пізніше ніж за два місяці.
Якщо колишні істотні умови праці не може
бути збережено, а працівник не погоджується на продовження роботи в нових умовах,
трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36
КЗпП. Встановлення мінімальної заробітної
плати в погодинному розмірі здійснюється
в колективних договорах або за погодженням
з профспілковими чи іншими органами, уповноваженими на представництво трудовим
колективом, із застосуванням відповідних
нормованих завдань та обліку фактичного
робочого часу. Фізичні особи, які використовують найману працю, умови погодинної
оплати праці із застосуванням відповідних
нормованих завдань та обліку фактичного
робочого часу визначають у трудовому договорі, який відповідно до вимог частини
першої ст. 24 КЗпП укладається обов’язково
у письмовій формі. Підвищення мінімальної
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заробітної плати в погодинному розмірі не
є підставою для збільшення нормованих
завдань, установлених на годину праці.
Відповідно до вимог ст. 96 КЗпП мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка)
встановлюється в розмірі, не меншому за
прожитковий мінімум, встановлений для
працездатних осіб на 1 січня календарного
року. З 01.01.2017 р. він становить 1600 грн.
Вказаний розмір є мінімальним розміром
основної заробітної плати і діє впродовж
2017 р. Відповідно до умов п. 3 розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону
№ 1774 мінімальна заробітна плата після
набрання чинності з 01.01.2017 р. цим Законом як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат не застосовується.
До внесення змін до законів України щодо
незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона засто
совується в розмірі 1600 грн. Мінімальна
заробітна плата після набрання чинності
Законом № 1774 не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах
та угодах усіх рівнів. Пунктом 5 розділу ІІ Закону № 1774 сторонам, які уклали колективні
договори та угоди, вказано в тримісячний
строк привести їх норми у відповідність із
цим Законом згідно із законодавством. До
внесення змін до колективних договорів і угод
усіх рівнів щодо незастосування мінімальної
заробітної плати як розрахункової величини
вона застосовується в розмірі прожиткового
мінімуму для працездатних осіб.
Відповідно до умов ст. 56 КЗпП за угодою між сторонами трудового договору
працівником і роботодавцем може встановлюватись як під час прийняття на роботу,
так і згодом неповний робочий день або
неповний робочий тиждень. При цьому
якщо одна сторона трудового договору не
погоджується на встановлення неповного
робочого часу в період дії трудового договору,
режим неповної тривалості робочого часу
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не може запроваджуватись. Роботодавець
зобов’язаний встановити неповну тривалість
робочого часу лише на прохання вагітної
жінки, жінки, яка має дитину віком до 14
років або дитину-інваліда, в т. ч. таку, що
перебуває під її опікуванням, або здійснює
догляд за хворим членом сім’ї відповідно до
медичного висновку. Тривалість робочого
часу є істотною умовою трудового договору.
Якщо під час прийняття на роботу сторони
трудового договору не погодили встановлення неповної тривалості робочого часу,
вважається, що сторони не дійшли згоди
щодо укладення трудового договору (прий
няття на роботу).
Роботодавець управі запровадити неповну
тривалість робочого часу у зв’язку зі змінами
в організації виробництва та праці в разі
продовження працівником роботи за тією ж
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою,
про що працівник має бути повідомлений не
пізніше ніж за два місяці відповідно до вимог
частини третьої ст. 32 КЗпП. Вимога щодо
повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці
є законодавчо встановленою гарантією його
права на працю. Законодавче підвищення
мінімальної заробітної плати не є підставою для встановлення неповної тривалості
робочого часу працівнику. Оформлення на
неповний робочий час передбачає визначення наказом чи іншим локальним актом
роботодавця режиму виконання ним роботи:
встановлення часу початку та закінчення
роботи, перерви та вихідного дня.
Фізичні особи, які використовують най
ману працю, умови про режим роботи працівника зазначають у тексті трудового договору.
Невизначення режиму виконання працівником роботи створює умови для порушення
його права на дотримання роботодавцем
вимог законодавства про робочий час та
час відпочинку і для фактичного залучення
працівника до виконання ним роботи повний
робочий час та виплати заробітної плати без
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нарахування ЄСВ та податків. Відповідно до
вимог ст. 56 КЗпП оплата праці працівника,
який працює неповний робочий день або
неповний робочий тиждень, провадиться
пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
За порушення законодавства про працю
винні особи притягаються до адміністративної відповідальності згідно з частиною
першою ст. 41 КУпАП (штраф — від 510 до
1700 грн), за повторне протягом року вчинення порушення або якщо протиправне
діяння, вчинене щодо неповнолітнього,
вагітної жінки, одинокого батька, матері
або особи, яка їх замінює та виховує дитину
віком до 14 років або дитину-інваліда —
відповідно до частини другої ст. 41 КУпАП
(штраф — від 1700 до 5100 грн).
Відповідно до вимог ст. 265 КЗпП юридичні та фізичні особи — підприємці, які
використовують найману працю, несуть
відповідальність у вигляді штрафу:
• в разі оформлення працівника на непов
ний робочий час у разі фактичного виконання
роботи повний робочий час, установлений
на підприємстві, та виплати заробітної плати
(винагороди) без нарахування та сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків —
у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної
плати (96 000 грн) за кожного працівника,
щодо якого скоєно порушення;
• за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати
(32 000 грн) за кожного працівника, щодо
якого скоєно порушення.
Відповіді на запитання та роз’яснення —
з офіційного сайту Управління Держпраці
у Хмельницькій області www.km.dsp.gov.ua.
Назви матеріалів — редакційні. Редакцією
внесено незначні виправлення в текст
щодо однотипності повних та скорочених
найменувань нормативних актів
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Сегодня в рубрике:

Временная нетрудоспособность:
c. 89
нестандартные случаи

Ольга ГУМЕНЮК,
експерт з питань соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності

Тимчасова

непрацездатність:
нестандартні
випадки
Як ми й передбачали коментуючи свого часу зміни до
Порядку № 1266, зі спрощенням механізму обчислення
середньої заробітної плати зросла кількість запитань,
що стосуються порядку та правомірності видачі листків
непрацездатності. Низку таких питань розглянуто в статті
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У розрахунковому періоді
частково відсутні доходи
Ситуація
Працівницю було прийнято на роботу на
підприємство з 16.01.2017 р., а вже з 8 лютого їй
відкрито листок непрацездатності за загальним
захворюванням тривалістю 10 ка-лендарних
днів. У той же час з 1 по 7 лютого включно
жінка була відсутня на робочому місці з невідомої причини. За період з 20 по 28 лютого
їй нараховано заробітну плату. Як правильно
визначити розрахунковий період?

Нормативне регулювання
Відсутність працівниці на робочому місці
без поважної причини має трактуватися як
порушення трудової дисципліни, за що відповідно до ст. 147 КЗпП роботодавець може
накласти на працівника стягнення: догану
або звільнення.
Згідно зі ст. 40 КЗпП прогул (у т. ч. відсутність на роботі більше трьох годин протягом
робочого дня) без поважних причин є підставою для розірвання трудового договору
з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу. Водночас чинним законодавством не визначено переліку причин відсутності на робочому місці, що можуть бути
поважними. У будь-якому випадку роботодавець має зажадати від працівника надання
письмових пояснень щодо причини відсутності на роботі, як це передбачено ст. 149 КЗпП.
Оцінити причини вчинення прогулу може
як безпосередньо роботодавець, так і орган,
до якого оскаржується накладення дисцип
лінарного стягнення (комісія із трудових
спорів, суд), або орган, який розглядатиме
спір про звільнення за прогул (суд).
Припустимо, що в наведеному прикладі,
після дослідження обставин відсутності на
робочому місці, причина була визнана роботодавцем поважною.
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Для обчислення середньої заробітної пла-ти
для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця в разі, якщо застрахована особа перебувала в трудових відносинах
менше ніж календарний місяць за останнім
основним місцем роботи, розрахунковий
період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням
страхового випадку. Це випливає з п. 27 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).
Пунктом 3 згаданого Порядку передба
чено, що середньоденна заробітна плата
обчислюється шляхом ділення нарахованої
за розрахунковий період заробітної плати, на
яку нараховано ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості в розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, якими є:
• тимчасова непрацездатність;
• відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
• відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;
• відпустка без збереження заробітної
плати.
Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована
особа не працювала з поважних причин,
виключаються з розрахункового періоду.

Як діяти
Таким чином, оскільки жінка не відпрацювала повного календарного місяця
перед настанням страхового випадку, то
розрахунковим періодом буде 16 січня –
7 лютого. Оскільки за період з 1 по 7 лютого
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вона не надала листка непрацездатності,
і їй не надавалась відпустка без збереження
заробітної плати в цей час, то виключати
з розрахункового періоду невідпрацьовані
дні лютого немає підстав.
Тобто в розумінні Порядку № 1266 причина відсутності не може бути визнана як
поважна. До розрахунку середньої заробітної
плати для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності включається заробітна
плата, нарахована за відпрацьовані дні січня,
тоді як зарплата за період з 20 по 28 лютого
не відноситься до розрахункового періоду.
Крім того, не можна забувати, що 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,
середня заробітна плата визначається для
розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця виходячи з нарахованої
заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць
не вище за розмір мінімальної зарплати,
встановлений законом у місяці настання
страхового випадку. Для підтвердження
страхового стажу нещодавно прийнятій
працівниці доцільно звернутись до органу
Пенсійного фонду України за місцем своєї
реєстрації для отримання довідки.
Коли б причина відсутності працівниці
була визнана роботодавцем неповажною і її
було б звільнено відповідно до п. 4 ст. 40 КЗпП,
то слід мати на увазі, що право на матеріальне
забезпечення виникає з настанням страхового
випадку в період роботи, включаючи час випробування та день звільнення (ст. 20 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХIV; далі — Закон № 1105).
Стаття 22 Закону № 1105 передбачає, що
допомога по тимчасовій непрацездатності
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виплачується за весь період до відновлення
працездатності або до встановлення медикосоціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності)
незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, в порядку
та розмірах, встановлених законодавством.
Тобто звільнення працівниці не позбавляє
її права на отримання матеріального забезпечення по страхових випадках, що настали
по день звільнення.

Оплата лікарняного «чорнобильцю»
Ситуація
Працівник підприємства має статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії. Він одержав листок
непрацездатності з причиною непрацездатності «7» (санаторно-курортне лікування) на
період перебування в санаторії. Як правильно
оплатити такий листок непрацездатності
та відобразити у звітності з використання
коштів за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням?

Нормативне регулювання
На загальних підставах (згідно зі ст. 22
Закону № 1105) допомога по тимчасовій
непрацездатності в разі здійснення санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі в таких випадках:
• якщо тривалість щорічної (основної та
додаткової) відпустки працівника недостатня для лікування та проїзду до санаторнокурортного закладу і назад, на підставі довідки з місця роботи про тривалість відпустки (п. 7.2 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я
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України від 13.11.2001 р. № 455; далі — Інструкція № 455);
• застрахованій особі, яка направляється на лікування в реабілітаційне відділення
санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо
із стаціонару лікувального закладу, допомога
по тимчасовій непрацездатності надається
за весь час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на
проїзд до санаторно-курортного закладу та
у зворотному напрямку).
У той же час п. 16 ст. 20 Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII
(далі — Закон № 796) громадянам, віднесеним до 1 категорії постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, надано пільги
в одержанні листка непрацездатності на весь
період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу
проїзду туди й назад, з виплатою допомоги
по державному соціальному страхуванню
незалежно від того, ким і за чий рахунок
видано путівку.
Матеріальне забезпечення в разі здійснення санаторно-курортного лікування постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи
1 категорії надається з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення
працездатності або до встановлення медикосоціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження
раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи
в період втрати працездатності за рахунок
коштів Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності відповідно до п. 2 ст. 22 Закону № 1105.

Як діяти
Розділом V Порядку формування та подання страхувальниками звітності по кош-
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т ах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, затвердженого
постановою ФСС з ТВП від 18.01.2011 р. № 4,
передбачено, що в колонках 5 та 6 таблиці II
звіту відображаються дні та сума допомоги,
яка виплачена за листком непрацездатності,
виданим на період санаторно-курортного
лікування особам, віднесеним до 1 категорії,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи. Ці самі дні та сума відображаються в колонках 3 і 4.
Суми матеріального забезпечення, наданого на пільгових умовах постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи,
в подальшому підлягають відшкодуванню
Міністерством соціальної політики Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності на підставі п. 8 Порядку використання коштів державного бюджету для
виконання програм, пов’язаних із соціальним
захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ від 20.09.2005 р.
№ 936. Тому в разі невідображення страхувальником у звітності даних про дні та
суми допомоги, що була надана на пільгових
умовах, на відповідальних посадових осіб
страхувальника накладаються адміністративні стягнення за подання недостовірної
звітності щодо використання страхових
коштів, як це передбачено ст. 1655 КУпАП.

Видача листка непрацездатності
під час відпустки матері
Ситуація
Застрахована особа має двох дітей: старша
дитина віком від 6 до 14 років, а менша — до
3 років. Відповідно, жінка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку. Чи має право інший
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працюючий член родини отримати листок
непрацездатності по догляду за старшою
дитиною в разі її захворювання та як його
оплатити?

Нормативне регулювання
Пунктом 3.3 Інструкції № 455 передбачено, що листок непрацездатності видається
лікуючим лікарем одному із працюючих
членів сім’ї або іншій працюючій особі, що
фактично здійснює догляд за хворою дитиною віком до 14 років, на період, протягом
якого дитина потребує догляду, але не більше
14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС,
на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює догляд
за хворою дитиною, після закінчення максимального терміну листка непрацездатності
видається довідка за формою, встановленою
МОЗ України (ф. № 138/0).
У разі стаціонарного лікування дітей віком до 6 років одному із працюючих членів
сім’ї або іншій працюючій особі, яка здійснює
догляд за дитиною, видається листок непрацездатності на весь період перебування
в стаціонарі разом з дитиною.
У разі стаціонарного лікування важкохворих дітей старшого віку (6–14 років)
листок непрацездатності видається одному
з працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною, на
період, упродовж якого, за висновком ЛКК,
дитина потребує індивідуального догляду.
Після виписки дитини зі стаціонару в гострому
періоді захворювання листок непрацездатності видається або продовжується до одужання дитини, але в межах установленого
терміну з урахуванням днів листка непрацездатності, що був виданий для догляду за
дитиною до стаціонарного лікування.
У разі стаціонарного лікування дітей
віком до 14 років, інфікованих вірусом
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імунодефіциту людини або хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання
та постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС,
листок непрацездатності видається на весь
період перебування дитини в стаціонарі
одному з працюючих батьків або особі, що
його заміняє та здійснює догляд за дитиною.
Згідно з п. 3.13 Інструкції № 455 листок
непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком
до 3 років, дитиною-інвалідом віком до
18 років, у разі пологів або хвороби матері
(опікуна, іншого члена сім’ї, який перебуває
у відпустці для догляду за дитиною віком
до трьох років, виховує дитину-інваліда
віком до 18 років) на період, коли вона за
медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у разі
необхідності догляду за другою хворою
дитиною. У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки
з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує
пологи або захворювання матері (опікуна,
іншого члена сім’ї, який перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, виховує дитину-інваліда
віком до 18 років).
Пунктом 3.15 Інструкції № 455 визначено,
що листок непрацездатності не видається
для догляду за хворою дитиною в період
щорічної (основної та додаткової) відпустки,
відпустки без збереження заробітної плати,
частково оплачуваної відпустки для догляду
за дитиною до трьох років.

Як діяти
Таким чином, інший працюючий член
сім’ї (не мати, яка перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку) має право на отримання листка непрацездатності по догляду за
старшою дитиною в разі її захворювання
або в разі здійснення догляду за старшою
дитиною матір’ю. Простіше кажучи, у разі
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захворювання старшої дитини можливі
два варіанти:
• якщо маму госпіталізували зі старшою
дитиною в разі необхідності стаціонарного
лікування дитини, то бабуся може отримати листок непрацездатності для догляду за
молодшою дитиною на підставі виписки зі
стаціонару;
• або працююча бабуся може отримати
листок непрацездатності для догляду за
старшою дитиною.
Листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару працюючій особі, яка в цей період фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років.
Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до
14 років виплачується застрахованій особі
з першого дня за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності відповідно до п. 2 ст. 22 Закону № 1105 за період, протягом якого дитина
за висновком лікаря потребує догляду, але не
більш як за 14 календарних днів. Допомога
по тимчасовій непрацездатності по догляду
за хворою дитиною віком до 14 років, якщо
вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого
дня за весь час її перебування в стаціонарі
разом із хворою дитиною.
Застрахованим особам, які працюють на
сезонних і тимчасових роботах, у разі здійснення догляду за хворою дитиною віком до
14 років допомога по тимчасовій непрацездатності надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року.

Листок непрацездатності
видано у вихідний
Ситуація
Комісія із соціального страхування підприємства має сумніви щодо правомірності
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видачі листка непрацездатності працівнику
підприємства, щодо якого проводиться внут
рішнє службове розслідування за фактом
прогулу, з огляду на те, що, по-перше, листок
непрацездатності видано поза місцем постійного проживання (роботи) застрахованої
особи та, по-друге, листок непрацездатності
видано комунальним закладом первинної
медико-санітарної допомоги в неділю. Яких
правомірних заходів слід вжити комісії із
соціального страхування в такій ситуації?

Нормативне регулювання
Форма листка непрацездатності затверджена спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці,
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406
(далі — Наказ № 532). У зв’язку з тим, що
Міністерство охорони здоров’я України повинно проводити процедуру тендерних закупівель бланків листків непрацездатності,
в закладах охорони здоров’я може виникати
їх нестача. Лікувально-профілактичні зак
лади, які повністю використали бланки
листків непрацездатності, на період до їх
виготовлення видають довідки про тимчасову непрацездатність. При цьому листки
непрацездатності, які за формою не відповідають Наказу № 532, та довідки, що
засвідчують тимчасову непрацездатність,
не можуть бути підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності
та підлягають заміні на листки непраце
здатності. Бланк листка непрацездатності
є документом суворого обліку.
Незважаючи на заходи із захисту від
підробки бланка листка непрацездатності,
останнім часом збільшилася кількість випадків пред’явлення працівниками до оплати
листків непрацездатності, що мають ознаки
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фальсифікації. Від справжніх бланків фальсифікати відрізняються передусім кольором
та фактурою паперу, з якого вони виготовлені, конфігурацією водяних знаків та захисних волокон, передбачених основними
технічними та захисними характеристиками
паперу для виготовлення бланків листків
непрацездатності.
Йдучи на ризик використання фальсифікованого листка непрацездатності, застрахованим особам слід усвідомлювати таке.
Статтею 32 Закону № 1105 передбачено,
що надміру виплачені суми матеріального
забезпечення внаслідок зловживань з боку
застрахованої особи або членів її сім’ї стягуються з них у судовому порядку. Крім того,
згідно з частиною четвертою ст. 358 Кримінального кодексу України використання
завідомо підробленого документа карається
штрафом до 50 нмдг (850 грн) або арештом
на строк до шести місяців, або обмеженням
волі на строк до двох років.

Як діяти
З метою запобігання безпідставному витрачанню коштів роботодавця (на оплату
перших п’яти днів непрацездатності) та
фондів соціального страхування комісія
(уповноважений) із соціального страхування
підприємства має право ініціювати перевірку правильності видачі та продовження
листків непрацездатності застрахованим
особам підприємства, перевіряти дотримання ними режиму, визначеного лікарем на
період тимчасової непрацездатності (п. 2.1
Положення про комісію (уповноваженого)
із соціального страхування підприємства,
установи, організації, затвердженого постановою ФСС з ТВП від 23.06.2008 р. № 25;
далі — Положення № 25). Комісія зобов’язана
і перевіряти правильність видачі та заповнен
ня документів, які є підставою для надання
матеріального забезпечення, а крім того,
і брати участь у перевірках дотримання хво-
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рими призначеного режиму лікування. За
наявності підстав комісія (уповноважений)
із соціального страхування підприємства
зобов’язана прийняти рішення про відмову
в призначенні матеріального забезпечення або припинення його виплати (повністю
або частково).
Також відсутність на робочому місці без
поважної причини, а фальсифікований листок непрацездатності не може бути підставою
для звільнення від роботи, є порушенням
трудової дисципліни, що тягне за собою застосування до працівника заходів стягнення.
Під час опрацювання заяв-розрахунків
та проведення перевірок страхувальників
робочі органи ФСС з ТВП контролюють пи
тання правомірності надання матеріального
забезпечення працівникам, тому відповідальний працівник, який вчасно помітить
відмінності отриманого листка непрацездатності від бланка встановленого зразка,
позбавить роботодавця зайвого клопоту
з несподіваною перевіркою.
Статтею 32 Закону № 1105 передбачено,
що документи для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності, по вагітності
та пологах розглядаються не пізніше 10 днів
з дня їх надходження. Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням
причин відмови та порядку оскарження
видається або надсилається заявникові не
пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення.
Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про
призначення або відмову в призначенні
матеріального забезпечення та надання
соціальних послуг може бути оскаржене
застрахованою особою до робочого органу
відділення ФСС з ТВП, де перебуває на обліку
підприємство, протягом п’яти днів з моменту
отримання повідомлення про таке призначення або відмову, що не позбавляє права
застрахованої особи звернутися з цих питань
також до суду (розділ V Положення № 25).
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Кількість днів

Календарні дні — 31
Робочі дні — 22
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 1(8)
Неробочі дні — 9

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 175,0
39-годинному робочому тижні — 171,6
36-годинному робочому тижні — 158,4

Березень 2017 р.
2 березня, четвер
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за
січень 2017 р.;
• військового збору з нарахованого, але
не виплаченого доходу за січень 2017 р.

7 березня, вівторок
Закінчується строк подання органам
статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за лютий
2017 р.

20 березня, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
лютий 2016 р.
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахо-

ваного єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування до органів
доходів і зборів (ф. № Д4 (місячна)) за лютий
2017 р.

28 березня, вівторок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими
підприємствами з доходу за лютий 2017 р.

30 березня, четвер
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за
лютий 2017 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за лютий 2017 р.

31 березня, п’ятниця
Закінчується строк подання до Фонду
соціального захисту інвалідів:
Звіту про зайнятість і працевлаштування
інвалідів за ф. № 10-ПІ (річна, поштова) за 2016 р.
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