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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Шановні колеги! Вітаємо вас
на сторінках нашого улюбленого журналу! Весна поволі набирає обертів, і мимоволі на думку
спадають рядки з пісні «Майже
весна» гурту «Океан Ельзи»: «Якби
тобі — мої думки, ну а мені — та й
чари твої, якби тобі — мої слова,
якби мені — тебе і навпаки», пригадуючи які проводиш паралелі
з бухгалтерським сьогоденням.
Адже відразу перед очима постає численна армія бухгалтерів
з думками й побажаннями про тих
і тим, хто вніс зміни до КЗпП щодо
мінімальної заробітної плати, та
стосовно «дотяжок», «підтяжок»
і доплат до мінімальної зарплати.
Але за вікном весна, і все обов’язково буде добре!
Слідкуйте за анонсами наших вебінарів, під час яких ми продовжимо розглядати питання про підсумований облік робочого
часу. Будьте активними, ставте запитання, запрошуйте колег
і діліться посиланнями на записи вебінарів. Запрошую також відвідати мої авторські семінари, присвячені актуальним питанням
оплати праці та оподаткування.
Повідомляємо про деякі зміни в правилах користування прямою лінією. Щоб пересвідчитися, що ви є передплатником нашого
журналу, в кожному номері вказувався пароль, що складався
з певної комбінації цифр (наприклад, 2012016, 01012017 тощо).
Оскільки українці — люди щедрі, деякі залюбки ділилися ним
з колегами, які не передплачували журналу. Відтепер паролем для
отримання консультації на прямій лінії буде відповідь на запитання консультанта. Не хвилюйтеся, запитання не стосуватиметься
історії України, тобто називати дату битви під Берестечком чи
роки діяльності Кирило-Мефодіївського товариства вам не доведеться. Запитання буде пов’язане зі змістом поточного номера,
і якщо хтось не є передплатником нашого видання, відповісти на
нього не зможе.
Тримаймося, любімо один одного, будьмо чемними й толерант
ними! І все обов’язково буде добре для кожного з нас, і настане
комфортний для праці в бухгалтерії час!
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З повагою,
Галина Казначей,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Пароль для прямої лінії з 01.04.2017 —
відповідь на запитання консультанта
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Відрядження та двоспальне ліжко
Лист від 28.11.2016 р.
№ 25705/6/99-99-13-0203-15

Розглянуто питання відшкодування витрат на проживання
у відрядженні. Зазначається, що якщо підприємство за наявності
підтвердних документів (в оригіналі) відшкодовує працівнику, який
перебував у відрядженні в межах України, витрати на найм житлового приміщення в розрахунку вартості одного місця (номера
з ліжком, незалежно від його типу) у готелі за кожну добу такого
проживання в межах граничних сум, затверджених постановою
КМУ від 02.02.2011 р. № 9898, такі витрати не є об’єктом оподаткування ПДФО.

Відрядження чи робота?
Лист від 23.02.2017 р.
№ 3843/6/99-99-13-02-03-15

Повідомляється, що питання правомірності оформлення юридичною особою поїздок своїх працівників-водіїв у вигляді службових
відряджень з метою виконання ними службових доручень з доставки вантажу не належить до компетенції ДФСУ, а знаходиться
у правовому полі Міністерства соціальної політики України. На
нашу думку, це питання не належить і до відання Мінсоцполітики.
Так звані небюджетні підприємства самостійно регулюють питання
направлення працівників у відрядження. А тому в їх компетенції
й визначення поняття «відрядження». Тобто небюджетне підприємство може закріпити у своєму локальному акті, що службові поїздки
працівників-водіїв з метою виконання ними службових доручень
з доставки вантажу в межах і поза межами населеного пункту
є службовим відрядженням.

Індексація аліментів і ПДФО
Лист від 15.02.2017 р.
№ 3126/6/99-99-13-02-03-15

ДФСУ намагалася дати відповідь на запитання, чи оподатковувати суму індексації аліментів, нарахованих у твердій грошовій
сумі. Цей випадок, як зазначається в листі, потребує детального
вивчення документів (матеріалів), зокрема рішення суду. Не розуміємо, з якою метою. Аліменти не підлягають оподаткуванню
ПДФО згідно з пп. 165.1.14 ПКУ, а сума їх індексації?

«Дотяжка» до ЄСВ та код типу нарахування «2»
Лист від 02.02.2017 р.
№ 1925/6/99-99-13-02-01-15

Роз’яснюються особливості «дотяжки» ЄСВ за наявності «перехідних» лікарняних та застосування при цьому коду типу нарахування
«2» та «13» (див. також с. 92).

Оподаткування вторсировини
Лист від 06.03.2017 р.
№ 4589/6/99-99-13-02-03-15

Повідомляється, що в разі якщо суб’єкт господарювання здійс
нює в установленому порядку збирання відходів у вигляді відпрацьованих мастил (олив) від фізосіб з метою їх подальшої утилізації
та переробки, то доходи, що нараховуються (виплачуються) таким
особам, не включаються до їх оподатковуваного доходу згідно
з пп. 165.1.25 ПКУ.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Індексація включається до мінімальної зарплати
Лист від 13.02.2017 р.
№ 317/0/101-17/282

Роз’яснюється, що сума індексації, визначена відповідно до
п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення,
включається до виплат, які мають враховуватись до заробітної
плати в разі забезпечення її мінімального розміру. Таке рішення
мотивовано тим, що у ст. 31 Закону про оплату праці наведено
вичерпний перелік виплат, які 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.

Оплата відрядження та мінімальна зарплата
Лист від 17.02.2017 р.
№ 391/0/101-17/282

На думку Мінсоцполітики, суми середнього заробітку, які зберігаються за працівниками за час відпусток, виконання державних
або громадських обов’язків, підвищення кваліфікації, службового
відрядження, тимчасової непрацездатності, суми матеріальної
допомоги, яка виплачується в розмірі середньої зарплати, вихідної допомоги та компенсації за невикористані відпустки, не
є заробітною платою працівника, яку роботодавець виплачує
йому за виконану роботу, а виплатами, які розраховуються згідно
з положеннями Порядку № 100 та Порядку № 1266. Суми середнього заробітку не враховуються до зарплати для забезпечення
її мінімального рівня. (Чому, якщо «…у ст. 31 Закону… наведено
вичерпний перелік виплат, які не враховуються…»). Водночас,
йдеться в листі далі, якщо працівникові за час відрядження виплачується зарплата згідно зі ст. 121 КЗпП та Законом України
«Про державну службу», то нарахована зарплата працівника за
місяць не може бути нижчою від розміру мінімальної зарплати.
ФСС з ТВП

«Декретні» з «мінімалки»
Лист від 22.02.2017 р.
№ 2.4-17-328

ФСС з ТВП навів алгоритм розрахунку «декретних» з урахуванням розміру мінімальної зарплати. Як відомо, сума «декретних»
незалежно від страхового стажу має бути в розрахунку на місяць
не менше мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку. У зв’язку з двократним підвищенням мінімальної
зарплати з 01.01.2017 р. це питання є особливо актуальним (див.
журнал «Заработная плата» № 2/2017, с. 81). На думку Фонду,
в разі перевищення середньоденної зарплати, розрахованої з мінімальної зарплати, над фактичною, подальший розрахунок допомоги
слід здійснювати із середньоденної, обчисленої з мінімальної зар
плати. Додамо, що за такий алгоритм ФСС з ТВП висловлювався
й раніше. Але питання в наступному: 105,12 × 28 = 2943,36 грн <
< 3200,00 грн. Чи доплачувати в розрізі місяців?
Текст документа — на с. 95
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Прямая

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

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

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

Облік робочого часу
та його оплата для працівників
зі змінним графіком,
направлених у відрядження
Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства
на певний строк для виконання службового
доручення поза місцем його постійної роботи
до іншого населеного пункту або в тому ж
населеному пункті.
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), поширюються тільки на
органи державної влади, підприємства, установи й організації, що повністю або частково
утримуються за рахунок бюджетних коштів.
Тому й решта підприємств мають право визнавати відрядженням поїздки в службових

справах у тому ж населеному пункті. Але це
обов’язково має бути закріплено в колективному договорі, положенні про відрядження
тощо. У положенні про відрядження має бути
обумовлено також механізм оформлення
відрядження, порядок і строки звітування,
режим роботи на основному місці в день
від’їзду та приїзду, порядок повідомлення
про необхідність перенесення термінів відрядження, порядок оплати вихідних днів,
у які працівник перебував у відрядженні,
та оплати лікарняних під час відряджень,
норми добових, граничні суми оплати за
житло тощо.
Вважається, що на працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим
робочого часу того підприємства, до якого
він відряджений. Тобто якщо працівник за
місцем основної роботи працював за змінним
графіком, то робота на підприємстві, до якого він відряджений, не може здійснюватись
інакше, ніж працює це підприємство. Разом
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з цим невикористані дні відпочинку під час
відрядження за графіком підприємства, на
яке працівник був відряджений, після повернення не надаються. Тобто працівник,
направлений у відрядження, має працювати
в дні роботи, встановлені графіком підприємства, куди його відряджено, та відпочивати
у визначені вихідні дні.
Працівнику, якого направлено в службове відрядження, оплата праці за виконану
роботу здійснюється відповідно до умов,
визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може
бути нижчим середнього заробітку.
Що стосується обліку годин для оплати,
то працівнику, якого направлено в службове відрядження, оплата праці за виконану
роботу здійснюється за робочі дні тижня за
графіком, установленим за місцем постійної
роботи, та відповідно до умов, визначених
колективним договором. Тобто для працівника зі змінним графіком роботи оплаті
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за відрядження підлягають години за дні
відрядження, визначені за затвердженим
графіком роботи працівника за місцем постійної роботи.
У затвердженому графіку роботи працівника мають бути встановлені вихідні дні.
І тому у випадках, коли працівник відбуває у відрядження в затверджений вихідний
день або наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження
у вихідний за графіком день, після повернення з відрядження йому в установленому
порядку відповідно до законодавства у сфері
регулювання трудових відносин надається
інший день відпочинку. При цьому враховується норма годин роботи працівника
у встановленому обліковому періоді.
Питання виходу працівника на роботу
в день вибуття у відрядження та в день прибуття з відрядження регулюється правилами
внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

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

Розрахунок компенсації,
якщо в розрахунковому періоді
не було заробітку
Працівниця, яка перебуває у від
пустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку,
написала заяву про звільнення за власним
бажанням з 20.02.2017 р. Як розрахувати
їй компенсацію за 27 календарних днів
невикористаної відпустки, якщо вона пере
буває у відпустці для догляду за дитиною
з 15.10.2015 р., а її посадовий оклад за
штатним розписом становить 4500,00 грн?

Суму компенсації за дні невикористаної відпустки розраховують виходячи
з виплат за останні 12 календарних
місяців, що передують місяцю виплати компенсації (п. 2 Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100; далі — Порядок № 100).
Згідно з п. 7 Порядку № 100 розрахунок
суми компенсації за невикористану відпустку
здійснюється таким чином:
• сумарний заробіток за останні 12 календарних місяців перед місяцем, в якому
працівниця звільняється, ділять на відповідну
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кількість календарних днів року (за винятком
святкових і неробочих днів, встановлених
ст. 73 КЗпП);
• одержаний результат перемножують на
кількість календарних днів невикористаної
відпустки.
У описуваній ситуації працівниця не мала
заробітку протягом розрахункового періоду,
тому, як зазначено в абзаці третьому п. 4
Порядку № 100, середню зарплату їй слід
обчислювати виходячи з встановленого посадового (місячного) окладу.
Окремого механізму обчислення компенсації за невикористану відпустку для випадку, коли в розрахунковому періоді не було
заробітку, законодавством не встановлено,
тому залишається користуватися загальним
алгоритмом розрахунку.
Отже, у випадку, наведеному в запитанні,
розрахунковим періодом є лютий 2016 р. —
січень 2017 р. Кількість календарних днів за
цей період, що включається до розрахунку, —
356 к. дн. (366 к. дн. – 10 св. дн.).
Сумарний заробіток за 12 місяців, виходячи
з посадового окладу працівниці, становить:
4500,00 грн × 12 міс. = 54 000,00 грн.
Середньоденна зарплата:
54 000,00 грн ÷ 356 к. дн. = 151,69 грн.
Сума компенсації:
151,69 грн × 27 к. дн. = 4095,63 грн.

Чи передбачено трудові пільги
в разі роботи за комп’ютером
Працівники бухгалтерії, які впродовж
робочого дня працюють за комп’ю
терами, звернулися до керівництва
підприємства з питанням щодо доплати
їм за таку роботу або надання додаткової
відпустки. На якій підставі керівник має
право задовольнити вимоги працівників?
Згідно із законодавством підвищена оплата праці, встановлення скороченої тривалості робочого дня
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та надання додаткової відпустки за роботу
із шкідливими умовами праці здійснюється тільки на підставі результатів атестації робочих місць, порядок проведення
якої затверджено постановою КМУ від
01.08.1992 р. № 442.
Якщо дотримуватися Гігієнічних вимог до організації роботи з візуальними
дисплейними терміналами електроннообчислювальних машин, затверджених
постановою Головного державного лікаря
України від 10.12.1998 р. № 7 (далі — Гігієнічні вимоги № 7), то робота на персональному комп’ютері не належить до
робіт із шкідливими умовами праці, а тому
обов’язкова доплата за неї законодавством
не передбачена.
На скорочення тривалості робочого
часу в Гігієнічних вимогах № 7 також не
вказується, однак розділ 5 цього документа
містить вимоги стосовно режиму праці та
відпочинку в разі роботи з комп’ютером
не менше 50 % робочого часу, зокрема,
встановлення додаткових перерв для відпочинку.
З іншого боку, законодавство не забороняє
роботодавцям визначити в колективному
договорі роботу за комп’ютером як таку,
що характеризується особливими умовами
праці, та встановити окремі пільги для тих,
хто з ними працює.
Щодо надання додаткової відпустки,
то згідно з п. 58 розділу ХХІІ додатку 2 до
постанови КМУ від 17.11.1997 р. № 1290,
якою затверджено списки виробництв,
робіт, посад та професій працівників, що
мають право на додаткові відпустки, працівникам, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах,
належить додаткова відпустка тривалістю
до чотирьох календарних днів. Конкретна
тривалість цієї відпустки також має бути
встановлена колективним (трудовим) договором або іншим внутрішнім документом
підприємства.
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Надання листків
непрацездатності матері
в разі хвороби двох дітей
Одна з працівниць виховує двох ма
лолітніх дітей, які часто хворіють.
Скільки днів вона може перебувати
на лікарняному, якщо захворіла спочатку
одна дитина, а потім друга? Чи може мати
перебувати на лікарняному, поки обидві
дитини не одужають?
Порядок видачі листків непрацездатності для догляду за хворою дитиною
встановлено розділом 3 Інструкції про
порядок видачі документів, що засвідчують
тимчасову непрацездатність, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 13.11.2001 р. № 455 (далі —
Інструкція № 455).
Так, листок непрацездатності для догляду
за хворою дитиною видається матері (особі,
яка здійснює догляд за дитиною), зокрема,
в таких випадках:
• для догляду за хворою дитиною віком
до 14 років — на період, протягом якого
дитина потребує догляду, але не більш як на
14 календарних днів (п. 3.3 Інструкції № 455);
• для догляду за дитиною віком до 6 років,
яка перебуває на стаціонарному лікуванні, —
на весь період її перебування в стаціонарі
(абзац перший п. 3.9 Інструкції № 455);
• для догляду за важкохворою дитиною
віком від 6 до 14 років — на період, протягом
якого дитина потребує індивідуального догляду за висновком лікарсько-консультаційної комісії (абзац перший п. 3.9 Інструкції
№ 455);
• для догляду за дитиною віком до 14 років, інфікованою вірусом імунодефіциту
людини або хворою на онкологічні та онкогематологічні захворювання, яка перебуває на стаціонарному лікуванні, — на весь
період її перебування в стаціонарі (п. 3.10
Інструкції № 455);
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• для догляду за дитиною, старшою
14 років, яка перебуває на амбулаторнополіклінічному лікуванні, — на строк до
трьох днів, який може бути продовжено
за рішенням лікарсько-консультаційної
комісії (головного лікаря) не більше як на
сім календарних днів (п. 3.2 Інструкції
№ 455).
Якщо дитина продовжує хворіти після
закінчення зазначеного максимального
строку, то матері (особі, яка здійснює догляд за дитиною) видається довідка за
формою № 138/о. Також довідка видається
для догляду за дитиною, старшою 14 років,
у разі її стаціонарного лікування (п. 3.16
Інструкції № 455) та в разі якщо після
виписки в дитячий дошкільний заклад
або школу в дитини виникає ускладнення
захворювання, за яким видавався листок
непрацездатності та довідка, і лікарськоконсультаційна комісія визначає його як
продовження першого захворювання (п. 3.7
Інструкції № 455).
Якщо в матері хворіють двоє та більше
дітей, видача листка непрацездатності та
довідки залежить від періоду їх захворювання. Зокрема, якщо в сім’ї хворіє двоє та
більше дітей одночасно, то для догляду за ними видається один листок непрацездатності. У разі виникнення захворювання в дітей в різний час листок непрацездатності
та довідка видається в кожному конкретному випадку окремо (п. 3.5 Інструкції
№ 455).
Якщо працівниця доглядає за однією хворою дитиною на підставі довідки і в цей час
захворіла друга дитина або виникло нове,
не пов’язане з попереднім, захворювання
у першої дитини, то довідка закривається
й видається новий листок непрацездатності
(п. 3.5 Інструкції № 455).
У будь-якому випадку, якщо дні листків непрацездатності задвоюються («накладка»), у подвійному розмірі вони не
оплачуються.
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Чи можна звільнити працівника
за власним бажанням у день
подання ним заяви
Працівник подав заяву про звіль
нення за власним бажанням, у якій
просить звільнити його в цей же
день, але поважної причини не вказує.
Чи можна так вчинити, якщо обидві сторони згодні на припинення трудових
відносин?
Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника, регулюється
ст. 38 КЗпП. Частиною першою цієї статті
передбачено, що працівник має право розірвати такий договір, попередивши про це
керівника підприємства (власника або уповноважений ним орган) письмово за два
тижні. Єдиною підставою, коли працівник
має право розірвати трудовий договір за
власним бажанням у визначений ним строк,
вказано невиконання керівником (власником або уповноваженим ним органом)
законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору (частина третя
ст. 38 КЗпП).
Також частиною першою ст. 38 КЗпП визначені причини, за яких керівник (власник
або уповноважений ним орган) повинен
розірвати трудовий договір у строк, про
який просить працівник, через неможливість
продовжувати роботу у зв’язку з:
• переїздом на нове місце проживання;
• переведенням чоловіка або дружини
на роботу в іншу місцевість;
• вступом до навчального закладу;
• медичним висновком, в якому вказано на неможливість проживання в даній
місцевості;
• вагітністю;
• необхідністю догляду за дитиною до
досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом;
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• необхідністю догляду за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку
або інвалідом І групи;
• виходом на пенсію;
• прийняттям на роботу за конкурсом;
• іншими поважними причинами.
Зважаючи на викладене, звільнити працівника за його власним бажанням у день,
про який він просить, можна тільки в разі,
якщо він вкаже в заяві одну із наведених
вище поважних причин. З іншого боку, законодавством не обумовлено при цьому надання працівником будь-яких документів,
які підтверджують наявність такої причини.
Тобто працівник не зобов’язаний їх надавати
роботодавцю, а роботодавець — вимагати
від працівника. Два тижні надаються (і про
це неодноразово зазначалося в роз’ясненнях
органів Держпраці) для того, щоб роботодавець мав час для пошуку нового працівника
та працівник мав можливість змінити своє
рішення про звільнення.
Тому, на нашу думку, якщо обидві сторони
згодні на припинення трудових відносин
і це жодним чином не позначиться на роботі
підприємства (тобто працівника є ким замінити), трудовий договір може бути припинений у визначений працівником строк
(у т. ч. у день подання заяви про звільнення)
як на підставі ст. 38 КЗпП — за власним бажанням, так і на підставі п. 1 частини першої
ст. 36 КЗпП — за угодою сторін.

Як оформити утримання
із зарплати працівника коштів,
належних підприємству
В яких випадках заборгованість пра
цівника перед підприємством можна
погасити шляхом утримань із його
зарплати та як правильно це оформити?
Випадки, за яких заборгованість
працівника перед підприємством
можна погасити шляхом утримань
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із його зарплати, визначено ст. 127 КЗпП,
а саме:
• для повернення авансу, виданого в рахунок зарплати;
• для повернення сум, зайво виплачених
внаслідок математичних помилок;
• для повернення невитраченого та своєчасно не поверненого авансу на відрядження
або на господарські потреби;
• для повернення відпускних, виданих
за невідпрацьовані дні, — у разі звільнення
працівника до закінчення того робочого
року, за який йому надавалась відпустка
(крім окремих випадків, встановлених п. 2
частини першої цієї статті);
• для відшкодування шкоди, заподіяної
підприємству з вини працівника.
Підставою для проведення утримань має
бути наказ (розпорядження) керівника підприємства. У разі повернення зазначеного
авансу (якщо працівник не оспорює підстав
для такого утримання та суму) такий наказ
слід видати протягом місяця з дня закінчен-
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ня строку, встановленого для повернення
авансу, або з дня виплати неправильно обчисленої суми.
У разі відшкодування шкоди керівництву
слід видати наказ про стягнення протягом
двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди, а розпочати його виконання —
не раніше ніж через сім днів з дня повідомлення про це працівника (ст. 136 КЗпП).
Підставою для видання наказів може бути
бухгалтерська довідка або доповідна записка
службової особи — в разі повернення сум
авансів та інших зайво отриманих коштів
та акт інвентаризації — у разі знищення,
псування або втрати майна працівником.
Крім того, якщо йдеться про завдання шкоди, слід провести службове розслідування
й взяти з матеріально відповідальних та
інших осіб письмові пояснення.
Також працівника необхідно обов’язково
ознайомити під підпис з документом, на підставі якого здійснюватиметься відрахування
з його зарплати, тобто з наказом.

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

Доплата до МЗП
у штатному розписі
У штатному розписі завжди відо
бражали лише оклади. Чи потрібно
відображати в ньому доплату до мі
німальної зарплати, адже до 01.01.2017 р.
такого поняття не існувало?
Ні, не потрібно. Поняття «доплата до
мінімальної зарплати» не є новим,
оскільки обов’язок роботодавця доплачувати до рівня мінімальної зарплати
існує давно. Наприклад, доплата до рівня

мінімальної зарплати згадується в пп. 2.2.1
Інструкції зі статистики заробітної плати,
затвердженій наказом Державного комітету
статистики України від 13.01.2004 р. № 5.
Але особливо популярним воно, безумовно,
стало з 01.01.2017 р.
Штатний розпис є одним з основоположних організаційно-розпорядчих документів
підприємства. На його підставі визначаються
посадові оклади працівників і планується
фонд оплати праці. Підприємство самостій
но визначає свою організаційну структуру,
встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
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Штатний розпис — це внутрішній документ, який розробляється для кожного
підприємства та встановлює структуру,
штати та посадові оклади працівників.
Загальної типової форми штатного розпису для небюджетних підприємств, установ, організацій законодавством не визначено.
Відповідно до ст. 97 КЗпП та ст. 15 Закону про оплату праці форми та системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри
надбавок, доплат, премій, винагород та
інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі з дотриманням норм
і гарантій, передбачених законодавством,
генеральною та галузевими (регіональними) угодами.
Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, ці питання погоджуються з виборним органом первинної проф
спілкової організації (профспілковим
представником), а якщо його немає —
з предс тавниками трудов ого колективу.
Штатний розпис може не містити графи
про доплати та надбавки. Вони можуть
встановлюватись окремим документом (положенням про доплати та надбавки, наказом
по підприємству). Проте якщо такі надбавки та доплати носять постійний характер,
виплачуються незалежно від причин і не
змінюють свого розміру протягом року, то
до штатного розпису можна додати інформацію про доплати та надбавки за певними
посадами.
Але доплата до мінімальної зарплати
може не мати постійного характеру й змінюватися щомісяця, залежно від того,
отримав чи не отримав працівник преміальні, чи був у відпустці або ж на лікарняному.
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Звільнення під час навчальної
відпустки
Працівник звільняється під час на
вчальної відпустки. Чи повинен він
повернути кошти підприємству за
ті дні, коли він вже не буде працівником
цього підприємства?
Ні, не повинен. Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до
її початку (ст. 21 Закону про відпустки).
У разі звільнення працівника до закінчення
робочого року, за який він одержав відпустку повної тривалості, для покриття його
заборгованості роботодавець провадить
відрахування із заробітної плати за дні
відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року (cт. 22
Закону про відпустки).
Навчальна відпустка надається протягом навчального, а не робочого року, незалежно від відпрацьованого часу протягом
року, тому норма ст. 22 Закону про відпустки
в цьому випадку не застосовується.
Отже, якщо працівник звільняється
під час навчальної відпустки до її закінчення, кошти за частину невикористаної
відпустки не відраховуються. Таку думку
висловили фахівці Міністерства соціальної
політики України в листі від 28.12.2016 р.
№ 1820/0/101-16/284.

Підвищена ПСП учаснику
бойових дій
Чи має право на підвищений розмір
ПСП працівник, який брав участь
в антитерористичній операції та
має посвідчення учасника бойових дій?
Ні, не має. Учасниками бойових дій
є військовослужбовці, які залучалися
та брали безпосередню участь в анти
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терористичній операції в районах її проведення, в порядку, встановленому законодавством (п. 19 частини першої ст. 6 Закону Украї
ни «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» від 22.10.1993 р.
№ 3551-ХІІ; далі — Закон № 3551).
Відповідно до п. 18 частини першої ст. 12
Закону № 3551 учасникам бойових дій надаються, зокрема, пільги зі сплати податків,
зборів, мита та інших платежів відповідно
до податкового та митного законодавства.
У ПКУ міститься норма про підвищений
розмір ПСП для учасників бойових дій, але
для учасників бойових дій на території
інших країн у період після Другої світової
війни, на яких поширюється чинність Закону № 3551, та для учасників бойових дій
під час Другої світової війни (пп. 169.1.3 та
пп. 169.1.4 ПКУ).
Таким чином, працівники, які мають статус учасників бойових дій та брали участь
в антитерористичній операції, не зазначаються в ст. 169 ПКУ як окрема пільгова
категорія платників, які мають право на
підвищений розмір ПСП.

Студент зі стипендією та ПСП
 а підприємстві працює працівник,
Н
який є студентом денної форми на
вчання у виші. Чи має він право на
ПСП?
Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на
користь платника податку впродовж
звітного податкового місяця як заробітна
плата (інші прирівняні до неї відповідно
до законодавства виплати, компенсації та
винагороди), якщо його розмір не перевищує місячного прожиткового мінімуму,
чинного для працездатної особи на 1 січня
звітного податкового року, помноженого на
1,4 та округленого до найближчих 10 грн
(у 2017 р. — 2240,00 грн).
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Відповідно до пп. 169.2.3 ПКУ податкова
соціальна пільга не може бути застосована,
зокрема, до заробітної плати, яку платник
податку впродовж звітного податкового
місяця одержує одночасно з доходами у вигляді стипендії, що виплачується йому як
студенту з бюджету.

Працівник-пенсіонер
та ПСП
Чи можна застосовувати ПСП до
заробітної плати працівника, який
є пенсіонером?
Так, можна.
У ст. 169 ПКУ не зазначаються обмеження щодо застосування ПСП до
доходів у вигляді зарплати, яку працівник
отримує одночасно з доходами у вигляді
пенсії.
У ст. 169 ПКУ визначається вичерпний
перелік доходів, до яких не може бути застосована ПСП:
• дохід самозайнятої особи від про
вадження підприємницької діяльності,
а також іншої незалежної професійної діяльності;
• доходи платника податку, інші ніж заробітна плата.
Крім того, визначено випадки, коли ПСП
не застосовується.
Зокрема, ПСП не застосовується до зарплати, яку працівник упродовж звітного податкового місяця одержує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи
майнового (речового) забезпечення учнів,
студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів,
військовослужбовців, що виплачуються
з бюджету.
Отже, працівники-пенсіонери мають право на ПСП, якщо розмір їх заробітної плати не перевищує розміру, встановленого
в пп. 169.4.1 ПКУ (у 2017 р. — 2240 грн), та
подали заяву на застосування ПСП.
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Коефіцієнт коригування
для середньої зарплати
Працівника впродовж року було
тричі переведено на вище оплачу
вану посаду. Як проводити коригу
вання середньої зарплати для розрахунку сум за час відпустки?
У разі підвищення тарифних ставок
і посадових окладів відповідно до актів
законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, впродовж якого за працівником зберігається середній заробіток,
заробітна плата, включаючи премії та інші
виплати, що враховуються для обчислення
середньої заробітної плати за проміжок часу
до підвищення, коригується на коефіцієнт
підвищення тарифних ставок, посадових
окладів (п. 10 Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100).
Коефіцієнт, на який потрібно коригувати
виплати, які враховуються для обчислення
середньої заробітної плати, розраховується
діленням окладу (тарифної ставки), встановленого після підвищення, на оклад (тарифну
ставку) до підвищення.
На госпрозрахункових підприємствах
і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей. Згаданим
Порядком передбачено можливість зменшення коефіцієнта коригування шляхом
видання наказу по підприємству.
У разі переведення працівника на вищеоплачувану посаду коригування буде
проведено, якщо за цією посадою відбулося
підвищення розміру окладу в розрахунковому періоді. Якщо ж підвищення посадового
окладу відбулося в місяці, в якому працівника
було переведено на вищу посаду, коригування
не проводиться.
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Доплата за суміщення
Який порядок оплати за суміщення
посад?
Розмір доплати встановлюється на
умовах, передбачених колективним
договором (ст. 105 КЗпП). Розмір
доплат за суміщення професій на госпрозрахункових підприємствах має визначатися самостійно з урахуванням обсягу викону
ваної додаткової роботи та економії заробітної плати за суміщуваною штатною
професією (посадою).

Служба за контрактом
у Національній гвардії
та середній заробіток
Чи зберігається за працівником
місце роботи та середній заробіток
у разі підписання контракту про
проходження військової служби в Націо
нальній гвардії України?
Так, зберігається. За працівниками,
прийнятими на військову службу за
контрактом, у т. ч. шляхом укладення
нового контракту на проходження військової
служби, під час особливого періоду на строк
до його закінчення або до дня фактичного
звільнення, зберігаються місце роботи, посада та середній заробіток на підприємстві,
де вони працювали на час призову (ст. 119
КЗпП).
Національна гвардія України є військовим
формуванням з правоохоронними функціями,
що комплектується військовослужбовцями,
які проходять військову службу за контрактом
і за призовом (Закон України «Про Національну гвардію» від 13.03.2014 р. № 876-VII).
Отже, за працівником зберігається місце
роботи та середній заробіток у разі підписання контракту про проходження військової
служби в Національній гвардії України.
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Право на ПСП за наявності
зарплати та договору ЦПХ

ємство в такому випадку є податковим
агентом?

Працівник отримує на підприєм
стві заробітну плату й має право на
підвищену ПСП, оскільки виховує
чотирьох дітей віком до 18 років. На цьо
му ж підприємстві він виконує роботи за
договором ЦПХ. Чи не є виконання робіт
за таким договором перешкодою для за
стосування ПСП?

Заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати,
які виплачуються (надаються) платнику
податку у зв’язку з відносинами трудового
найму згідно із законом (ст. 14.1.48 ПКУ).
Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) працівнику, включаються
до складу загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
і є базою нарахування ПДФО (пп. 164.2.1
ПКУ).
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не
використані ним дні щорічної відпустки.
У разі переведення на роботу на інше підприємство сума грошової компенсації за не
використані ним дні щорічних відпусток за
його бажанням має бути перерахована на
рахунок підприємства, на яке перейшов
працівник (ст. 24 Закону про відпустки).
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід працівнику, зобов’язаний утримувати ПДФО із
суми доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ —
18 % (пп. 168.1.1 ПКУ).
Обов’язок зі сплати ПДФО покладено на
того роботодавця, який здійснює нарахування компенсації й, відповідно, нарахування та утримання до бюджету і соціальних фондів.
Виплатою доходу вважається дата перерахування грошових коштів за невикористану відпустку іншому підприємству, що є новим
місцем роботи працівника.
Тобто роботодавець, від якого переводиться працівник, має виконати всі функції
податкового агента. Оскільки компенсація
обкладається ПДФО роботодавцем за попереднім місцем роботи, що було відображено
ним у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ,

Заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати,
які виплачуються (надаються) платникові
податку у зв’язку з відносинами трудового
найму згідно із законом (пп. 14.1.48 ПКУ).
Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь
працівника впродовж звітного податкового
місяця як заробітна плата (інші прирівняні
до неї відповідно до законодавства виплати,
компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує місячного прожиткового
мінімуму, чинного для працездатної особи
на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.
Виплата винагороди за договором ЦПХ
згідно з нормами ПКУ не є заробітною платою та не впливає на отримання чи не
отримання ПСП, за умови додержання інших
вимог ст. 169 ПКУ.

Податковий агент у разі
переведення працівника на інше
підприємство
Працівник звільняється за пере
веденням на інше підприємство
й має невикористані дні щорічних
відпусток. Він виявив бажання перевести
компенсацію за дні невикористаних від
пусток на інше підприємство. Яке підпри
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підприємство, на яке перейшов працівник,
на думку ДФСУ, не повинно показувати
відомості про суму виплаченої працівнику
компенсації у ф. № 1ДФ.

ПДФО за банківські картки
працівникам
 ідприємство замовляє для кож
П
ного працівника іменні банківські
платіжні картки. Чи є їх вартість
додатковим благом?
Усе залежить від умов, зазначених
в трудовому договорі. За особистою
письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими
переказами на вказаний ними рахунок
(адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг
за рахунок роботодавця (ст. 24 Закону про
оплату праці).
Платіжна картка є власністю емітента
(банку) і надається клієнту відповідно до
умов договору (Закон України «Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні» від
05.04.2001 р. № 2346-ІІІ). Банк, який випускає платіжні картки, як правило, отримує
плату за їх випуск та обслуговування. Якщо
за умовами договору такі витрати бере на
себе роботодавець, то виникає питання щодо
їх оподаткування ПДФО.
До бази оподаткування включається дохід,
отриманий працівником як додаткове благо
у вигляді вартості використання житла, інших
об’єктів матеріального або нематеріального
майна, що належать роботодавцю, наданих
працівнику в безоплатне користування, або
компенсації вартості такого використання,
крім випадків, коли таке надання зумовлено
виконанням працівником трудової функції
відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного
договору або відповідно до закону в установлених ними межах (пп. «а» пп. 164.2.17ПКУ).
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Отже, якщо умовами трудового договору
передбачено надання працівнику в безоплатне користування платіжної картки, це
не є додатковим благом працівника. Якщо
умовами трудового договору не передбачено надання працівникам платіжних карток
у безоплатне користування, це вважатиметься додатковим благом.

Кошти на відрядження
та ЄСВ
Працівник витратив кошти на від
рядження понад встановлені зако
нодавством норми й не повернув
у встановлені строки. Чи будуть вони базою нарахування ЄСВ?
Базою нарахування ЄСВ для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної
плати за видами виплат, які включають
основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
у т. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату
праці, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг)
за цивільно-правовими договорами (ст. 7
Закону про ЄСВ).
Згідно з п. 3.15 Інструкції зі статистики
зарплати та п. 6 розділу I Переліку № 1170
витрати на відрядження: добові (у повному
обсязі), вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення, компенсаційні
виплати та добові, які виплачуються в разі
переїзду на роботу в іншу місцевість згідно
з чинним законодавством, не належать до
фонду оплати праці та не є базою для нарахування ЄСВ.
Враховуючи зазначене, не включаються
до бази нарахування ЄСВ суми коштів, витрачених працівником на відрядження понад
встановлені законодавством норми та не
повернуті у встановлені строки.
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№6 (119) июнь 2016

ОПЛАТА ТРУДА

Суммированный учет
рабочего времени:
нормы рабочего
времени, особенности
организации и оплаты
труда

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

 штатному розписі є 1,5 посади
У
машиніста-кочегара. Як розрахувати
норму робочого часу та правильно
скласти табель обліку робочого часу?
Як розрахувати норму робочого часу,
якщо за однією посадою сторожа працює
дві особи неповний робочий час («на 0,5
окладу»)?
Чи можна встановити графік для охорон
ників «доба через дві»? Тобто в серед
ньому за місяць охоронник відпрацює
220,00 год, а за рік — 2620,00 год.
У табелі обліку використання робочого часу як за поденного, так і за
підсумованого обліку робочого часу
відображаємо години роботи, фактично (не)
відпрацьовані працівником. Тобто табель
обліку використання робочого часу — це
факт, а не план використання робочого часу.

За підсумованого обліку робочого часу
необхідно враховувати такі норми робочого часу:
• календарну;
• розрахункову;
• локальну.
Календарна норма робочого часу — це
нормальне число робочих годин за обліковий період за умови повного використання
робочого часу, протягом якого працівник
зобов’язаний виконувати свої обов’язки,
визначені трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Нез’явлення у зв’язку з відпустками, тимчасовою непрацездатністю, виконанням
державних і громадських обов’язків тощо
не враховується в календарній нормі робочого часу. Тобто це запланована норма
робочого часу на обліковий період (місяць,
квартал тощо), обчислена за календарем
з розрахунку шестиденного робочого тижня,
семигодинного робочого дня (чи відповідно
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скороченого робочого дня) з урахуванням
скороченого робочого часу напередодні
вихідних днів — до п’яти годин і напередодні святкових і неробочих днів — на одну
годину.
У порядку, встановленому в колективному договорі, норма робочого часу за
обліковий період може визначатися за
графіком п’ятиденного робочого тижня.
Ураховуючи те, що за п’ятиденного робочого
тижня КЗпП не передбачає встановлення
конкретної тривалості щоденної роботи,
норма робочого часу за обліковий період
визначається шляхом множення часу тривалості робочого дня на кількість робочих
днів за календарем п’ятиденного робочого тижня, що припадають на цей період,
з рівною тривалістю кожного робочого дня,
з урахуванням його скорочення напередодні
святкових і неробочих днів та вихідними
днями в суботу й неділю.
Про це йдеться в 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 — Методрекомендації № 138; с. 43).
Для розрахункової норми робочого часу
слід враховувати час нез’явлення працівника
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 був звільнений
від виконання своїх трудових обов’язків
(відпустка, виконання державних або громадських обов’язків, тимчасова непраце
здатність тощо).
Враховуючи приклад в абзаці четвертому п. 12 Методрекомендацій № 138, дні
нез’явлень та їх тривалість, як у табелі використання робочого часу, враховуються не за
затвердженим графіком, а за встановленим
на підприємстві графіком п’ятиденного робочого тижня. Тобто якщо на підприємстві
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за графіком роботи передбачені 12-годинні
зміни (або зміни іншої тривалості), то вони
проставляються і в табелі в дні нез’явлень.
Для підрахунку кількості днів нез’явлень для
визначення розрахункової норми враховуються восьмигодинні та семигодинні робочі
дні напередодні святкових і неробочих днів
за календарем п’ятиденного 40-годинного
робочого тижня.
Місячна локальна норма робочого часу —
це норма робочого часу за затвердженим
графіком роботи певного структурного
підрозділу в обліковому періоді. Щоб розрахувати норму робочого часу, слід визначити, скільки годин і в які дні має працювати працівник згідно із затвердженим йому графіком роботи (дні виходу
на роботу) в межах календарної норми
робочого часу.
Наприклад, якщо за поденного обліку бухгалтер має відпрацювати в січні
159 годин, то це означає, що він має ходити на роботу з понеділка по п’ятницю по
8 годин і 6 січня — 7 годин. Сторож, якщо
в нього обліковий період — місяць, також
має відпрацювати в січні 159 годин, але
не по 8 годин з понеділка по п’ятницю і
6 січня — 7 годин, а можливо 13 днів по
12 годин через день тощо. Для сторожа 159
годин — це календарна норма, а 156 годин
(13 × 12) — це локальна норма робочого
часу.
Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох
годин протягом двох днів підряд і 120 годин
на рік.
У 2017 р. норма робочого часу на рік становить 1986,00 годин, а із запитання зрозуміло, що працівник охорони відпрацьовує 2620,00 годин, тобто надурочних —
634,00 години, а це порушення трудового
законодавства, за яке передбачено штраф
у розмірі однієї мінімальної заробітної плати — 3200,00 грн. Для уникнення порушень
необхідно збільшити кількість працівників.

№4 (129) апрель 2017

Чи можна за підсумованого обліку
робочого часу встановити обліко
вий період рік?
Так, можна. Відповідно до норм ст. 50
КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. За підсумованого обліку робочого часу тижневий
обліковий період застосовується досить
рідко. В основному обліковий період — місяць. Але можливими є також квартальний,
рідше — річний обліковий періоди, норма
робочого часу яких розраховується з урахуванням нормативної тривалості тижневої
та щоденної роботи.
Як оплачувати вихідні та святкові
дні за підсумованого обліку робо
чого часу?
Чи оплачується робота у святковий день
у подвійному розмірі за підсумованого
обліку робочого часу, якщо зміна при
падає на свято?
Робота у вихідні, як правило, компенсується наданням в обліковому
періоді інших днів відпочинку. За
підсумованого та поденного обліку робочого часу:
• залучення до роботи у вихідні, передбачені графіками роботи або змінності,
провадиться із застосуванням норм ст. 71
КЗпП — у виняткових випадках і з дозволу
профспілкового органу;
• робота у вихідні компенсується відповідно до ст. 72 КЗпП наданням іншого дня
відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі.
Робота у святкові та неробочі дні за підсумованого обліку передбачає, що:
• робота у святкові та неробочі дні
(ст. 73 КЗпП) за графіком включається
в норму робочого часу за обліковий період,
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установлену на підприємстві (п. 11 Метод
рекомендацій № 138);
• для роботи у святкові та неробочі дні,
як і у звичайні дні, не вимагається настання
виняткових випадків і дозволу профспілкового органу.
Робота у святкові та неробочі дні за підсумованого та поденного обліків оплачується після закінчення місяця за години, фактично відпрацьовані у святкові та неробочі
дні, на підставі ст. 107 КЗпП у подвійному
розмірі:
• відрядникам — за подвійними відрядними розцінками;
• працівникам, праця яких оплачується
за годинними або денними ставками, —
в розмірі подвійної годинної або денної ставки;
• працівникам, які отримують місячний
оклад:
– у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад — якщо робота
в святковий і неробочий дні проводилася
в межах місячної норми робочого часу;
– у розмірі подвійної годинної або денної
ставки понад оклад — якщо робота провадилася понад місячну норму.
Чи скорочується робота в перед
святковий день інваліду, якщо він
працює чотири години на день
(неповний робочий час)?
Чи потрібно скорочувати передсвятковий
день працівнику, який працює дві години
на день?
Відповідно до ст. 53 КЗпП тривалість
роботи працівників напередодні
святкових і неробочих днів, окрім
працівників, зазначених у ст. 51 КЗпП,
скорочується на годину і за п’ятиденного,
і за шестиденного робочого тижня. У ст. 51
КЗпП мова йде не про неповний робочий
час, а про скорочений, а це різні речі. Про
скорочення роботи в передсвятковий день
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за неповного робочого часу пряма норма
в КЗпП відсутня. Та Мінсоцполітики в листі
від 28.08.2014 р. № 397/13/116-14 роз’яснює,
що для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, ця норма не
застосовується, тобто тривалість їх роботи
напередодні святкових і неробочих днів не
скорочується на одну годину.
Працівники працюють у три змі
ни. Скільки відсотків необхідно
платити за вечірні години роботи
та скільки відсотків потрібно платити за
нічні години роботи? З якої години по яку
вони визначаються?
І за підсумованого, і за поденного обліків 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. Цей розмір
встановлюється генеральною, галузевою
(регіональною) угодами та колективним
договором, але не нижче 20 % тарифної
ставки (окладу ) за кожну годину роботи
в нічний час.
Годинна тарифна ставка для працівників,
які одержують місячні оклади, за підсумованого обліку обчислюється:
• 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 середньомісячного
числа годин за обліковий період, яке має
розраховуватися з урахуванням норми тривалості робочого часу за обліковий період,
установленої з дотриманням ст. 50 КЗпП.
Особливістю оплати нічних годин за підсумованого обліку є вказаний вище порядок
обчислення годинної тарифної ставки для
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працівників, які одержують місячні оклади
(з урахуванням місячної локальної норми
робочого часу).
І за підсумованого, і за поденного обліків робочого часу доплати, надбавки (та
інші складові додаткового фонду заробітної
плати), розмір яких не залежить від рівня
виконання норми робочого часу й особ
ливостей обчислення годинної тарифної
ставки за встановленого місячного окладу
нараховуються після закінчення кожного
місяця відповідно до чинних умов оплати
праці.
У законодавстві відсутня норма, яка б
зобов’язувала оплачувати роботу у вечірні
години на кшталт нічних. Таке рішення
підприємство може приймати на власний
розсуд.
Чи можна ознайомлювати праців
ників з графіком роботи один раз
на рік або один раз на квартал? Чи
це обов’язково робити кожного місяця?
У чинному законодавстві прямо не
прописано й не зазначено максимального строку, протягом якого можна
ознайомлювати працівників з їх графіками
роботи. Відповідно до п. 13 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку
графіки змінності доводяться до відома
працівників, як правило, не пізніше ніж
за місяць до введення їх у дію. Тому якщо
розробляється графік роботи на рік чи на
квартал, то, звичайно, працівники будуть
з ним ознайомлюватися один раз на рік
чи квартал. Якщо графіки щомісячні, то
й ознайомлювати з ними слід щомісячно.
Норма робочого часу на І квартал
2017 р. становить 494 години. Відділ
працює в три зміни по вісім годин
(І, ІІ, ІІІ зміна), і за квартал відпрацьова
но 487 годин, тобто перед святковими
днями робочий день на одну годину не
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скорочували. Чи вважатимуться ці години
надурочними?
Надурочні роботи, як правило, не
допускаються. Надурочними вважаються роботи понад установлену
тривалість робочого дня (ст. 52, 53 і 61
КЗпП).
Відповідно до п. 10–12 Методрекомендацій № 138 за підсумованого обліку час,
відпрацьований понад норму тривалості
робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується згідно зі
ст. 106 КЗпП. Оплата за всі години надурочної роботи провадиться в кінці облікового
періоду.
Робота понад норму робочого часу, передбаченого графіком в окремі дні, тижні,
місяці облікового періоду, в разі збереження
норми робочого часу за обліковий період не
є надурочною роботою. Переробіток норми
робочого часу, що виникає в окремі дні за
підсумованого обліку, може компенсуватися
додатковими днями відпочинку або відповідним зменшенням тривалості роботи
в інші дні облікового періоду.
За підсумованого обліку робота у святкові
та 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 й оплачуються
в подвійному розмірі. Тому під час підрахунку надурочних годин у разі підсумованого
обліку робочого часу робота у святкові
й неробочі дні, проведена понад установлену
на підприємстві норму робочого часу, за
обліковий період не враховується, оскільки
вона вже оплачена в подвійному розмірі.
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
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дні, які за графіком або 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).
Роботодавець може застосовувати надурочні роботи тільки у виняткових випадках (проведення аварійних робіт; у разі
необхідності закінчити розпочату роботу,
коли припинення її може призвести до
негативних наслідків; у разі необхідності
виконання вантажно-розвантажувальних
робіт з метою недопущення або усунення
простою рухомого складу чи скупчення
вантажів у пунктах відправлення й призначення; для продовження роботи в разі
нез’явлення працівника, який заступає, коли
робота не допускає перерви (ст. 62 КЗпП)).
Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох
годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Роботодавець має вести облік
надурочних робіт кожного працівника
(ст. 65 КЗпП).
За погодинної системи оплати праці робота в надурочний час оплачується
в подвійному розмірі годинної ставки.
За відрядної системи оплати праці за
роботу в надурочний час виплачується
доплата в розмірі 100 % тарифної ставки
працівника відповідної кваліфікації, оплата
праці якого здійснюється за погодинною
системою, — за всі відпрацьовані надурочні години.
У разі підсумованого обліку робочого
часу оплачуються як надурочні всі години,
відпрацьовані понад встановлений робочий
час в обліковому періоді, в порядку, передбаченому частинами першою і другою цієї
статті.
Компенсація надурочних робіт шляхом
надання відгулу не допускається (ст. 106
КЗпП).
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Сегодня в рубрике:

Отпускной стаж:
исчисляем правильно

c. 22

Безосновательно
начисленная
и выплаченная зарплата:
как удержать
c. 29

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Відпустковий

стаж: обчислюємо
правильно

Поняття «відпустковий стаж» незнайоме працівникам підприємств, проте під час розрахунку кількості днів відпустки, на
які має право працівник, фахівці відділу кадрів завжди використовують цей термін. Відомий він і бухгалтеру, який оперує
таким поняттям, як резерв відпусток, для розрахунку якого
береться до уваги відпустковий стаж. Про обчислення цього
стажу і розповімо в статті
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ідпустковий стаж безпосередньо
пов’язаний з відпустками. Тому нагадаємо, що право на відпочинок усім
працівникам гарантується КЗпП, Законом
України «Про відпустки» від 15.11.1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки)
та іншими нормативно-правовими актами
України.
Право на відпустки мають громадяни
України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності,
виду діяльності та галузевої належності,
а також працюють за трудовим договором
у фізичної особи. Іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають
право на відпустки нарівні з громадянами
України (ст. 2 Закону про відпустки).
Визначення терміна «відпустковий стаж»
законодавство не містить, проте під ним
слід розуміти період роботи, що дає право
на щорічну відпустку, обчислення якого
визначено ст. 82 КЗпП та ст. 9 Закону про
відпустки.

Відпустковий стаж для щорічних
відпусток
Порядок і умови надання щорічних від
пусток регулюються ст. 79 КЗпП та ст. 10
Закону про відпустки, відповідно до яких
надання відпустки є обов’язком роботодавця. Вона має надаватися працівникам три
валістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується
з дня укладення трудового договору. Саме
цей нюанс Закону про відпустки впливає на
відпустковий стаж, адже його обчислення
починається з дня прийняття працівника на
роботу. Тобто якщо працівника прийнято
16.06.2016 р., то для обчислення тривалості щорічної відпустки його робочий рік
починається з 16.06.2016 р., а закінчується
15.06.2017 р. Згідно з частиною четвертою
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ст. 10 Закону про відпустки щорічні основна
та додаткові відпустки надаються працівнику з таким розрахунком, щоб вони були
використані, як правило, до закінчення
робочого року (наприклад, з 16.06.2016 р.
по 15.06.2017 р.).
Законодавством також не передбачено
терміну давності, зі спливом якого працівник втрачає право на щорічну відпустку.
Окрім цього, воно також не містить заборони надавати щорічну відпустку в разі її
невикористання, а тому якщо працівник
з якихось причин не скористався своїм правом на таку відпустку за попередні роки, він
має право її використати.

Обчислення стажу роботи
для надання щорічної відпустки
Як було зазначено вище, відповідно до
ст. 82 КЗпП та ст. 9 Закону про відпустки до
стажу роботи, що дає право на щорічну
основну відпустку (ст. 6 Закону про відпуски), зокрема, зараховується:
• час фактичної роботи (в т. ч. на умовах
неповного робочого часу) протягом робочого
року, за який надається відпустка.
Тобто враховується лише той час, коли
працівник дійсно працював, а не перебував
у трудових відносинах. Наприклад, жінка,
яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та
працює на умовах неповного робочого часу,
має право на щорічну основну відпустку.
Згідно з частиною четвертою ст. 18 Закону
про відпустки за бажанням жінки в період
перебування її у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
вона може працювати на умовах неповного
робочого часу, а відповідно до частини третьої ст. 56 КЗпП робота на умовах неповного
робочого часу не тягне за собою будь-яких
обмежень обсягу трудових прав працівників;
• час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством
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зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в т. ч. час
оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).
Наприклад, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського
складу, військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період або
прийнятими на військову службу за контрактом, у т. ч. шляхом укладення нового конт
ракту на проходження військової служби,
під час дії особливого періоду на строк до
його закінчення або до дня фактичного
звільнення згідно із частиною третьою ст. 119
КЗпП зберігаються місце роботи, посада та
середній заробіток на підприємстві незалежно від підпорядкування та форми власності
і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони
працювали на час призову. Отже, період
увільнення працівників на зазначені вище
терміни зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Також це
стосується працівника, якого поновлено
на роботі за рішенням суду. Працівник має
право використати щорічну основну відпустку за весь час вимушеного прогулу, тому
весь період з дати поновлення на роботі
й до кінця його робочого року входить до відпусткового стажу;
• час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи
(посада) і йому виплачувалася допомога по
державному соціальному страхуванню, за
винятком частково оплачуваної відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
З цієї норми випливає, що до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, перебування в частково оплачуваній
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не зараховується.
У цій ситуації може виникнути питання
щодо робочого року, за який надається від-
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пустка. Тож нагадаємо, що робочий рік, за
який надається щорічна основна відпустка,
відлічується з дати укладення трудового договору, а отже, й після закінчення відпустки
для догляду за дитиною робочий рік для
надання щорічної основної відпустки для
цієї працівниці не зміниться;
• час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи
(посада) і йому не виплачувалася заробітна
плата в порядку, визначеному ст. 25 і 26 Закону про відпустки, за винятком відпустки
без збереження заробітної плати для догляду
за дитиною до досягнення нею шестирічного
віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий
діабет I типу (інсулінозалежний), — до досягнення дитиною 16-річного віку, а якщо
дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» — до досягнення дитиною
18-річного віку.
Тобто якщо працівник відсутній на роботі і йому не виплачується заробітна плата
у зв’язку з наданням йому відпустки без збереження заробітної плати відповідно ст. 25
і 26 Закону про відпустки, цей період входитиме до стажу, що дає право на щорічну
основну відпустку. Але в разі відсутності
працівника на роботі з нез’ясованих причин або в разі прогулу цей період до відпусткового стажу не враховуватиметься.
Зверніть увагу, що як і в попередньому пункті
період відпустки для догляду за дитиною,
але вже до досягнення нею шестирічного
віку, також не входить до відпусткового стажу. Робочий рік працівниці, яка перебуває
у відпустці без збереження заробітної плати
для догляду за дитиною до досягнення нею
шестирічного віку, також не змінюється.
Нагадаємо, що існують й інші періоди,
які зараховуються до стажу роботи, що дає
право на щорічну основну відпустку, а саме:
• час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на
денних відділеннях професійно-технічних
навчальних закладів;
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• час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв’язку із
змінами в організації виробництва та праці,
у т. ч. з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників;
• інші періоди роботи, передбачені законодавством.
До щорічних відпусток належать також
додаткові відпустки, визначені ст. 7, 8 Закону про відпустки. Проте до стажу робо
ти, що дає право на такі відпустки, зараховуються:
• час фактичної роботи із шкідливими,
важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий
у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників такого виробництва, цеху, професії
або посади;
• час щорічних основної та додаткових
відпусток за роботу із шкідливими, важкими
умовами та за особливий характер праці;
• час роботи вагітних жінок, переведених
на підставі медичного висновку на легшу
роботу, на якій вони не зазнають впливу
несприятливих виробничих факторів.
Зверніть увагу, що порівняно з періодом,
що дає право на щорічну основну відпустку,
період увільнення працівників відповідно до
ст. 119 КЗпП до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку, не враховується.
Адже для його зарахування працівник має
працювати у шкідливих, важких умовах або
в умовах з особливим характером праці не
менше половини тривалості робочого дня,
установленої для працівників такого виробництва, цеху, професії або посади.

Стаж у разі надання щорічних
відпусток за попередні роки
На практиці виникають ситуації, коли
працівник має певну кількість накопичених
за минулі роки відпусток, і для їх надання
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немає обмежень, проте як правильно їх надати — вирішує саме фахівець відділу кадрів.
Насамперед зауважимо, що якщо працівник з якихось причин не скористався
своїм правом на щорічну відпустку за попередній рік чи за кілька попередніх років, він
має право їх використати. У разі звільнення,
незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні
щорічних відпусток. А тому, якщо працівник
просить надати йому всі невикористані дні
щорічних основної або додаткової відпусток
за кілька років (наприклад, 82 календарних
дні), а керівник підприємства не заперечує,
така кількість може бути надана, незважаючи
на те, що у ст. 10 Закону про відпустки міститься обмеження щодо загальної тривалості
щорічних основної та додаткових відпусток
у 59 календарних днів. Проте слід наголосити, що обмеження тривалості щорічних
відпусток у 59 календарних днів стосується тривалості відпустки за поточний рік.
У разі надання відпусток, невикористаних
за минулі роки, зазначене обмеження не діє.
Отже, працівнику може бути надано всі
невикористані за минулі періоди відпустки
загальною тривалістю 82 календарних дні.
Може виникнути й ситуація, за якої працівник має невикористану відпустку тривалістю 14 календарних днів за робочий період,
наприклад, з 12.12.2015 р. по 11.12.2016 р.,
які не можна розривати, але в заяві він просить надати частину щорічної основної відпустки тривалістю два календарних дні.
Звісно, для послідовного й точного обліку
використання щорічних відпусток доцільно
надавати працівникам спочатку невикористану частину щорічної відпустки за поперед
ній робочий рік (або за кілька попередніх
років), а потім за поточний. Оскільки в описуваній ситуації залишилася неподільна
частина відпустки, доцільно надати два
календарних дні щорічної основної відпустки з нового періоду, тобто з 12.12.2016 р.
по 11.12.2017 р., адже робочий період вже
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розпочато й обмежень щодо надання відпустки
з нового періоду законодавство не містить.
Окрім цього, варто зазначити, що під
час написання заяви про надання щорічної
відпустки працівник не повинен вказувати
інформацію, за який робочий період він
її використовує, адже це прерогатива відділу
кадрів, який володіє такою інформацією. Для
отримання щорічної відпустки працівнику
достатньо написати заяву такого змісту:
«Прошу надати частину щорічної основної
(додаткової) відпустки тривалістю два календарних дні з 27 квітня 2017 р.». При цьому
працівник не має зазначати, до якої дати він
перебуватиме у відпустці. Цей нюанс буде
визначено в наказі, з яким працівник після
його видання буде ознайомлений. Окрім
цього, може статися так, що на дні щорічної
відпустки працівника припадатимуть святкові та неробочі дні, які не враховуються під час
визначення тривалості щорічних відпусток
(ст. 781 КЗпП, ст. 5 Закону про відпустки).
Те ж саме стосується й зазначення робочого
періоду.

Стаж у разі переведення
на роботу на інше підприємство
Під час звільнення працівника у зв’язку
із переведенням його на роботу на інше
підприємство грошова компенсація за не
використані ним дні щорічних відпусток
за його бажанням має бути перерахована
на рахунок підприємства, на яке перейшов
працівник (частина друга ст. 81 КЗпП, частина третя ст. 24 Закону про відпустки).
У такому разі своє бажання необхідно викласти в заяві, наприклад: «Прошу звільнити мене з роботи 24 квітня 2017 р. за
п. 5 ст. 36 КЗпП у зв’язку з переведенням
до ТОВ «Інформ». Компенсацію за невикористану відпустку прошу перерахувати на
рахунок ТОВ «Інформ».
Після видання наказу про звільнення
працівника, остаточного розрахунку з ним
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та видачі трудової книжки його приймають
на роботу на новому підприємстві. Для того
щоб підприємство, куди переводиться працівник, володіло повною інформацією про
період роботи, за який працівник не використав відпустки на попередньому місці
роботи, та перераховані до нього кошти,
фахівці відділу кадрів можуть підготувати
довідку такого змісту: «Надана (П. І. Б. працівника) про те, що грошову компенсацію в сумі ___ грн за невикористану частину щорічної основної відпустки тривалістю 20 календарних днів за період роботи
в ТОВ «Дюкан» з 08.07.2016 р. по 27.04.2017 р.
перераховано на розрахунковий рахунок
ТОВ «Інформ». Разом з тим підтвердженням
перерахування коштів за невикористані дні
відпустки може стати й наказ про звільнення.
Отже, якщо кошти за невикористану відпустку перераховані на нове підприємство,
і така довідка або наказ про звільнення
надано, працівник одразу набуває права
на отримання щорічної відпустки повної
або часткової тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи
в перший рік роботи на підприємстві (п. 8
частини сьомої ст. 10 Закону про відпустки).
Згідно з частиною третьою ст. 9 Закону
про відпустки якщо працівник, переведений
на роботу на інше підприємство, повністю
або частково не використав щорічні основну
та додаткові відпустки й не одержав за них
грошової компенсації, то до стажу роботи,
що дає право на щорічні основну та додаткові
відпустки, зараховується час, за який він
не використав ці відпустки за попереднім
місцем роботи.
Отже, якщо працівник за попереднім
місцем роботи не використав, наприклад,
20 календарних днів щорічної основної
відпустки та бажає використати її частково
тривалістю 14 календарних днів, доцільним
буде надати спочатку невикористану частину
щорічної відпустки за попередній робочий
рік (у наведеному випадку це період роботи

№4 (129) апрель 2017

на попередньому місці роботи). Тому наказ можна сформулювати так: «Надати
(П. І. Б. та посада працівника) частину
щорічної основної відпустки тривалістю
14 календарних днів з 3 по 17 травня 2017 р. за
період роботи з 08.07.2016 р. по 27.04. 2017 р.
у ТОВ «Дюкан». Слід зауважити, що в наказі
буде зазначено період роботи, що відповідає
довідці або наказу про звільнення та відпрацьований за попереднім місцем роботи.

Стаж до настання шестимісячного
періоду роботи
Відповідно до ст. 10 Закону про відпустки право працівника на щорічні основну
та додаткові відпустки повної тривалості
в перший рік роботи настає після закінчення
шести місяців безперервної роботи на підприємстві.
Частиною сьомою цієї статті передбачено випадки, коли за бажанням працівника
йому надаються щорічні відпустки повної
тривалості до настання шестимісячного
терміну безперервної роботи в перший рік
роботи на підприємстві.
Натомість якщо працівник не має такого
права, тобто його випадок не передбачений законом, питання надання працівнику
відпустки до закінчення шестимісячного
терміну безперервної роботи вирішується
за погодженням сторін трудового договору,
тобто між роботодавцем і працівником. Тому
в разі надання працівнику щорічної відпустки
до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи її тривалість визначається
пропорційно відпрацьованому часу, але без
змін щодо робочого року працівника.

Стаж у разі зміни тривалості
відпустки
Згідно зі ст. 6 Закону про відпустки щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних
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дні за відпрацьований робочий рік, який
відлічується з дня укладення трудового договору.
У зв’язку із встановленням працівнику
інвалідності (наприклад, ІІ групи) тривалість
його відпустки з певної дати становитиме
вже не 24, а 30 календарних днів. Тож якщо
протягом робочого року, за який надається
щорічна основна відпустка, змінилася її
тривалість, загальна тривалість щорічної
основної відпустки за відпрацьований робочий рік має бути обчислена пропорційно
відпрацьованому часу роботи в кожному
з цих періодів. Наприклад, якщо робочий
рік працівника розпочато з 03.04.2016 р.,
то днем його закінчення буде 02.04.2017 р.
Якщо інвалідність встановлено 04.01.2017 р.,
то за частину робочого року з 03.04.2016 р.
по 03.01.2017 р. тривалість щорічної основної
відпустки слід обчислювати з розрахунку
24 календарних дні, а за іншу частину робочого року (з 04.01.2017 р. по 02.04.2017 р. ) —
з розрахунку 30 календарних днів. При цьому,
як уже відомо, робочий рік не змінюється.

Відпустковий стаж
для інших видів відпусток
До щорічних відпусток належать основна та додаткові відпустки, передбачені ст. 79
КЗпП та розділом ІІ Закону про відпустки.
Саме для них питання щодо обчислення
відпусткового стажу є актуальним. Але
є перелік відпусток, для яких відпустковий стаж набуває дещо іншого змісту, адже
вони надаються протягом календарного або
навчального року. Це, зокрема:
• додаткові відпустки працівникам, які
мають дітей або повнолітню дитину-інваліда
з дитинства підгрупи А І групи, що передбачені ст. 19 розділу IV Закону про відпустки;
• відпустки без збереження заробітної
плати, що визначені ст. 84 КЗпП та ст. 25,
26 розділу VI Закону про відпустки;
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• навчальні відпустки, про які йдеться у
ст. 215–219 КЗпП, а також у ст. 15 розділу IІІ
Закону про відпустки;
• додаткові відпустки окремим категоріям ветеранів війни, які визначені ст. 772
КЗпП та ст. 162 розділу IІІ Закону про відпустки;
• відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
які передбачені п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21
Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р.
№ 796-XII.
До щорічних вони не належать, а отже,
надаються понад останні. Тривалість цих
відпусток не залежить від стажу роботи
працівника, оскільки на відміну від щорічних надаються не за відпрацьований робочий рік, а за календарний (тобто за 2016,
2017 і т. д.). Тому працівник, який має право на будь-яку із вищевказаних відпусток,
може її використати в будь-який період
протягом року незалежно від відпусткового стажу.
Перенесенню або подовженню на інший
період підлягає лише додаткова відпустка
працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А
І групи. Святкові та неробочі дні, встановлені
ст. 73 КЗпП, не враховуються лише під час
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обчислення тривалості цієї додаткової соціальної відпустки. Наприклад, якщо відпустку
буде надано, наприклад, із 24.04.2017 р.,
закінчиться вона через 10 календарних днів
без урахування святкових та неробочих
днів 1 та 2 травня, тобто 5 травня. Вийти на
роботу працівник повинен 8 травня (якщо
цей день не буде перенесено, наприклад, на
13 травня), та за умови, якщо 6 та 7 травня
згідно з його графіком є вихідними. У разі
перенесення робочого дня вийти на роботу
працівник має 10 травня.
А от поділу не підлягають додаткові відпустки окремим категоріям ветеранів війни
та «чорнобильські» відпустки.
Якщо ж з якихось причин працівник не
скористався своїм правом на одну із зазначених відпусток, компенсацію за неї під час
звільнення він отримає лише за додаткову
відпустку як працівнику, який має дітей або
повнолітню дитину-інваліда з дитинства
підгрупи А І групи, на відміну від відпусток
без збереження заробітної плати, навчальних відпусток, додаткових відпусток окремим категоріям ветеранів війни й відпусток
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Зауважимо, що на відміну від щорічних
відпусток законодавством не передбачено
відкликання працівника із жодної з вказаних
вище відпусток.

До відома
«І що ви мені зробите?..»
У листі від 12.12.2016 р. № 1648/0/101-16/28
Мінсоцполітики інформує про те, що з кожним
записом, що вноситься до трудової книжки,
роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника під підпис в особовій картці (типова
ф. № П-2). Якщо працівник відмовляється,
то «чинним законодавством не передбачено
нормативно-правового акта, що підтверджує

дії працівника чи відмову в їх вчиненні, не
зафіксованих у письмовій формі», і радить
складати акт довільної форми.
Додамо, що питання ознайомлення працівника із записом у ф. № П-2 варто обумовити
в правилах внутрішнього трудового розпорядку,
тоді можна пробувати шукати законні шляхи
покарання таких працівників.
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Алла Рибінцева,
юрист

Безпідставно

нарахована та
виплачена зарплата:
як утримати
Від помилок ніхто не застрахований, тим більше якщо це стосується оплати праці. У статті розглянуто порядок утримання
з працівника безпідставно нарахованої та виплаченої йому
заробітної плати в період, коли він перебував на лікарняному
й не працював у цей час, а отже, не мав правових підстав для
отримання цих коштів

Ситуація

Нормативне регулювання

Працівник хворіє кілька місяців поспіль.
Але бухгалтерія підприємства-роботодавця
помилково нарахувала йому за один місяць
заробітну плату й виплатила її. Помилку було
виявлено через два місяці після нарахування та виплати. Листка непрацездатності за
період хвороби працівник ще не надавав,
і допомога по тимчасовій непрацездатності
не виплачувалася. Який статус у виплаченої
зарплати? Чи можна утримати цю помилкову виплату із суми допомоги по тимчасовій
непрацездатності? Який порядок утримання
безпідставно виплаченої заробітної плати?

Про помилково нараховані та зайво виплачені кошти й порядок їх повернення
йдеться у ст. 127 КЗпП та ст. 1212 і 1215
Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ).
Так, у ст. 127 КЗпП зазначається, що
повернення працівником авансу, виданого
в рахунок заробітної плати, і сум, зайво
виплачених внаслідок лічильних помилок,
можливе шляхом відрахування із заробітної
плати працівника на підставі наказу або розпорядження роботодавця. Але із застереженням, яке передбачає, що сам працівник не
оскаржує підстав та розмірів цих відрахувань
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та не минув місячний строк з дня закінчення
строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми.
У той же час положення ст. 1212 ЦКУ
визначає, що особа, яка набула майно або
зберегла його в себе за рахунок іншої особи
без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов’язана повернути
потерпілому це майно.
А ст. 1215 ЦКУ встановлює випадки, коли
набуте особою без достатньої правової підстави майно за рахунок іншої особи не підлягає поверненню. Не підлягають поверненню безпідставно набуті: заробітна плата та
платежі, що прирівнюються до неї, тощо та
інші грошові суми, надані фізичній особі як
засіб до існування, якщо їх виплата проведена
фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки
з її боку і недобросовісності з боку набувача.

Застосування ст. 1215 ЦКУ
Отже, ст. 1215 ЦКУ встановлює два винятки з правила, коли кошти не підлягають
поверненню:
• перший — виплата вказаних платежів
не є результатом рахункової помилки з боку
особи, яка проводила цю виплату;
• другий — в разі відсутності недобросовісності з боку набувача.
Ці винятки з’єднані сполучником «і», що
вказує на те, що вони мають аналізуватися
виключно в єдиному контексті, інакше законодавець роз’єднав би їх сполучником «або».
Правильність виконаних розрахунків, за
якими була проведена виплата, а також доб
росовісність набувача презюмуються, отже,
зазначене у ст. 1215 ЦКУ майно підлягає
поверненню в разі наявності цих фактіввинятків.
У постанові Верховного Суду України від
22.01.2014 р. № 6-151цс13 сформульована
обов’язкова для всіх судів України правова
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позиція: «Безпідставно набуті особою кошти,
що належать до виплат, встановлених абзацом другим частини першої ст. 1215 ЦКУ,
за відсутності рахункової помилки з боку
особи, яка добровільно провела їх виплату,
та факту недобросовісності набувача, не
підлягають поверненню».
Таким чином, нормами чинного законодавства не передбачено повернення працівником підприємству зайво чи надмірно
виплачених коштів, крім випадків, встановлених ст. 127 КЗпП та ст. 1215 ЦКУ.

Застосування ст. 127 КЗпП
Для застосування положень ст. 127 КЗпП
у ситуації, що розглядається, необхідно, щоб
виплачена сума була лічильною помилкою
роботодавця, і працівник не оскаржував
подальше відрахування з його заробітної
плати, а також не минув місяць з дня виплати зайвих коштів.
Розглянемо, що вважається лічильною
помилкою під час виплати зайвих чи надмірних коштів працівникам.
Постанова Пленуму Верховного Суду
України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від
24.12.1999 р. № 13 (далі — Постанова № 13)
містить визначення лічильної помилки для
застосування положень ст. 127 КЗпП. Якщо
точніше, то в ній зазначено, що саме належить до лічильник помилок. Це неправильність в обчисленнях, дворазове нарахування
заробітної плати за один і той самий період
тощо. І тут же вказано, що не можуть вважатися лічильними помилками не пов’язані
з обчисленнями помилки в застосуванні закону та інших нормативно-правових актів,
у т. ч. колективного договору.
Отже, перелік випадків, які вважаються
лічильною помилкою, не є вичерпним. І позиція Верховного Суду України дає простір
для роздумів, а через це й підстави віднести до лічильної помилки і неправильність
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в обчисленні, отримання неправильного
підсумку під час додавання, неправильне
написання суми, помилки під час введення
початкових даних у комп’ютерну програму,
які не потребують правової оцінки, тощо.
У ситуації, що розглядається, не було
застосування закону чи інших нормативно-правових актів під час розрахунку та
виплати суми для оплати праці працівнику,
який хворіє. Тому, керуючись позицією Постанови № 13, можна дійти висновку, що
виплата здійснена внаслідок лічильної помилки, а вина чи недобросовісніть працівника
в отриманні ним зайво нарахованих коштів
відсутня. Оскільки працівник отримав за
місцем своєї роботи надмірно виплачені
йому кошти у зв’язку з лічильною помилкою,
він має повернути їх відповідно до трудового
законодавства.

Кваліфікація виплати
Ситуації, що можуть виникнути через
виплату надмірних чи зайво нарахованих
коштів, завжди різні. Тому кожного разу
в роботодавця виникає необхідність кваліфікувати таку безпідставну виплату як
лічильну чи нелічильну помилку.
Для правильної кваліфікації помилки як
лічильної роботодавцю бажано документально зафіксувати для можливого судового розгляду чи перевірки факти наявності
рахункової помилки, оскільки вони будуть
предметом доказування. Такими документами можуть бути: висновки ревізії, акти перевірок чи службового розслідування, за інформацією яких можна було б відстежити шлях та
причину виникнення помилки під час нарахування зайвої виплати та з’ясувати, що така
помилка є рахунковою помилкою і пов’язана
з неналежним виконанням обов’язків службовими особами, відповідальними за обчислення та нарахування заробітної плати,
а також здійснення контрольних функцій.
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Зверніть увагу, що лічильні помилки можуть бути як поодинокими, так і повторними. Якщо це поодинокий випадок, то це
рахункова помилка, якої припустилися один
раз, а не систематичне порушення обов’язків чи неправильне трактування нормативно-правових актів.

Порядок і строки утримання
Ситуація, що розглядається, підпадає під
положення ст. 127 КЗпП, а отже, надмірно
виплачені кошти працівнику, який хворіє,
роботодавець мав би право відрахувати
з його зарплати в подальшому на підставі
наказу чи розпорядження, якщо б не минув
місячний строк з дня такої виплати, та за
умови, що працівник не заперечує проти
такого відрахування.
Припустимо, працівник погоджується на
відрахування, і питання лише в терміні в один
місяць, коли мав би бути виданий наказ. Підприємство цей строк пропустило і відповідно
до положень ст. 127 КЗпП має звернутися до
суду за примусовим стягненням. При цьому
роботодавець може звернутися із зазначеними вимогами до суду згідно з нормами частини третьої ст. 233 КЗпП, тобто протягом строку
позовної давності в один рік з дня виникнення права на відрахування відповідних сум.
Але враховуючи, що звернення до суду —
це клопіт та чималі витрати на судовий збір,
розглянемо можливість відрахування зайво
виплачених коштів без звернення до суду
та за умови пропущеного підприємством
строку в місяць з дня виплати.
Якщо для утримання за ст. 127 КЗпП
у місячний термін з дня виявлення переплати за наказом роботодавця згода працівника не потрібна, то для утримання поза цим
строком його згода обов’язкова. Завдяки
наявності такої згоди, а саме особистої заяви працівника про відрахування, можна
уникнути судової тяганини.
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Тобто працівник розуміє, що виникла
безпідставна виплата, і самостійно ініціює
утримання, для здійснення якого необхідна
його заява із зазначенням періодичності
утримань, суми та призначення утриманих
коштів. Утримання, ініційовані працівником, оформляються, як правило, наказом (розпорядженням) керівника підприємства.
У разі добровільного утримання (за заявою працівника) не слід забувати про
обмеження відрахувань із зарплати, які
передбачені ст. 128 та 129 КЗпП, а також про
відповідні коригування податкових звітів.
Отже, якщо пропущено місячний термін
для видання наказу про відрахування надмірно виплаченої суми, її можна утримати
із заробітної плати працівника в наступних
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періодах тільки за наявності його згоди та
відповідної заяви.
Щодо можливості відрахувань із допомоги
по тимчасовій непрацездатності, то необхідно зазначити, що оплата лікарняного не
є оплатою праці, а відповідно до п. 3 Інструкції зі статистики зарплати допомога по тимчасовій непрацездатності є іншими виплатами, що не належать до фонду оплати праці.
У той же час відповідно до ст. 73 Закону
України «Про виконавче провадження» від
02.06.2016 р. № 1404-VIII перелік коштів,
на які не може бути звернено стягнення
(див. далі), не містить допомоги по тимчасовій непрацездатності. Отже, як допомога
по тимчасовій непрацездатності, в т. ч. за
рахунок роботодавця є базою для утримання
зайво виплачених коштів

До відома
Кошти, на які не може бути звернено стягнення
Вихідна допомога в разі звільнення працівника.
Компенсація працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої
місцевості чи службовим відрядженням.
Польове забезпечення, надбавки до зарплати,
інші кошти, що виплачуються замість добових
і квартирних.
Матеріальна допомога особам, які втратили
право на допомогу по безробіттю.
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.
Одноразова допомога у зв’язку з народженням дитини.
Допомога в разі усиновлення дитини.
Допомога на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування.
Допомога на дітей одиноким матерям.
Допомога особам, які доглядають трьох і більше
дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною-інвалідом, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку
з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу
допомогу на дітей, передбачену законом.
Допомога на лікування.
Допомога на поховання.
Щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування
місцевого виробництва та особистого підсобного

господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення.
Дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду
споживання.
Неоподатковуваний розмір матдопомоги.
Грошова компенсація за видане обмундирування та натуральне постачання.
Вихідна допомога в разі звільнення (виходу
у відставку) з військової служби, служби в поліції
та ДКВС України, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших
випадках, передбачених законом.
Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати
працездатності без встановлення інвалідності
військовослужбовців, військовозобов’язаних та
резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження
служби у військовому резерві.
Грошова допомога, пов’язана з безоплатним
забезпеченням протезування (ортезування) учасника АТО, який втратив функціональні можливості
кінцівок, благодійна допомога, отримана учасниками АТО, незалежно від її розміру та джерела
походження.

Сегодня в рубрике:

Доплаты до минимальной
зарплаты: расчетные
ситуации
c. 33

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Доплаты

до минимальной
зарплаты:
расчетные ситуации
Новые законодательные нормы относительно минимальной
заработной платы в размере 3200 грн в месяц действуют уже
три месяца. В течение этого времени на хозрасчетных небюджетных предприятиях решались практические расчетные ситуации по применению этих норм. Платить зарплату по-новому
необходимо, но иногда это новое трактуется неоднозначно.
Поэтому в статье подведем некоторые итоги и попробуем
сформировать окончательные подходы к расчету доплат до
минимальной зарплаты, чтобы не ошибиться в этих расчетах
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Расчетные ситуации
Разнообразие ситуаций при расчете
доплат до уровня минимальной зарплаты обусловлено такими основными факторами:
• неполное использование рабочего времени (отпуска, неявки в связи с временной
нетрудоспособностью, прогулы, простои, неотработка рабочего времени с сохранением
заработной платы и т. д.);
• статус выплат по зарплате относительно их включения или невключения в фонд
оплаты труда при сравнении с минимальной
зарплатой;
• особенности организации и оплаты
труда (поденный и суммированный учет
рабочего времени, повременная и сдельная
оплата труда, совместительство и т. д.).
Поэтому есть необходимость в аналитичес
ком рассмотрении этих расчетных ситуаций
с целью упрощения поиска доказательств,
необходимых для подтверждения право
мерности принимаемых решений в части
(не)доплаты до уровня минимальной зарплаты. А правомерные решения предотвращают
значительные штрафы за несоблюдение
минимальных гарантий в оплате труда.
Согласно абзацу четвертому части второй
ст. 265 КЗоТ для юридических и физических
лиц — предпринимателей штраф за каждого
работника, в отношении которого совершено нарушение, равен 10-кратному размеру
минимальной зарплаты (т. е. 32 000 грн).
Кроме того, согласно части первой ст. 41
Кодекса Украины об административных
правонарушениях для должностных лиц
предприятия за невыплату зарплаты в полном объеме штраф составляет от 30 до
100 нмдг, или от 510 до 1700 грн.
Итак, сформулируем расчетный процесс
обобщенно. Доплата до минимальной
зарплаты — это арифметическая разность
исходных базовых величин: месячной ми-
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нимальной зарплаты (уменьшаемого) и начисленной за месяц зарплаты (вычитаемого).
Формирование этих расчетных составляющих при расчете доплат регулируется
нормативным порядком, из которого следует
(прямо или косвенно, с учетом официальных
разъяснений или без таковых) руководство
по корректировке (снижению) исходных
базовых величин. Такое регулирование осуществляется для приведения этих величин
в сопоставимые условия при расчете доплат. При этом корректируется как размер
минимальной, так и размер начисленной
зарплаты. Фактически в большинстве случаев уточняются обе эти величины.
А уяснение (а значит, возможность соблюдения) нормативного порядка корректировки исходных базовых величин — ключ
к безошибочным решениям.

Нормативная база
Рассмотрим правила корректировки каждой базовой расчетной величины. Прежде
всего, из начисленной зарплаты исключа
ются выплаты, начисленные по гражданско-правовым договорам (включая договоры подряда) как выплаты, регулируемые
Гражданским кодексом Украины, а не
законодательством об оплате труда.
Напомним, что Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 06.12.2016 г.
№ 1774-VIII (далее — Закон № 1774) Закон
Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 г.
№ 108/95-ВР (далее — Закон об оплате труда)
дополнен статьей 31 «Гарантии обеспечения
минимальной заработной платы»:
«Размер заработной платы работника
за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже,
чем размер минимальной заработной
платы.
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При исчислении размера заработной
платы работника для обеспечения ее ми
нимального размера не учитываются доплаты за работу в неблагоприятных условиях
труда и повышенного риска для здоровья,
за работу в ночное и сверхурочное время,
разъездной характер работ, премии к праздничным и юбилейным датам.
Если начисленная заработная плата работника, который выполнил месячную норму труда, ниже законодательно установленного размера минимальной заработной платы, собственник или уполномоченный им орган производит доплату до ее
уровня, которая выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой заработной
платы.
Когда размер заработной платы в связи с периодичностью выплаты ее составляющих ниже размера минимальной заработной платы, производится доплата до
ее уровня.
В случае заключения трудового договора
о работе на условиях неполного рабочего
времени, а также при невыполнении работником в полном объеме месячной (часовой)
нормы труда минимальная заработная плата
выплачивается пропорционально выполненной норме труда.
Минимальная заработная плата в почасовом размере применяется на предприятиях,
в учреждениях, организациях независимо
от форм собственности и у физических лиц,
использующих наемный труд, в случае применения почасовой оплаты труда».
Отметим, что нормы статьи 31 Закона об
оплате труда предусматривают корректировку размера начисленной зарплаты (абзац
второй) и применяемого в расчетах размера
минимальной зарплаты (абзац пятый).
Практически основной массив выплат
по зарплате, сопоставляемых с размером
минимальной зарплаты, как не исключаемых при этом из начисленной зарплаты, так

и исключаемых, определен в Инструкции
по статистике зарплаты.
Так, выплаты, предусмотренные в фон
де оплаты труда (раздел 2 Инструкции по
статистике зарплаты), при расчете доплат не
исключаются из начисленной зарплаты
(востребованные примеры: суммы выплат,
связанных с индексацией заработной платы
работников (пп. 2.2.7); сумма компенсации
работникам потери части заработной платы
в связи с нарушением сроков их выплаты
(пп. 2.2.8); оплата работникам, которые привлекаются к выполнению государственных
или общественных обязанностей, если они
выполняются в рабочее время (пп. 2.2.12);
материальная помощь, имеющая систематический характер, предоставляемая всем
или большинству работников на оздоровление, в связи с экологическим состоянием
(пп. 2.3.3)).
О включении индексации в выплаты,
учитываемые в зарплате при обеспечении ее
минимального уровня, сообщается в письме
Министерства социальной политики Украины от 13.02.2017 г. № 317/0/101-17/282.
Выплаты, не относящиеся к фонду заработной платы (раздел 3 Инструкции по
статистике зарплаты), при расчете доплат
исключаются из начисленной зарплаты
(распространенные примеры: пособие
и другие выплаты за счет фондов государственного социального страхования,
в т. ч. по временной нетрудоспособности
(пп. 3.2); сумма выходного пособия при
прекращении трудового договора (пп. 3.7);
материальная помощь разового характера,
предоставляемая отдельным работникам
в связи с семейными обстоятельствами
(пп. 3.31)).
Статус выплат по зарплате относительно корректировки начисленной зарплаты
в рассматриваемом аспекте легко отслеживается по разделам Инструкции по статистике зарплаты.
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Разъяснения Минсоцполитики
В разъяснениях специалистов Министерства социальной политики Украины
относительно применения Закона № 1774,
опубликованных в газете «Праця і зарплата»
от 18.01.2017 г. № 3 (далее — Разъяснения
Минсоцполитики; текст см. на сайте журнала «Заработная плата» в разделе «Новости»
за 13.01.2017 г.) в части корректировки
исходных базовых величин при расчете доплат до минимальной зарплаты сообщается
следующее:
• если условиями оплаты труда преду
смотрено повышение должностных окладов
работников, например, за работу в учреждениях и организациях, расположенных на
территории населенных пунктов, которым
присвоен статус горных, за работу в определенных типах заведений, с вредными
и тяжелыми условиями труда, то указанное
повышение учитывается в минимальной
заработной плате (абзац пятый);
• если работник не выполнил месячную
норму труда, был в отпуске, на больничном,
работал неполное рабочее время и т. п., то
оплата его труда осуществляется пропорционально выполненной норме труда (абзац
седьмой);
• время простоя не по вине работника оплачивается согласно нормам ст. 113
КЗоТ — не ниже двух третей тарифной
ставки по установленному работнику разряду (окладу) без проведения доплаты до
уровня минимальной заработной платы
(абзац восьмой).
Заметим, что выплаты за оплату отпусков,
а также простоев не по вине работника
отнесены Инструкцией по статистике зарплаты к фонду оплаты труда (пп. 2.2.12). Но
из Разъяснения Минсоцполитики (абзацы
седьмой и восьмой) следует, что эти выплаты
исключаются из начисленной зарплаты при
сравнении ее с минимальной зарплатой.
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Также отметим, что в Разъяснении Минсоцполитики (абзац пятый) уточняется характер выплат за работу на территориях со
статусом горных, в определенных типах заведений и с вредными и тяжелыми условиями
труда. Если при этом по условиям оплаты
труда предусмотрено повышение должностных окладов работников, то это повышение
учитывается в минимальной зарплате (т. е.
не исключается из начисленной зарплаты).
Разъяснения Минсоцполитики, не утвержденные приказом Минсоцполитики
и не зарегистрированные в Министерстве
юстиции Украины, не обязательны для судов. Но толкование правовых норм в этих
Разъяснениях имеет методологическую ценность, и их игнорирование может означать
нарушение требований законодательства.
Такая разноплановость нормативных обоснований (закон, инструкция, разъяснения)
требует четкого принципиального подхода
к их учету в практике работы.

Нормативно-практическая схема
расчета доплат
Схема расчета доплат до уровня минимальной зарплаты с корректировкой исходных базовых величин и нормативным
обоснованием этой корректировки представлена в таблице.
В разделе I таблицы представлены все
нормативные обоснования, в т. ч. уточняемые Разъяснениями Минсоцполитики,
по корректировке (уменьшению) базовых
величин в расчете доплат до уровня минимальной зарплаты.
Показано, что принимаемый для расчета
размер минимальной зарплаты определяется
пропорционально выполненной норме труда
с учетом количества неотработанных часов.
При этом не отработанное, но оплаченное время увязывается с соответствующим
уменьшением начисленного заработка.

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

№4 (129) апрель 2017

Нормативно-практическая схема расчета доплат
до уровня минимальной зарплаты
І. Исходные базовые расчетные величины, их нормативное обоснование
и возможная корректировка
Размер минимальной зарплаты, принимаемой
Начисленная зарплата, принимаемая
в расчете доплат, уменьшается:
в расчете доплат, уменьшается:
1
2

а) пропорционально недоработке месячной
(часовой) норме труда в соответствии
с абзацем пятым ст. 31 Закона об оплате труда;
б) пропорционально выполненной норме труда,
если работник не выполнил месячную норму
труда, был в отпуске, на больничном, работал
неполное рабочее время с учетом абзаца
седьмого Разъяснения Минсоцполитики.
Примеры расчетных ситуаций: в режиме
неполного рабочего времени, а также в случае
отпуска, временной нетрудоспособности,
прогула, опоздания на работу, простоя
по вине и не по вине работника, при принятии
и увольнении с работы в течение месяца,
при совместительстве, невыполнении норм
выработки и т. п.

а) изначально:
— на сумму выплат по гражданско-правовому
договору;
— на сумму отпускных и оплаты простоя не
по вине работника как выплат за
неотработанное время;
б) далее — на сумму выплат, предусмотренных
абзацем вторым ст. 31 Закона об оплате
труда (доплаты за работу в неблагоприятных
условиях труда и повышенного риска для
здоровья, за работу в ночное и сверхурочное
время, разъездной характер работ, премии
к праздничным и юбилейным датам)
с уточнением в Разъяснениях Минсоцполитики
относительно выплат по условиям труда,
не исключаемых при расчете доплат
(абзац пятый Разъяснения Минсоцполитики)
Схемы корректировки базовых расчетных величин и расчета доплат до уровня
минимальной зарплаты 3200 грн в месяц
(с примером расчета за февраль 2017 г.)
Корректировка минимальной
заработной платы
1а

1. Норма продолжительности рабочего
времени — 160 часов.
2. Не отработано 16 часов (один день отпуска
без содержания, один день простоя не по вине
работника).
3. Отработано1 144 часа
(160 – 16)

Корректировка начисленной
заработной платы
2а

Оклад работника — 2800 грн.
Начислено зарплаты по расчетно-платежной
ведомости — 3163,33 грн, в т. ч.:
— за отработанное время по окладу:
2520,00 грн (2800 ÷ 160 × 144);
— по договору подряда (к примеру,
за подшивку бухгалтерских документов):
50,00 грн;
— оплата за простой не по вине работника:
93,33 грн (2800 ÷ 160 × 8 × 2/3);
— премия к юбилейной дате: 500,00 грн.

Скорректированная минимальная зарплата2 — Скорректированная начисленная зарплата3 —
2880 грн (3200 ÷ 160 × 144)
2520,00 грн (3163,33 – 50,00 – 93,33 – 500,00)
Доплата до уровня минимальной зарплаты (гр. 1а – гр. 2а) — 360,00 грн
(2880,00 – 2520,00)

1 Гр. 3 формы расчета доплат; см. журнал «Заработная плата» № 2/2017, с. 47.
2 Гр. 10 формы расчета доплат; см. журнал «Заработная плата» № 2/2017, с. 47.
3 Гр. 9 формы расчета доплат; см. журнал «Заработная плата» № 2/2017, с. 47.
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В разделе II таблицы расчетный размер
начисленной зарплаты в приведенном примере уменьшается по трем видам выплат. При
этом предполагается, что случаи выплат, не
относящихся к фонду оплаты труда, механически отслежены, как отмечалось ранее,
по перечню, предусмотренному разделом 3
Инструкции по статистике зарплаты.
Расчет доплат до минимальной зарплаты — это вычитание из скорректированного
размера минимальной зарплаты скорректированной суммы начисленной заработной
платы.
Расчеты сложных случаев корректировки
базовых исходных величин по отдельным
работникам могут прилагаться к расчету
доплат, утверждаемому соответствующим
приказом по предприятию. При этом раздел II таблицы может использоваться на
предприятии как форма расчета.

Отдельные случаи расчета доплат
Особенности расчета доплат до уровня
минимальной зарплаты обусловлены, в основном, такими факторами:
• формой трудового договора (к примеру,
совместительство);
• выбором размера оплаты труда (при
командировках);
• системой оплаты труда (прямая сдельная система);
• применением суммированного учета
рабочего времени;
• применением минимальной зарплаты
в почасовом размере.

При совместительстве
При совместительстве (внешнем и внутреннем) правомерно рассчитывать доплату
до уровня минимальной зарплаты отдельно
от основного места работы и раздельно
по каждому виду совместительства. Такое
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решение обосновывается тем, что как по
основному месту работы, так и по видам
совместительства с работником заключается
отдельный трудовой договор с определением
условий оплаты труда. А доплаты по совмес
тительству рассчитываются с учетом работы
на условиях неполного рабочего времени
(абзац пятый ст. 31 Закона об оплате труда).

При командировках
При командировках согласно части четвертой ст. 121 КЗоТ работникам, направленным в командировку, оплата труда за
выполненную работу осуществляется в соответствии с условиями, определенными
трудовым или коллективным договором,
и размер такой оплаты не может быть ниже
среднего заработка.
Поэтому рассчитывается два варианта
заработка за день командировки:
• начисленный в соответствии с трудовым или коллективным договором и с учетом гарантий уровня минимальной зарплаты;
• средний за предыдущие два месяца.
Например, в феврале 2017 г. (20 раб. дн.)
с учетом гарантирования уровня мини
мальной зарплаты дневной заработок работника должен составить 160 грн (3200 ÷ 20).
При этом дневной заработок работника (исходя из оклада и других выплат) — 146 грн;
среднедневной заработок за предыдущие
два месяца — 130 грн.
Для оплаты дней командировки согласно ст. 121 КЗоТ принимается наибольший
заработок — 146,00 грн. Его и учитывают
при определении доплаты до уровня минимальной зарплаты.

При прямой сдельной системе
оплаты труда
Минимальная заработная плата является
государственной социальной гарантией,
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обязательной на всей территории Украины
для предприятий всех форм собственности и
хозяйствования, использующих труд наемных работников, при любой системе оплаты
труда. Какими законодательными нормами
следует руководствоваться для определения
доплаты при применении сдельной системы
оплаты труда?
Прежде всего, при прямой сдельной системе оплаты труда размер вознаграждения
зависит от сдельной расценки за единицу
продукции. А при установлении сдельной
расценки (делением тарифной ставки на
норму выработки) соответствующая разряду работы тарифная ставка должна быть
не ниже прожиточного минимума, установленного на 1 января календарного года
(с 01.01.2017 г. — 1600,00 грн).
Размер заработной платы может быть
ниже установленного трудовым договором
и минимального размера заработной платы
в случае невыполнения норм выработки,
изготовления продукции, которая оказалась
браком, и по другим, предусмотренным действующим законодательством, причинам,
которые имели место по вине работника
(часть вторая ст. 21 Закона об оплате труда).
В этих случаях вину работника (нарушение им трудовой и технологической дисцип
лины, правил и инструкций, регламентирующих выполнение работы) доказывает
работодатель. Вины работников при этом
нет, в частности, при непредоставлении работы, при отсутствии надлежащих условий
труда, предусмотренных ст. 88 КЗоТ, а также
вследствие недостаточной квалификации
работника и плохого состояния его здоровья.
Порядок оплаты труда при невыполнении
норм выработки установлен ст. 111 КЗоТ:
при невыполнении норм выработки не по
вине работника оплата производится за
фактически выполненную работу. Месячная
заработная плата в этом случае не может
быть ниже двух третей тарифной ставки

установленного ему разряда (оклада). При
невыполнении норм выработки по вине
работника оплата производится в соответствии с выполненной работой.
Порядок оплаты труда при изготовлении
продукции, оказавшейся браком, установлен
ст. 112 КЗоТ: при изготовлении продукции,
оказавшейся браком не по вине работника,
оплата по ее изготовлению производится по
пониженным расценкам. Месячная заработная плата в этих случаях не может быть
ниже двух третей тарифной ставки установленного ему разряда (оклада). Брак изделий,
происшедший вследствие скрытого дефекта
в обрабатываемом материале, а также брак
не по вине работника, обнаруженный после
приемки изделия органом технического конт
роля, оплачивается этому работнику наравне с годными изделиями. Полный брак по
вине работника оплате не подлежит. Частичный брак по вине работника оплачивается в
зависимости от степени годности продукции
по пониженным расценкам.
Как приведенные законодательные нормы применяют при гарантировании минимальной зарплаты?
В таких случаях эти нормы применяются
с учетом процента выполнения нормы выработки, который определяет уровень выполнения месячной нормы труда, а значит,
и корректировки (уменьшения) минимальной зарплаты, принимаемой в расчете доплат
до ее уровня (гр. 1 и 1а таблицы). Уменьшение процента выполнения нормы выработки
(в т. ч. за счет продукции, оказавшейся браком) учитывается только по вине работника,
которая доказывается работодателем.
Начисленная в этих условиях зарплата
может корректироваться в нормативно обоснованных случаях (гр. 2 и 2а таблицы).
И как расчет сложного случая корректировки с соответствующим обоснованием
работодателя этот расчет может прилагаться
к расчету доплат до уровня минимальной
зарплаты.
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Представим, что на предприятии при
сдельной системе оплаты труда за март 2017 г.
процент выполнения работником норм выработки составил 90 %. Нормы выработки
не выполнены по вине работника, чему есть
доказательство, представленное мастером
производственного участка. Прямой недоработки месячной нормы рабочего времени
(отпуск, временная нетрудоспособность
и т. п.) не было. Заработная плата состоит из
сдельного заработка, начисленного с учетом
ст. 111 КЗоТ. Кроме сдельного заработка
в начисленной зарплате была выплата за

работу с вредными условиями труда — на
эту выплату корректируется начисленная
зарплата.
В приложениях 1 и 2 приводятся примеры учета невыполнения рабочим нормы
выработки в утверждаемом приказе по
предприятию расчета доплат до уровня
минимальной зарплаты.
Об особенностях расчета доплат до уровня
минимальной зарплаты при суммированном
учете рабочего времени и с применением
минимальной зарплаты в почасовом размере — в следующей статье.

Примеры учета невыполнения рабочим нормы выработки
по его вине в утверждаемом приказе по предприятию расчета доплат
до уровня минимальной зарплаты

Приложение 1
Пример докладной записки
Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
03.04.2017 г.
О причине невыполнения в марте 2017 г.
нормы выработки Босовым В. И.
Босов В. И., машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин, не выполнил
норму выработки за март 2017 г. (процент выполнения нормы выработки составил
90 %) по своей вине из-за частых не связанных с трудовым процессом отлучек
с рабочего места. Прошу это учесть при утверждении расчета доплаты Босову В. И.
до уровня минимальной заработной платы за март 2017 г.
Старший мастер производственного
участка хлебоприемной деятельности

Кравец

Г. П. Кравец
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Приложение 2
Пример приказа о выплате доплат до уровня
минимальной заработной платы

ПАО «ЗАПОРОжСКий ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
04.04.2017

г. Запорожье

№ 29-ОД

О выплате доплат до уровня
минимальной заработной платы
В соответствии с приказом по предприятию «О введении доплат до уровня
минимальной заработной платы» от 27.12.2016 г. № 100-ОД и с учетом размера законодательно установленной минимальной заработной платы с 1 января
2017 г. 3200 гривен в месяц
ПРиКАЗыВАЮ:
1. Утвердить расчет доплат отдельным работникам предприятия за март
2017 г. до уровня минимальной заработной платы 3200 гривен в месяц — приложение к приказу.
2. Бухгалтерии предприятия в апреле 2017 г. произвести выплату доплат до
уровня минимальной заработной платы одновременно с выплатой зарплаты
за март 2017 г.
Основания: 1. Докладная записка старшего мастера производственного участка
Кравца Г. П. от 03.04.2017 г. о невыполнении норм выработки
Босовым В. и.
2. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 03.04.2017 г.
с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

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

Д. и. Козак

41

2

Босов В. И.,
машинист
зерновых
погрузочноразгрузочных
машин

1

1

4

158*
2295,71
(175 × 0,9)

3

Отработано часов

97,69

–

–

–

2198,02
(2295,71 –
– 97,69)

2889,14
(3200 ÷ 175 ×
× 58)

10

Расчетный
минимальный размер
заработной
платы
(3200 ÷ 175 ×
× гр. 3,
равную
норме часов
или меньше
ее), грн

(2889,14 –
– 2198,02)

691,12

11

Размер
доплаты
до уровня
минимальной
зарплаты
(гр. 10 –
– гр. 9), грн
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* С учетом выполнения норм выработки на 90 % по вине рабочего.

Ф. И. О.,
профессия
(должность)

№
п/п

Всего
начислено
заработной
платы,
грн

Из начисленной заработной платы
(в гривнах) для обеспечения
ее минимального размера в расчете доплат:
не учитываются суммы:
доплат
учитываза
за рапремий
за рается
разъботу
к праздботу
сумма
в ноч- ездничным
с вред(гр. 4 –
ной
ное и
и юбиными
– гр. 5, 6,
хасверхлейным
усло7, 8)
ракурочдатам
виями
тер
ное
труда
время работ
5
6
7
8
9

Расчет доплат отдельным работникам за март 2017 г. до уровня минимальной зарплаты 3200 грн в месяц
(с нормой продолжительности рабочего времени в марте 2017 г.
при 40-часовой рабочей неделе 175 часов)

Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 04.04.2017 г. № 29-ОД

42
Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

№4 (129) апрель 2017

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці
та соціальної політики України
від 19 квітня 2006 р. № 138

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо застосування підсумованого обліку робочого часу
Методичні рекомендації щодо застосування
підсумованого обліку робочого часу розроблено
на виконання пункту 3.4.52 плану роботи Мініс
терства праці та соціальної політики України
на 2006 рік.
У методичних рекомендаціях викладено
умови та порядок застосування підсумованого
обліку робочого часу з урахуванням чинного
законодавства.
Методичні рекомендації може бути викорис
тано підприємствами, установами, організаціями
всіх форм власності та господарювання з метою
більш ефективного використання робочого часу
та засобів виробництва. В окремих галузях
господарства може бути розроблено методичні
рекомендації з урахуванням специфіки їхнього
функціонування.
Методичні рекомендації розроблено Міні
стерством праці та соціальної політики України
за участю Науково-дослідного інституту соці
ально-трудових відносин (м. Луганськ).
1. Відповідно до ст. 61 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) підсумований
облік робочого часу запроваджується на без
перервно діючих підприємствах, в установах
і організаціях (далі — підприємствах), а також
в окремих виробництвах, цехах, дільницях, від
діленнях і на деяких видах робіт, де за умовами
виробництва (роботи) не може бути додержана
встановлена для даної категорії працівників
щоденна або тижнева тривалість робочого часу.
2. Підсумований облік робочого часу запро
ваджується на підприємстві роботодавцем за
погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації, а в разі його від
сутності це питання відповідно до ст. 7 Закону

України «Про колективні договори і угоди» може
бути врегульовано колективним договором.
3. При підсумованому обліку робочого часу
робота працівників регулюється графіками
роботи (змінності), які розробляються робото
давцем і погоджуються з виборним органом
первинної профспілкової організації, а в разі
його відсутності можуть бути передбачені в ко
лективному договорі. Графіки роботи (змінності)
розробляються таким чином, щоб тривалість
робочого часу за обліковий період не пере
вищувала нормального числа робочих годин,
передбаченого ст. 50 та 51 КЗпП.
4. Виходячи з виробничих потреб, робо
тодавець за погодженням з виборним орга
ном первинної профспілкової організації або
в колективному договорі може встановлювати
з урахуванням характеру і умов праці тривалість
роботи протягом дня за підсумованим обліком
робочого часу до 12 годин робочого часу на
зміну. Не рекомендується встановлювати про
довжену тривалість робочого дня на роботах
із шкідливими і важкими умовами праці.
5. При складанні змінних графіків роботи та
визначенні тривалості робочої зміни роботода
вець та виборний орган первинної профспілкової
організації підприємства повинні враховувати
характер і умови праці, коли перевтома праців
ника може становити загрозу життю та здоров’ю
як самого працівника, так і його оточення.
6. Обліковий період установлюється в ко
лективному договорі підприємства. Він охоплює
робочий час і години роботи у вихідні й святкові
дні, години відпочинку. Щоденна або щотижнева
тривалість робочого часу, встановлена графіком,
може коливатися протягом облікового періоду,
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але загальна сума годин роботи за обліковий
період має дорівнювати нормі робочого часу
в обліковому періоді.
Обліковим періодом при підсумованому
обліку робочого часу, як правило, є місяць.
В окремих випадках застосовуються інші об
лікові періоди — декада (10 календарних днів
місяця), квартал, півріччя, рік тощо. У сіль
ському господарстві (в рільництві) може за
стосовуватися 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).
7. При підсумованому обліку робочого часу
графіки роботи (змінності) мають розроблятися
таким чином, щоб тривалість перерви в роботі
між змінами була не меншою подвійної трива
лості часу роботи в попередній зміні (включаючи
перерву на обід) (частина перша ст. 59 КЗпП),
тривалість щотижневого безперервного відпо
чинку повинна бути не меншою, як сорок дві
години (ст. 70 КЗпП). Призначення працівника
на роботу протягом двох змін підряд забороня
ється (частина друга ст. 59 КЗпП).
8. В окремих випадках тривалість щоденного
(міжзмінного) відпочинку може бути скорочена,
але не менше, як 12 годин на добу. На умовах,
визначених колективним договором, невико
ристані години щоденного (міжзмінного) від
починку підсумовуються і можуть бути надані
як додаткові вільні від роботи дні протягом
облікового періоду.
Час, відпрацьований понад нормальну три
валість робочого часу, визначається як різниця
між фактично відпрацьованим часом роботи
згідно з табелем обліку робочого часу та нормою тривалості робочого часу за обліковий
період. Кількість додаткових вільних від роботи
днів визначається шляхом ділення часу, від
працьованого понад норму тривалості робочого
часу, на нормальну тривалість робочого дня.
9. Графіками роботи на обліковий період
мають бути передбачені дні щотижневого відпо
чинку. У місячному та інших облікових періодах,
що перевищують місяць, кількість вихідних днів
за графіками роботи (змінності) не повинна

бути меншою, ніж кількість повних тижнів цього
облікового періоду. Робота у визначені вихідні
дні компенсується в порядку, передбаченому
законодавством (ст. 72 КЗпП).
10. При підсумованому обліку робочого часу
час, відпрацьований понад норму тривалості
робочого часу за обліковий період, вважається
надурочним і оплачується згідно зі ст. 106 КЗпП.
Оплата за всі години надурочної роботи
провадиться в кінці облікового періоду.
Робота понад норму робочого часу, перед
баченого графіком в окремі дні, тижні, місяці
облікового періоду, при збереженні норми робо
чого часу за обліковий період, не є надурочною
роботою. Переробіток норми робочого часу,
що виникає в окремі дні при підсумованому
обліку, може компенсуватися додатковими
днями відпочинку або відповідним зменшенням
тривалості роботи в інші дні облікового періоду.
11. У разі підсумованого обліку робочого часу
робота у святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП)
за графіком включається в норму робочого
часу за обліковий період, установлену на під
приємстві. Години роботи, що перевищують цю
норму, вважаються надурочними і оплачуються
в подвійному розмірі. Тому під час підрахунку
надурочних годин у випадку підсумованого обліку робочого часу робота у святкові й неробочі
дні, проведена понад установлену на підприєм
стві норму робочого часу, за обліковий період
не враховується, оскільки вона вже оплачена
в подвійному розмірі.
12. Підсумований облік робочого часу кожно
го працівника здійснюється за табелем виходів
на роботу та затвердженим графіком роботи
(змінності) за обліковий період. Облік робочого
часу по кожному працівнику має провадитись
наростаючим підсумком з початку встановленого
облікового періоду. Норма робочого часу за
обліковий період визначається за календарем
з розрахунку шестиденного робочого тижня,
семигодинного робочого дня (чи відповідного
скороченого робочого дня) з урахуванням ско
роченого робочого часу напередодні вихідних
днів — до 5 годин і напередодні святкових
і неробочих днів — на 1 годину.
У порядку, встановленому в колективно
му договорі, норма робочого часу за обліко
вий період може визначатися за графіком
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п’ятиденного робочого тижня. Ураховуючи те,
що при п’ятиденному робочому тижні КЗпП не
передбачає встановлення конкретної тривалості
щоденної роботи, норма робочого часу за об
ліковий період визначається шляхом множення
часу тривалості робочого дня на кількість робо
чих днів за календарем п’ятиденного робочого
тижня, що припадають на цей період, з рівною
тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням
її скорочення напередодні святкових і неробо
чих днів та вихідними днями в суботу і неділю.
Загальна кількість надурочних годин за
обліковий період визначається як різниця між
фактично відпрацьованим часом і нормою го
дин за цей період. При підрахунку нормальної
кількості робочих годин облікового періоду
виключаються дні, які за графіком або розпо
рядком 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 не
працездатність тощо).
Наприклад:
На підприємстві встановлений обліковий
період за квартал.
Норма тривалості робочого часу, розра
хована за графіком п’ятиденного робочого
тижня з вихідними днями в суботу та неділю
та тривалості часу роботи протягом кожного
робочого дня 8 годин при 40-годинному робо
чому тижні, враховуючи скорочення робочо
го часу напередодні святкових та неробочих
днів, у першому кварталі 2006 р. становитиме
494 години, з них у січні — 159 годин, в люто
му — 160 годин, у березні — 175 годин.
Працівник у період з 13.03.2006 р. по
21.03.2006 р. (включно) не працював у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю, тобто був
відсутній на роботі відповідно до чинного за
конодавства за графіком п’ятиденного робочого
тижня 56 годин.
У цьому випадку нормальна тривалість
робочого часу, яку повинен відпрацювати цей
працівник, становитиме в січні — 159 годин,
в лютому — 160 годин, в березні — 119 годин
(175 – 56), а всього за квартал 438 годин.
Якщо працівник фактично відпрацював
у січні 176 годин, в лютому — 174 години,

а в березні — 102 години, тобто всього за
квартал 452 години, то кількість надурочних
годин складатиме 14 годин (452 – 438).
В іншому випадку нормальна тривалість
робочого часу працівника, який приступив до
роботи на умовах підсумованого обліку робо
чого часу з 16 лютого 2006 р., становитиме за
графіком роботи п’ятиденного робочого тижня
в лютому 72 години, а в березні — 175 годин.
За таких умов, якщо працівник, наприклад, від
працював за підсумованим обліком робочого
часу 336 годин, кількість надурочних годин
становитиме 89 годин (336 – 72 – 175).
13. У разі, коли за характером виробництва
неможливе додержання законодавчої норми
робочого часу в установленому обліковому
періоді і неминуча необхідність надурочного
робочого часу, графіки роботи (змінності) по
винні розроблятися з таким розрахунком, щоб
норма надурочного часу не перевищувала
120 годин на рік (ст. 65 КЗпП).
Для окремих категорій працівників можуть
бути встановлені менші обмеження. Так, зок
рема, згідно з Положенням про робочий час
і час відпочинку водіїв автотранспортних засо
бів, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 17 січня 2002 р. № 18 (зареє
стровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого
2002 р. за № 97/6385), надурочні роботи не по
винні перевищувати для кожного водія 4 годин
протягом двох днів підряд або 75 годин на рік
у разі встановлення підсумованого обліку робо
чого часу чи 100 годин на рік у разі додержання
щотижневої норми тривалості робочого часу.
14. При підсумованому обліку робочого часу
на безперервних роботах при шестиденному
робочому тижні тривалість нічної роботи зрів
нюється з денною. В інших випадках тривалість
роботи (зміни) в нічний час скорочується на
одну годину (ст. 54 КЗпП).
15. При підсумованому обліку робочого часу
змінна робота, як правило, триває цілодобово,
в тому числі — в нічний час. Тому на такі роботи
відповідно до частини першої ст. 55 КЗпП за
бороняється залучати:
1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей
віком до трьох років (ст. 176 КЗпП);
2) осіб, молодших вісімнадцяти років (ст. 176
КЗпП);
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3) інші категорії працівників, передбачені
законодавством.
16. Робота інвалідів у нічний час, в тому числі
і при цілодобовій змінній роботі, можлива лише
за їх згодою і за умови, що це не суперечить ме
дичним рекомендаціям (ст. 55, 63 та 172 КЗпП).
17. Підсумований облік робочого часу кожно
го працівника здійснюється за табелем виходів

на роботу та затвердженим графіком роботи
(змінності) за обліковий період. Ці два розра
хунки необхідні з метою виявлення надурочних
годин та годин, відпрацьованих працівниками
у вихідні дні або додаткові за графіком дні від
починку при тимчасовій відсутності працівників
в інших змінах, для достовірного нарахування
їм заробітної плати.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 31 березня 1999 р. № 490

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
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що підприємства, установи,
організації самостійно встановлюють 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, у розмірах, передбачених
колективними договорами або за погодженням
із замовником.
Граничні розміри надбавок (польового забез
печення) працівникам за день не можуть пере
вищувати граничні норми витрат, установлених
Кабінетом Міністрів України для відряджень
у межах України.
2. У разі коли робота працівників постійно
проводиться в дорозі або має роз’їзний характер
за межами України, граничні розміри надбавок
працівникам за день не можуть перевищувати
80 % граничних норм добових витрат, уста
новлених для відряджень за кордон Кабінетом
Міністрів України.
Термін перебування за кордоном визнача
ється згідно з відмітками органів прикордонного
Прем’єр-міністр України 

контролю або відповідно до затверджених гра
фіків руху транспортних засобів.
Під час перерахунку сум надбавок в іноземну
валюту застосовується прогнозний офіційний
курс обміну національної валюти України до
долара США на відповідний рік.
За час проїзду територією України такі над
бавки не можуть перевищувати граничних норм
добових витрат, що встановлені для відряджень
у межах України.
3. Витрати на проїзд до місця відрядження
і назад, а також на наймання житлового примі
щення зазначеним працівникам відшкодовуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України для відряджень у межах України і за
кордон.
4. Визнати такою, що втратила чинність,
постанову Кабінету Міністрів України «Про
надбавки (польове забезпечення) до тарифних
ставок і посадових окладів працівників, на
правлених для виконання монтажних, налаго
джувальних, ремонтних і будівельних робіт, та
працівників, робота яких виконується вахтовим
методом, постійно проводиться в дорозі або має
роз’їзний (пересувний) характер» від 7 травня
1998 р. № 638.
В. Пустовойтенко
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Додаток 1
до постанови Держкомпраці СРСР,
Секретаріату ВЦРПС і МОЗ СРСР
від 31 грудня 1987 р. № 794/33-82
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
про вахтовий метод організації робіт
(документ чинний на території України відповідно до постанови Верховної Ради України
«Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР»
від 12.09.1991 р. № 1545-XII в частині, що не суперечить законодавству України.
Наводимо як довідковий документ. — Прим. ред.)

I. Загальні положення
1.1. Вахтовий метод — це особлива форма
організації робіт, що грунтується на використанні
трудових ресурсів поза місцем їх постійного
проживання за умови, якщо не може бути за
безпечене щоденне повернення працівників
до місця постійного проживання. Робота ор
ганізовується за спеціальним режимом праці,
як правило, за підсумованого обліку робочого часу, а міжвахтовий відпочинок надається
в місцях постійного проживання.
Місцем роботи в разі вахтового методу вва
жаються об’єкти (дільниці), на яких здійснюється
безпосередня трудова діяльність. Переміщення
працівників у зв’язку зі зміною місця дислокації
об’єктів (дільниць) роботи не є переведенням
на іншу роботу й не потребує згоди працівників.
Направлення працівника на вахту не є служ
бовим відрядженням.
Періодом вахти вважаються періоди вико
нання робіт і міжзмінного відпочинку на об’єкті
(дільниці).
Тривалість вахти не має перевищувати одно
го місяця. У виняткових випадках на окремих
об’єктах (дільницях) робіт з дозволу міністерства,
відомства та відповідного центрального й рес
публіканського комітетів профспілок тривалість
вахти може бути збільшена до двох місяців.
1.2. Вахтовий змінний персонал у період
перебування на об’єкті (дільниці) проживає
у спеціально створюваних вахтових селищах,
польових містечках, а також в інших спеціально
обладнаних під житло приміщеннях1.
1 Вахтові селища, польові містечка та інші спеціально
обладнані під житло приміщення далі по тексту іменуються
«вахтові селища».

1.3. Вахтовий метод застосовується в разі
значного віддалення виробничих об’єктів (діль
ниць) від місця розташування підприємства,
об’єднання й організації2, в разі недоцільності
виконання робіт звичайними методами, а також
з метою скорочення строків будівництва об’єктів
виробничого й соціального призначення в не
обжитих і віддалених районах та в районах з високими темпами робіт в разі незабезпечення
цього району відповідними трудовими ресурсами.
1.4. Рішення щодо запровадження вахтового
методу організації робіт приймається керівником
підприємства за погодженням із профспілковим
комітетом з дозволу вищої організації на підставі
техніко-економічних розрахунків з урахуванням
ефективності його застосування порівняно
з іншими методами ведення робіт. Умови орга
нізації виробництва під час вахтового методу
робіт відображаються в розроблювальній підпри
ємством проектно-технологічній документації.
Витрати, пов’язані із застосуванням вахтового
методу, належать до собівартості промислової
продукції, виконаних робіт і перевезень (у межах
установленого планом рівня витрат).
Доцільність застосування вахтового методу
на об’єктах будівництва обґрунтовується технікоекономічними розрахунками під час розробки
проектів організації будівництва та інших про
ектно-технологічних документів.
Додаткові витрати будівельно-монтажних
трестів і прирівняних до них організацій, пов’язані
з виконанням робіт вахтовим методом, включа
ються підприємством-замовником і проектною
2 Підприємства, об’єднання та організації далі по тексту
іменуються «підприємства».
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організацією до кошторису будівництва під час
визначення договірної ціни на об’єкти будівни
цтва й до кошторисної документації на об’єкти,
на які договірна ціна не встановлюється.
Конкретні обсяги й види робіт для виконання
вахтовим методом визначаються підрядником
і замовником під час укладення договорів підряду на будівництво, а для субпідрядних організа
цій — під час укладення договорів субпідряду.
У такому ж порядку передбачаються кошти
на відшкодування додаткових витрат, пов’язаних із застосуванням вахтового методу орга
нізації робіт, підприємств, організацій торгівлі,
громадського харчування, установ охорони
здоров’я та інших, на яких покладено обслу
говування колективів, які працюють вахтовим
методом.
Керівникам будівельно-монтажних трестів
і прирівняних до них організацій дозволяється
в межах коштів, визначених договірною ціною
або кошторисною документацією, організову
вати, якщо це економічно доцільно, виконання
робіт вахтовим методом у випадках, коли на
поїздку від місця розташування організації до
місця роботи й назад працівникам потрібно
щодня витрачати більше трьох годин. У тих ви
падках, коли відповідні кошти в договірній ціні
або кошторисній документації не передбачалися
або їх виявилося недостатньо, керівники трестів
можуть запроваджувати вахтовий метод органі
зації робіт у межах установленого планом рівня
витрат на проведення робіт за погодженням із
профспілковим комітетом та з дозволу вищої
організації на підставі техніко-економічних
розрахунків з урахуванням ефективності за
стосування цього методу порівняно з іншими
методами ведення робіт.
1.5. Питання, які пов’язані із застосуванням
вахтового методу організації робіт і не обумов
лені в цих Основних положеннях, вирішуються
відповідно до чинного законодавства.

забезпечувати наступність вахтового персоналу,
збереження матеріальних цінностей.
2.2. Комплектування вахтового (змінного)
персоналу забезпечується працівниками з їх
згоди, які перебувають у штаті підприємств,
здійснюють роботи вахтовим методом, не мають
медичних протипоказань до виконання робіт
зазначеним методом і проживають в місцях
розташування цих підприємств.
До робіт, що виконуються вахтовим методом,
не можуть залучатися робітники та службовці
молодше 18 років, вагітні жінки й жінки, які
мають дітей віком до півтора років.
2.3. Комплектування вахтового (змінного)
персоналу поза місцем розташування підпри
ємства здійснюється за погодженням з місце
вими органами з праці та соціальних питань,
яким підвідомча територія, де передбачається
набір працівників.
2.4. З метою організованого комплекту
вання вахт робочими кадрами та фахівцями
міністерства й відомства можуть переводити
працівників з їх згоди з одного підвідомчого
підприємства на інше для виконання робіт
вахтовим методом. При цьому в наказі (розпо
рядженні) про переведення обумовлюється, що
керівник підприємства зобов’язаний надавати
зазначеним працівникам після закінчення строку
трудового договору колишню роботу (посаду),
а в разі її відсутності — іншу рівноцінну роботу
(посаду) на тому ж підприємстві. У наказі також
вказується мета переведення: «Для роботи
вахтовим методом».
Підприємства, на які зазначені працівники
переведені, укладають з ними строкові трудові
договори.
У всіх випадках під час виконання робіт
вахтовим методом у трудовій книжці у графі 3
розділу «Відомості про роботу» вказується, що
робота виконується вахтовим методом.
2.5. Доставка працівників на вахту здійсню
ється організовано від місця розташування
підприємства або від пункту збору3 до місця
роботи й назад економічно доцільними видами
транспорту на основі довгострокових договорів,
що укладаються підприємствами з організаціями

II. Організація роботи
2.1. Організація роботи вахтовим методом
має забезпечувати ритмічність, безперервність,
комплексність виконання робіт на об’єктах (діль
ницях). Робота має виконуватися, як правило,
укрупненими бригадами із застосуванням під
рядних принципів організації й оплати праці та

3 Пункт збору встановлюється адміністрацією підприємства.
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й підприємствами транспортних міністерств. Для
доставки працівників може використовуватися
транспорт, що належить підприємствам, які
застосовують вахтовий метод.
Проїзд працівників від місця їх постійного
проживання до пункту збору й місця роботи
(об’єкта, дільниці) і назад оплачується підпри
ємством.

Проект погоджується з відповідним проф
спілковим комітетом і органами державного
санітарного й пожежного нагляду та затвер
джується керівником підприємства.
3.4. Готовність вахтового селища до передачі
його в експлуатацію визначається комісією, до
складу якої включаються представники адмі
ністрації підприємства, виконавчого комітету
місцевої ради народних депутатів, профспіл
кового комітету, підприємства торгівлі й гро
мадського харчування, санітарної й пожежної
служб, органів охорони здоров’я. Акт комісії про
прийняття вахтового селища в експлуатацію
затверджується керівником підприємства.
3.5. У вахтовому селищі обирається гро
мадська рада, яка у своїй роботі керується По
ложенням про раду гуртожитку, затвердженим
постановою Президії ВЦРПС і Бюро ЦК ВЛКСМ
від 30 січня 1986 р. № 1-11/54-4а.
3.6. Проживання вахтового (змінного) персоналу в період міжвахтового відпочинку
у вахтових селищах забороняється.

III. Організація вахтових селищ
3.1. Вахтові селища — це комплекс житлових, культурно-побутових, санітарних і гос
подарських будівель і споруд, призначених
для забезпечення життєдіяльності працівників, які працюють вахтовим методом, у період їх відпочинку на вахті, а також обслуговування будівельної й спецтехніки, автотранспорту, зберігання запасів товарно-матеріальних цінностей.
Технічне й побутове обслуговування вахтових
селищ забезпечується, як правило, відповідним
змінним штатним персоналом.
3.2. Відповідальність за утримання вахтових
селищ, організацію побутового обслуговування,
політико-виховної й культурно-масової роботи
з особами, які там проживають, покладається
на адміністрацію й профспілковий комітет під
приємства, на балансі якого перебуває вахтове
селище. Адміністрацією цих підприємств за
погодженням із профспілковим комітетом
затверджується внутрішній розпорядок об
слуговування для всіх, хто проживає в цьому
селищі.
3.3. Вахтові селища споруджуються за типо
вими або індивідуальними проектами, які вклю
чають генеральний план селища із прив’язкою
до місцевості, склад приміщень, електро-,
водо- і теплопостачання, поштово-телеграфний
зв’язок, схему під’їзних колій і злітно-посадкової
смуги, обґрунтування способу доставки пер
соналу, кошторис витрат на його будівництво
та утримання. Проектом вирішуються питання
належної організації харчування, відпочинку
й дозвілля, медичного, торговельно-побутового
й культурного обслуговування осіб, які там про
живають. Обов’язковою вимогою під час вибору
місця дислокації вахтового селища є скорочення
часу проїзду працівників від місця проживання
у вахтовому селищі до місця роботи й назад.

IV. Режим праці та відпочинку,
облік робочого часу
4.1. При вахтовому методі організації робіт
установлюється, як правило, підсумований
облік робочого часу за місяць, квартал або
за інший більш тривалий період, але не більш
як за рік.
Обліковий період охоплює весь робочий
час, час у дорозі від місця розташування під
приємства або від пункту збору до місця ро
боти й назад і час відпочинку, що припадає
на цей календарний відрізок часу. При цьому
тривалість робочого часу за обліковий період
не повинна перевищувати нормального числа
робочих годин, установлених законодавством.
На підприємствах ведеться спеціальний об
лік робочого часу й часу відпочинку на кожного
працівника по місяцях і наростаючим підсумком
за весь обліковий період.
4.2. Робочий час і час відпочинку в межах
облікового періоду регламентується графіком
роботи на вахті, який затверджується адміністра
цією підприємства за погодженням з відповідним
профспілковим комітетом, як правило, на рік
і доводиться до відома працівників не пізніше
ніж за один місяць до введення його в дію.
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У графіках також передбачаються дні, необхідні
для доставки працівників на вахту й назад.
Дні перебування в дорозі до місця роботи
й назад до норми робочого часу не включа
ються й можуть припадати на дні міжвахтового
відпочинку.
Тривалість щоденної роботи (зміни) не по
винна перевищувати 12 годин.
4.3. Тривалість щоденного (міжзмінного)
відпочинку працівників з урахуванням обідніх
перерв може бути зменшена до 12 годин. Недо
використані в цьому випадку години щоденного
(міжзмінного) відпочинку, а також дні щотижне
вого відпочинку підсумовуються й надаються
у вигляді додаткових вільних від роботи днів (дні
міжвахтового відпочинку) протягом облікового
періоду. Число днів щотижневого відпочинку
в поточному місяці має бути не менше числа
повних тижнів цього місяця. Дні щотижневого
відпочинку можуть припадати на будь-які дні
тижня.
Працівникам, які звільнилися до закінчення
облікового періоду, дата звільнення за їх згодою
може вказуватися з урахуванням належних днів
міжвахтового відпочинку.
4.4. Керівникам підприємств за погодженням
із профспілковим комітетом надається право
вводити для майстрів, виконробів, начальників
дільниць (змін) та іншого лінійного (цехового)
персоналу, який безпосередньо здійснює ке
рівництво на об’єкті (дільниці), режим праці
й відпочинку, установлений для основного
персоналу робітників.
Для інших керівників, фахівців і службовців,
які також працюють на вахті, підсумований облік
робочого часу не запроваджується.
4.5. Нормальна кількість годин, які працівник
має відпрацьовувати в обліковому періоді, ви
значається 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). При цьому на роботах зі шкідливими
умовами праці норма робочого часу обчислюєть
ся виходячи із установленого законодавством
скороченого робочого часу.
Приклад. У червні 1987 р. 26 робочих днів,
у тому числі 4 передвихідних. Нормальна кіль
кість годин, яку працівник повинен був відпра

цювати в цьому обліковому періоді (місяці) за
нормальних умов праці, становила 178 годин
(22 × 7 + 4 × 6 = 178).
Нормальна тривалість робочого часу на
вахті визначається в порядку, установленому
вище для облікового періоду.
Приклад. За нормальних умов праці із
тривалістю вахти 15 днів норма робочого часу
на вахті (з 1 по 15 червня 1987 р.) становила
89 годин (11 × 7 + 2 × 6 = 89).
За графіком роботи на вахті 15 днів по
12 годин в обох прикладах працівники відпрацювали з 1 по 15 червня по 180 годин
(15 × 12 = 180). Цим працівникам у червні на
давалися підсумовані дні міжзмінного й щотиж
невого відпочинку тривалістю 15 днів (5 годин
недовикористаного міжзмінного відпочинку ×
× 13 днів + 6 годин недовикористаного між
змінного відпочинку × 2 передвихідних дні +
+ 4 вихідних дні = 77 годин ÷ 7 годин + 4 дні =
= 15 днів).
За неповного часу роботи в обліковому пе
ріоді або на вахті (відпустка, хвороба тощо) із
установлених норм годин роботи віднімаються
робочі години за календарем, що припадають
на дні відсутності на роботі.
V. Оплата праці, пільги й компенсації
5.1. Оплата праці працівників за вахтового
методу організації робіт здійснюється:
— робітників-відрядників — за обсяг вико
наних робіт за укрупненими, комплексними та
іншими чинними нормами й розцінками;
— робітників-почасовиків — за весь фактич
но відпрацьований час у годинах з розрахунку
встановлених тарифних ставок присвоєних
розрядів;
— майстрів, виконробів, начальників дільниць
(змін) та іншого лінійного (цехового) персо
налу, який безпосередньо здійснює керівни
цтво на об’єкті (дільниці), — за весь фактично
відпрацьований за графіком час (у годинах)
з розрахунку встановлених місячних посадових
окладів. Годинна ставка працівників у цих ви
падках визначається шляхом ділення місячного
посадового окладу на кількість робочих годин
за календарем розрахункового місяця;
— інших керівників, фахівців і службовців,
які також працюють на вахті, — за фактично
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відпрацьований час (у днях) із розрахунку вста
новлених місячних посадових окладів.
5.2. Преміювання працівників здійснюється
відповідно до чинних на підприємстві положень
про преміювання. При цьому премія нарахову
ється на заробітну плату без урахування оплати
днів міжвахтового відпочинку.
Підприємство може матеріально заохочувати
працівників медичних, дитячих, культурнопросвітніх і спортивних установ і організацій,
організацій громадського харчування та інших
організацій, що обслуговують трудовий колектив,
який виконує роботи вахтовим методом, та не
входять до складу підприємства.
5.3. До заробітної плати всіх працівників, які
виконують роботи вахтовим методом (вклю
чаючи працівників підприємств і організацій
торгівлі й громадського харчування, зв’язку,
транспорту, установ охорони здоров’я та інших,
на які покладено обслуговування колективів,
що працюють вахтовим методом), застосову
ються коефіцієнти (районні, за високогірність,
пустельність і безводдя) у розмірах, установ
лених для працівників основної діяльності
в місцях проведення, незалежно від місця роз
ташування підприємств, в обліковому складі
яких вони перебувають.
При вахтовому методі організації роботи та
підсумованому обліку робочого часу коефіці
єнти до заробітної плати й надбавки за роботу
в районах Крайньої Півночі й у прирівняних
до них місцевостях і в районах, де надбавки
виплачуються в порядку й розмірах, перед
бачених постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів
СРСР і ВЦРПС від 6 квітня 1972 р. № 255, на
раховуються на заробіток, що не перевищує
300 руб. на місяць у разі відпрацювання місячної
норми годин.
У тих випадках, коли фактично відпрацьо
ваний час у розрахунковому місяці менше
або більше місячної норми годин, зазначені
коефіцієнти й надбавки нараховуються на за
робіток, обчислений із 300 руб., пропорційно
фактично відпрацьованому часу в годинах.
<...>
5.4. Дні відпочинку (відгулів) у зв’язку з робо
тою понад нормальну тривалість робочого часу
в обліковому періоді в межах графіка роботи на
вахті оплачуються в розмірі тарифної ставки,

окладу (без застосування районних коефіцієнтів,
коефіцієнтів за роботу у високогірних районах,
пустельних і безводних місцевостях, а також
надбавок за роботу в районах Крайньої Півночі
й у прирівняних до них місцевостях і в районах,
де надбавки виплачуються в порядку й розмі
рах, передбачених постановою ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР і ВЦРПС від 6 квітня 1972 р.
№ 255), одержуваних працівниками до дня
настання відпочинку (відгулу), із розрахунку
за семигодинний робочий день.
Керівникам підприємств дозволяється
в межах установленого за нормативами фонду заробітної плати оплачувати у встановлених
вище розмірах дні відпочинку (відгулу) понад
нормальну тривалість робочого часу на вахті.
Години перепрацювання робочого часу, не
кратні цілим робочим дням (7 годин), можуть
накопичуватися протягом календарного року
до цілих робочих днів з наступним наданням
оплачуваних днів міжвахтового відпочинку.
У разі звільнення працівника або закінчення
календарного року зазначені години оплачу
ються із розрахунку тарифної ставки (окладу).
5.5. У разі неприбуття вахтового (змінного)
персоналу керівники підприємств, які здій
снюють роботи вахтовим методом, з дозволу
профспілкових комітетів можуть залучати пра
цівників до роботи понад тривалість робочого
часу, установленого графіками роботи на вахті,
до прибуття зміни. У цих випадках адміністрація зобов’язана вжити всіх заходів для органі
зації доставки вахтового (змінного) персоналу
в найкоротший строк.
Перепрацювання робочого часу оплачується
як надурочні роботи відповідно до ст. 40 Основ
законодавства Союзу РСР і союзних республік
про працю.
5.6. Працівникам, які виконують роботи
вахтовим методом (включаючи працівників під
приємств і організацій торгівлі й громадського
харчування, зв’язку, транспорту, установ охорони
здоров’я та інших, на які покладено обслуго
вування колективів, що працюють вахтовим
методом), за кожний календарний день перебу
вання в місцях проведення робіт у період вахти,
а також за фактичні дні перебування в дорозі
від місця розташування підприємства (пункту
збору) до місця роботи й назад виплачується
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замість добових надбавка за вахтовий метод
роботи в розмірах:
— у районах Крайньої Півночі й у прирівняних
до неї місцевостях — 75 % місячної тарифної
ставки (окладу), але не більше 5 руб. на добу;
— у районах Європейської Півночі, інших
районах Сибіру й Далекого Сходу, а також у ра
йонах освоєння Прикаспійського нафтогазового
комплексу — 50 % місячної тарифної ставки
(окладу), але не більше 4 руб. 50 коп. на добу;
— в інших районах країни — 30 % місячної
тарифної ставки (окладу), але не більше 3 руб.
50 коп. на добу;
— незалежно від районів країни — 75 %
місячної тарифної ставки (окладу), але не
більше 5 руб. на добу працівникам будівельномонтажних трестів і прирівняних до них органі
зацій. Зазначена надбавка до заробітної плати
виплачується також працівникам обслуговуючих
та інших господарств будівельно-монтажних
організацій, які працюють на вахті.
При цьому інші види компенсацій за рухо
мий характер робіт і польове забезпечення не
виплачуються.
Наведені норми компенсації застосовуються
в тих випадках, коли більш високі розміри норм
не передбачені окремими рішеннями.
Обчислення суми надбавок за вахтовий
метод роботи здійснюється в такому порядку:
— в разі оплати за місячними окладами —
оклад відповідного працівника ділиться на кіль
кість календарних днів цього місяця. Отримана
денна ставка множиться на кількість фактичних
днів перебування працівника на вахті та в дорозі й від цієї суми визначається надбавка
у встановленому розмірі (в %);
— в разі оплати за годинними тарифними
ставками — місячна тарифна ставка визна
чається шляхом множення годинної ставки на
кількість робочих годин за календарем цього
місяця. Подальші розрахунки виконуються
в тому ж порядку, що й у працівників, оплачу
ваних за місячними окладами.
Надбавка за вахтовий метод роботи не об
кладається податками й не враховується під
час обчислення середнього заробітку.
У тих випадках, коли надбавка за вахтовий
метод роботи, виплачувана працівникам, нижче встановлених у цьому пункті граничних роз

мірів, адміністрація підприємства, установи,
організації разом з радою трудового колек
тиву й профспілковим комітетом має право
підвищувати за рахунок фонду матеріального
заохочення (єдиного фонду оплати праці) роз
мір надбавки за вахтовий метод роботи: до
5 руб. на добу — у районах Крайньої Півночі
й у прирівняних до них місцевостях, а також,
незалежно від районів країни, працівникам
будівельно-монтажних трестів і прирівняних
до них організацій; до 4 руб. 50 коп. на добу —
у районах Європейської Півночі, інших районах
Сибіру й Далекого Сходу, а також у районах
освоєння Прикаспійського нафтогазового
комплексу; до 3 руб. 50 коп. — в інших райо
нах країни.
5.7. За дні в дорозі від місця розташування
підприємства (пункту збору) до місця роботи
й назад, передбачені графіком роботи на вахті,
а також за дні затримки працівників у дорозі
через метеорологічні умови і з вини транспорт
них організацій працівникові виплачується
денна тарифна ставка, оклад з розрахунку за
семигодинний робочий день. У разі затримки
вахтового (змінного) персоналу в дорозі від
шкодування працівникам витрат з наймання
житлового приміщення здійснюється згідно
з нормами, передбаченими законодавством
про службові відрядження.
5.8. У тих випадках, коли працівник з поваж
них причин вчасно не прибув до пункту збору
вахтового (змінного) персоналу й до об’єкта
роботи добирався самостійно, адміністрація
підприємства відшкодовує йому транспортні витрати згідно з нормами, передбаченими законодавством про службові відрядження.
5.9. Працівникам підприємств і організацій,
які виїжджають для виконання робіт вахтовим
методом у райони Крайньої Півночі або в при
рівняні до них місцевості з інших районів країни,
надаються пільги, передбачені статтями 1, 2,
3, 4 Указу Президії Верховної Ради СРСР від
10 лютого 1960 р., з урахуванням змін і допов
нень, внесених статтями 1 і 2 Указу Президії
Верховної Ради СРСР від 26 вересня 1967 р.
До стажу роботи, що дає право на одержан
ня пільг, включаються календарні дні роботи
в районах Крайньої Півночі й у прирівняних
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до них місцевостях, а також фактичні дні пе
ребування в дорозі від місця розташування
підприємства (пункту збору) до місця роботи
й назад. У тому ж порядку обчислюється стаж
роботи для нарахування процентних надбавок
до заробітної плати, які виплачуються в по
рядку й розмірах, передбачених постановою
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від
6 квітня 1972 р. № 255.
Особам, прийнятим для виконання робіт
вахтовим методом на підприємства, розташо
вані в районах Крайньої Півночі, у прирівняних
до них місцевостях і в районах, де надбавки
виплачуються в порядку й розмірах, перед
бачених постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів
СРСР і ВЦРПС від 6 квітня 1972 р. № 255, але
які проживають за межами зазначених районів
і місцевостей, пільги надаються у вищевка
заному порядку. У зв’язку із затвердженням
цих Основних положень розмір одержуваних
зазначеними працівниками надбавок не пере
раховується.
5.10. Витрати, пов’язані з виплатою північних надбавок і районного коефіцієнта, а також
оплатою днів міжвахтового відпочинку, здій
снюються в межах фонду заробітної плати підприємств, обчисленого за нормативом.
Витрати, пов’язані з виплатою надбавки за
вахтовий метод роботи й оплатою за час пе
ребування й затримки в дорозі, здійснюються
в межах кошторисів і витрат на проведення
робіт і послуг.

працюють вахтовим методом. Для зазначених
осіб можуть виділятися цільовим призначенням
фонди на товари підвищеного попиту, вклю
чаючи товари довготривалого користування.

VI. Соціально-побутове забезпечення
6.1. Особи, які проживають у вахтових се
лищах, забезпечуються транспортним, торго
вельно-побутовим обслуговуванням, а також
щоденним триразовим гарячим громадським
харчуванням.
Для здешевлення вартості харчування
в їдальнях (буфетах) вахтового селища за
необхідності використовуються кошти фонду
соціального розвитку підприємства.
6.2. Профспілковий комітет і адміністрація підприємства, об’єднання, організації,
установи можуть за згодою трудового колек
тиву вирішувати питання про першочергове надання путівок на санаторно-курортне лі
кування, відпочинок і туризм працівникам, які

VII. Порядок надання гарантій
і компенсацій, передбачених
чинним законодавством
7.1. Щорічна відпустка працівникам, зайня
тим на роботах вахтовим методом, надається
у встановленому порядку після використання
днів відпочинку (відгулів).
До стажу, що дає право на щорічну основну
та додаткові відпустки за роботу у шкідливих
умовах праці, за безперервний стаж роботи
на підприємстві, включаються дні відпочинку
(відгулів).
Якщо закінчення щорічної відпустки праців
ника припадає на дні міжвахтового відпочинку
колективу, в якому він працює, то працівнику
до початку вахти надається інша робота на під
приємстві з оплатою в порядку, передбаченому
ст. 27 КЗпП РРФСР і відповідними статтями
КЗпП інших союзних республік, або працівник
переводиться в іншу зміну вахти. За згодою
сторін може бути вирішене питання про надання
цьому працівникові відпустки без збереження
заробітної плати.
7.2. Середній заробіток для оплати за дні
щорічної відпустки обчислюється у встанов
леному порядку з урахуванням днів відгулів,
що надаються в обліковому періоді.
У тому разі, якщо працівнику надаються
оплачувані відгули, а також компенсації від
гулів під час звільнення, оплата за дні відгулів
ураховується під час обчислення середньо
місячного заробітку.
7.3. У разі оплати за середнім заробітком
працівників з підсумованим обліком робочого
часу визначається середній заробіток за годину.
Для цього заробіток за всі години, фактично
відпрацьовані в останніх двох місяцях, ділиться
на кількість цих годин. Оплаті підлягає кількість
робочих годин цього працівника, що припадають
за розкладом (графіком) роботи на проміжок
часу, який має бути оплачений.
Зазначений порядок підрахунку застосову
ється в разі збереження середнього заробітку,
коли його обчислення здійснюється відповідно
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до постанови НКП СРСР від 2 квітня 1930 р.
№ 142.
7.4. Забезпечення працівників підприємств,
на яких застосовується вахтовий метод, допо
могами по державному соціальному страху
ванню здійснюється відповідно до Положення
про порядок забезпечення допомогами по
державному соціальному страхуванню, за
твердженого постановою Президії ВЦРПС від
12 листопада 1984 р. № 13-6.
7.5. У разі настання тимчасової непраце
здатності у працівників, які виконують роботи
вахтовим методом, у період наданого їм від
починку (відгулу) допомога за дні непраце
здатності, що збіглися з днями відпочинку, не
видається. Якщо тимчасова непрацездатність
триває й після закінчення строку відпочинку,
допомога видається з дня, з якого працівник
має приступити до роботи. При цьому допомога
видається за робочі години, пропущені внаслі
док непрацездатності, за графіком, складеним
у межах установленої законодавством норми
робочого часу.

персоналом, медикаментами й медобладнанням і забезпечує евакуацію хворих.
8.3. Попередні під час прийняття на роботу
медичні огляди осіб, які направляються на ро
боту вахтовим методом, можуть бути проведені
в лікувально-профілактичній установі за місцем
проживання з обов’язковою видачею висновку
на руки обстежуваному.
8.4. За 2–4 дні до направлення у вахтове
селище або на об’єкт (дільницю) працівники
мають бути оглянуті терапевтом цехової діль
ниці або в поліклініці за місцем проживання,
контроль за проходженням цих оглядів здійснює
адміністрація підприємства.
8.5. Органи та установи охорони здоров’я,
на території яких базуються вахтові селища,
а також об’єкти (дільниці), забезпечують ме
дичною допомогою вахтовиків, організовуючи
в них фельдшерські пункти в разі чисельності
працюючих від 50 і більше, лікарські здо
ровпункти — від 500 працюючих і більше та
амбулаторії — від 1500 працюючих, а в разі
чисельності працюючих до 50 осіб — медичні
бригади, періодичність виїздів яких погоджу
ється з адміністрацією підприємства. Доставка
виїзних медичних бригад на об’єкти здійсню
ється підприємствами.
8.6. Попереджувальний санітарний нагляд
за будівництвом вахтових селищ, уведенням
у них об’єктів соціально-побутового призна
чення й контроль за дотриманням санітарногігієнічних і протиепідемічних норм і правил
проводять територіальні санітарно-епідеміо
логічні станції.
8.7. Для внесення попередніх висновків під
час прийняття на роботу, періодичних медичних
оглядів, оглядів терапевта перед безпосереднім
направленням у вахтове селище, даних про
проведені щеплення на працівників заводяться
санітарні книжки довільного зразка.
8.8. Працівники, які направлені на роботу
вахтовим методом через органи з праці та
соціальних питань й які одержали медичні протипоказання до продовження зазначеної роботи, працевлаштовуються цими ж ор
ганами.

VIII. Організація медичної допомоги
8.1. Адміністрація підприємств, що виконують
роботи вахтовим методом, вирішує з органами
охорони здоров’я за місцем розташування під
приємства питання про прикріплення працівників до лікувально-профілактичних установ
для їх медичного забезпечення (медико-сані
тарних частин або територіальних поліклінік)
і для проведення медичних оглядів, забезпечує
й відповідає за своєчасну й організовану явку
працівників на огляди й обстеження відповідно
до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР
«Про проведення обов’язкових попередніх під
час вступу на роботу й періодичних медичних
оглядів трудящих, які зазнають впливу шкідли
вих і несприятливих умов праці» від 19 червня
1984 р. № 700.
8.2. Адміністрація підприємств, на балансі
яких перебувають вахтові селища, організує
разом з установами охорони здоров’я медичну
допомогу колективам вахтових селищ, комп
лектування їх медичним і фармацевтичним
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 55

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

рошові доходи населення індексуються
згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення»
від 03.07.1991 р. № 1282-XII у редакції Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV
(далі — Закон № 1282) і Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від
17.07.2003 р. № 1078 з урахуванням змін
і доповнень, унесених постановами КМУ
від 17.05.2006 р. № 690, від 11.07.2007 р.
№ 913, від 12.03.2008 р. № 170, від 13.06.2012 р.
№ 526, від 09.12.2015 р. № 1013 (далі — Порядок № 1078).
Відповідно до ст. 5 Закону № 1282 індексація здійснюється в межах фінансових
ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету
Пенсійного фонду України та бюджетів
інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації обчислюється наростаючим
підсумком на основі щомісячних індексів
споживчих цін за даними Держстату. Право
на проведення індексації настає в разі, якщо
величина ІСЦ перевищить встановлений
поріг індексації (із січня 2016 р. — 103 %).
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці,
в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення
вважається базовим.
Якщо сума підвищення заробітної плати
(у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру)
більша, ніж сума індексації, індексація в базовому місяці не нараховується. Якщо розмір
підвищення менший, ніж сума індексації,
то в базовому місяці сума індексації визначається як різниця між сумою індексації та
сумою підвищення заробітної плати.
Працівникам підприємств i організацій,
які перебувають на госпрозрахунку, заробіт-
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на плата у зв’язку зі зростанням рівня інфляції підвищується в порядку, визначеному
в колективних договорах, але не нижче норм,
встановлених Законом № 1282 та положеннями Порядку № 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний
місяць величина приросту ІСЦ для проведення індексації в березні та квітні 2017 р.
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації в березні – квітні 2017 р.
Базові місяці
(місяці
підвищення
тарифних
ставок (окладів))

Місяці

березнь

квітень

січень

12,5

12,5

лютий

12,9

12,9

березень

11,8

11,8

квітень

8,1

8,1

травень

8,0

8,0

червень

8,2

8,2

липень

8,3

8,3

серпень

8,7

8,7

вересень

4,7

4,7

жовтень

3,8

3,8

листопад

—

—

грудень

—

—

січень

—

—

лютий

—

—

у 2016 р.

у 2017 р.

березень

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

бересічень лютий
зень

2016 100,9
2017 101,1

99,6
101,0

101,0

квітень

травень

Місяці
черливень
пень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

103,5

100,1

99,8

99,7

101,8

102,8

101,8

100,9

99,9

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 березні 2017 р. становить:
1,041 × 1,041 × 1,038 × 100 – 100 = 12,5 %,
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);
1,038 — ІСЦ за листопад 2016 р. – січень 2017 р. (1,018 × 1,009 × 1,011).
За лютий 2017 р. ІСЦ становив 101,0 %, тобто не перевищив порогу індексації (103 %),
тому у квітні 2017 р. індексація продовжує нараховуватись на величину приросту ІСЦ —
12,5 %.
Припустимо, що заробітна плата за березень 2017 р. становить 5000,00 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних
осіб (у березні – квітні 2017 р. — 1600,00 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2016 р., величина приросту
індексу споживчих цін, на яку має здійснюватись індексація в березні 2017 р., становить
12,5 % (112,5 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 200,00 грн (1600,00 × 12,5 ÷ 100). Грошовий дохід
разом із сумою індексації становитиме 5200,00 грн (5000,00 + 200,00).
Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.
Грошовий дохід разом із сумою індексації оподатковується відповідно до чинного законодавства.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 21.11.2016 р. № 415/0/15-16/18

Щодо обов’язковості виконання суб’єктами положень генеральної,
галузевої (міжгалузевої) угоди
<...> Статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» встановлено, що
положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо
і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.
Звертаємо увагу, що ст. 3 Рекомендації
Міжнародної організації праці щодо колективних договорів № 91 передбачено, що усякий
колективний договір має зв’язувати сторони, що
його підписали, а також осіб, від імені яких його
укладено. А відповідно до мети цієї Рекомендації
під «колективним договором» розуміють усяку
письмову угоду щодо умов праці та найму, яка
укладається, з одного боку, між роботодавцем,
групою роботодавців або однією чи кількома організаціями роботодавців та, з другого
боку, однією чи кількома представницькими
організаціями працівників або, за відсутності
таких організацій, — представниками самих
працівників, належним чином обраними і упов
новаженими згідно з законодавством країни.
З метою дотримання норм законодавства
Сторони чинної Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових від-

носин в Україні у її Загальних положеннях передбачили, що положення Угоди є обов’язковими
для врахування суб’єктами, що перебувають
у сфері дії Сторін, у тому числі під час розроблення та укладення галузевих (міжгалузевих)
і територіальних угод, колективних договорів.
Враховуючи викладене, на думку Мінсоцполітики, обов’язковими для підприємства
положення Генеральної угоди будуть якщо
і роботодавець, і працівники цього підприємства
представлені суб’єктами Сторін Угоди через
відповідне членство та на підставі установчих
документів (статутів, положень тощо).
Перелік суб’єктів Сторони роботодавців
і профспілкової Сторони Угоди та їх членських
організацій наведено у додатках 1 і 2 до Угоди.
Суб’єктом Сторони органів виконавчої влади
є Кабінет Міністрів України.
Однак підприємству, для якого положення
Генеральної угоди не обов’язкові, законами
України «Про колективні договори і угоди», «Про
соціальний діалог в Україні» не забороняється
їх застосування.
Роботодавець і працівники можуть у межах повноважень прийняти узгоджене рішення
керуватися її нормами та положеннями. <...>

Заступник Міністра —
керівник апарату	

В. Іванченко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 18.01.2017 р. № 119/0/101-17/282

Щодо виплат, які не враховуються при забезпеченні мінімального розміру
заробітної плати
<...> Частиною другою ст. 31 Закону України
«Про оплату праці» (в редакції Закону України

від 06.12.2016 р. № 1774-VIII) визначено вичерпний перелік виплат, які не враховуються при
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обчисленні розміру заробітної плати працівника
для забезпечення її мінімального розміру. До
таких виплат належать: доплати за роботу
в несприятливих умовах праці та підвищеного
ризику для здоров’я, за роботу в нічний та над
урочний час, роз’їзний характер робіт, премії
до святкових і ювілейних дат.
Отже, у випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у важких і шкідливих та
особливо важких і особливо шкідливих умовах
праці, які виплачуються за результатами атес-

тації робочих місць, доплата за використання
дезинфікуючих засобів, за роботу в нічний час,
підвищена оплата за роботу в надурочний час,
зазначені та інші виплати, визначені в другому
абзаці ст. 31 вищезазначеного Закону, мають
виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 гривень).
Всі інші виплати (доплати, надбавки, премії, індексація тощо) <...> враховуються при
визначенні мінімального розміру заробітної
плати.

Директор Департаменту		

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282

Щодо забезпечення рівня мінімальної зарплати
<...> Частиною другою ст. 31 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не
враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її
мінімального розміру. Це 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.
Отже, у випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у важких і шкідливих та
особливо важких і особливо шкідливих умовах
праці, які виплачуються за результатами атестації робочих місць; доплата за використання
дезинфікуючих засобів та прибирання туалетів;
за роботу в зоні відчуження; доплата за роботу
в нічний час, то вони мають виплачуватись
понад розмір мінімальної заробітної плати
(3200 гривень).
Усі інші складові заробітної плати, які не
перелічені в частині другій ст. 31 Закону, мають
враховуватись до мінімальної заробітної плати.
Тобто підвищення посадових окладів працівників, наприклад, за роботу в установах
і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських,

за роботу в певних типах закладів, підрозділах
та посадах, робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 15 % у зв’язку
із шкідливими та важкими умовами праці,
доплати за роботу у вечірній час, суміщення
професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони
обслуговування або збільшення обсягу робіт,
інтенсивність праці, керівництво бригадою,
наставництво, ненормований час, економію
матеріалів та ресурсів (зокрема водіям за
економію пального), допуск до державної/
комерційної таємниці, за науковий ступінь;
надбавки за класність водіям легкових автомобілів, виконання особливої роботи на термін
її виконання, високі досягнення в праці, знання/
використання в роботі іноземних мов, вислугу
років і безперервний час роботи, почесні та
спортивні звання, за особливі умови роботи
бібліотечним працівникам, ранг державного
службовця, престижність педагогічної роботи;
підвищена оплата за роботу у святкові та неробочі дні; всі види премій, крім перелічених
в частині другій ст. 31 Закону; сума індексації,
визначена відповідно до п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення,
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затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078 (із змінами), тощо включаються до
виплат, які мають враховуватись до заробітної
плати при забезпечені її мінімального розміру.
Відповідно до частини третьої ст. 31 Закону
якщо нарахована заробітна плата працівника,
який виконав місячну норму праці, є нижчою за
законодавчо встановлений розмір мінімальної
заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка
виплачується щомісячно одночасно з виплатою
заробітної плати.
Тобто працівнику мають нарахувати всі
складові його заробітної плати, які не враховуються для забезпечення мінімального розміру
заробітної плати, у тому числі премії, у випадку
якщо нарахована заробітна плата менше розміру мінімальної заробітної плати, має бути
проведена доплата до її рівня.
Частиною п’ятою ст. 31 Закону встановлено,
що в разі укладення трудового договору про
роботу на умовах неповного робочого часу,
а також при невиконанні працівником у повному
обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно
до виконаної норми праці.
Отже, якщо працівник був прийнятий на
роботу не з першого робочого дня місяця,
працює на умовах неповного робочого часу
(наприклад, сумісник), протягом місяця перебував у відпустці чи на лікарняному, заробітна

плата нараховується пропорційно виконаній
нормі праці та може бути меншою за розмір
мінімальної заробітної плати.
Що стосується сум середнього заробітку, які
зберігаються за працівниками за час відпусток,
виконання державних або громадських обов’язків,
підвищення кваліфікації, службового відрядження,
тимчасової непрацездатності, сум матеріальної
допомоги, яка виплачується в розмірі середньої
заробітної плати, вихідної допомоги та компенсації за невикористані відпустки, то зазначені
виплати не є заробітною платою працівника,
яку роботодавець виплачує йому за виконану
роботу, а це виплати, які розраховуються згідно
з положеннями Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100, та 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. Суми середнього
заробітку не враховуються до заробітної плати
для забезпечення її мінімального рівня.
Водночас, якщо працівникові за час службового відрядження виплачується заробітна
плата згідно із ст. 121 Кодексу законів про
працю України та Законом України «Про державну службу», то нарахована заробітна плата
працівника за місяць не може бути нижчою від
розміру мінімальної заробітної плати.

Директор Департаменту				

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17.02.2017 р. № 3223/0/2-17/28

Щодо застосування окремих положень Закону України
від 06.12.2016 р. № 1774
<...>
1-2. Згідно із ст. 1 Закону України «Про
оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило,

у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові
за виконану ним роботу. Отже, мінімальна
заробітна плата є державною гарантією для
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працівників, які виконують роботу на умовах
трудового договору.
Розмір винагороди за договором цивільноправового характеру визначається саме в договорі на виконання певних робіт і не стосується
трудового законодавства.
Відповідно до ст. 31 Закону (в редакції Закону
України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану
місячну (годинну) норму праці не може бути
нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
Тобто якщо працівником виконана місячна
норма праці, йому мають нарахувати заробітну
плату не нижче розміру мінімальної заробітної
плати.
Слід зазначити, що для нормування праці
працівників згідно із ст. 85 Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП) застосо-

вуються норми виробітку, норми часу, норми
обслуговування і норми чисельності, які мають
установлюватись для працівників відповідно до
досягнутого рівня техніки, технології, організації
виробництва і праці.
Згідно із ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» в колективному
договорі встановлюються, зокрема, норми
праці.
Частиною другою ст. 31 Закону визначений
вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати
працівника для забезпечення її мінімального
розміру. Це 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. <...>

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці		

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 06.02.2017 р. № 272/0/101-17/282

Щодо нарахування середньої заробітної плати за дні відпустки
<...> Згідно із ст. 115 Кодексу законів про
працю України заробітна плата працівникам
за весь час щорічної відпустки виплачується
не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.
Нарахування середньої зарплати за дні відпустки проводиться з урахуванням норм Порядку № 100. Відповідно до абзацу першого п. 2
Порядку № 100 обчислення середньої зарплати
для оплати часу відпусток провадиться виходячи
з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.
Пунктом 7 Порядку № 100 встановлено,
що нарахування виплат за час відпусток провадиться шляхом ділення сумарного заробітку
за останні перед наданням відпустки 12 місяців
на відповідну кількість календарних днів року за
винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством. Одержаний результат
Директор Департаменту

перемножується на число календарних днів
відпустки.
У випадку, коли нарахування середньої заробітної плати проводиться до закриття відомостей на заробітну плату, після проведення
нарахування усіх виплат працівнику можуть
здійснити перерахунок середньої заробітної
плати із урахуванням донарахованих сум.
У випадку, коли зазначене стосується працівників-відрядників, то розрахунки можуть
проводитись з урахуванням останнього абзацу
п. 2 Порядку № 100, яким передбачено, що
коли відсутні оперативні дані для розрахунку
заробітку за останній місяць розрахункового
періоду для працівників з відрядною оплатою
праці, цей місяць може замінюватись іншим
місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.
О. Товстенко
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 21.02.2017 р. № 242/0/102-17/282

Щодо розміру мінімальної зарплати та оплати праці
за підсумованого обліку робочого часу
<…>
1. Законом України «Про Державний бюджет
України на 2017 рік» встановлено з 01.01.2017 р.
мінімальну заробітну плату в місячному розмірі —
3200 грн, у погодинному розмірі — 19,34 грн.
Отже, для працівників, яким встановлені
місячні оклади з нормою праці — місяць, мінімальною державною гарантією в оплаті праці
є мінімальна заробітна плата в місячному розмірі,
а для працівників з погодинною оплатою — мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі.
2. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оплату
праці» (далі — Закон) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому
виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним
роботу.
Відповідно до ст. 31 Закону розмір заробітної
плати працівника за повністю виконану місячну
(годинну) норму праці не може бути нижчим за
розмір мінімальної заробітної плати.
Тобто якщо працівником виконана місячна
норма праці, йому мають нарахувати заробітну
плату не нижче розміру мінімальної заробітної
плати.
Частиною п’ятою ст. 31 Закону встановлено,
що в разі укладення трудового договору про
роботу на умовах неповного робочого часу,
а також при невиконанні працівником у повному
обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна
заробітна плата виплачується пропорційно до
виконаної норми праці.
У випадку застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня
і графіки змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який зобов’язані
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу

відпрацювати працівники за обліковий період,
встановлений в колективному договорі, відповідав установленій законодавством нормі
робочих годин, що припадає на цей період.
У кінці кожного місяця провадиться нарахування працівникам належної їм заробітної
плати згідно з діючими умовами оплати праці:
нарахування окладів, доплат і надбавок, в т. ч.
за роботу в нічний час, роботу у святкові та
неробочі дні тощо, а по закінченню облікового
періоду (півріччя), у випадку наявності над
урочних годин, провадиться оплата надурочної
роботи.
При цьому у випадку, коли працівник відпрацював усі робочі години, встановлені йому
графіком виходу на роботу (графіком змін), то
йому мають нараховувати оклад, встановлений йому в трудовому договорі (штатному розписі), провести за необхідності доплату до розміру мінімальної заробітної плати та врахувати,
що доплата за нічну роботу розраховується
із встановленого працівнику окладу, проте
нараховується понад розмір мінімальної заробітної плати.
У випадку коли працівник протягом місяця
перебував у відпустці без збереження заробітної плати, щорічній відпустці, на лікарняному,
не з’явився на роботі з нез’ясованих причин
тощо, то заробітна плата йому нараховується
пропорційно відпрацьованому ним часу згідно
із встановленим графіком виходів (змін).
У кінці облікового періоду працівникові нараховують заробітну плату не нижче розміру
мінімальної заробітної плати та проводять оплату
надурочних годин у подвійному розмірі понад
розмір мінімальної заробітної плати.

А. Литвин
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Від редакції
Автор запиту до Мінсоцполітики цікавився, як
має виконуватися норма Закону України «Про
оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР
(далі — Закон № 108) в частині дотримання
розміру мінімальної заробітної плати в таких
випадках.
Статтею 31 Закону № 108 встановлено, що
розмір заробітної плати працівника за пов
ністю виконану місячну (годинну) норму праці
не може бути нижчим за розмір мінімальної
заробітної плати. Як відомо, Законом України
«Про державний бюджет України на 2017 рік»
мінімальну заробітну плату затверджено в місячному розмірі в сумі 3200,00 грн, в погодинному
розмірі — 19,34 грн.
Якщо працівник, який працює за погодинною оплатою праці, відпрацює в січні 2017 р.
встановлену місячну норму робочого часу
(159 годин; лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 р.
№ 11535/0/14-16/13 (далі — Лист № 11535) щодо
норми тривалості робочого часу на 2017 р.), то
його заробітна плата за місяць становитиме
159 × 19,34 = 3075,06 грн.
Чи потрібно такому працівнику проводити
доплату різниці до місячного розміру мінімальної
заробітної плати в сумі 124,94 грн (3200,00 –
– 3075,06)? Аналогічна ситуація складеться
у квітні, травні та червні.

Працівнику встановлено оклад у розмірі
3200,00 грн. Він працює за підсумованим обліком робочого часу, обліковий період — квартал. Згідно з індивідуальним графіком роботи працівник має відпрацювати в І кварталі
2017 р. всього 493 години, в т. ч.:
— у січні — 150 годин;
— у лютому — 169 годин;
— у березні — 174 години.
Якщо працівник відпрацює в січні необхідні 150 годин згідно з установленим йому графіком роботи, то його заробітна плата має становити:
а) 3200 ÷ 159 × 150 = 3019,50 грн, оскільки
він відпрацював менше, ніж передбачено за
січень у Листі № 11535?
б) 3200,00, оскільки він відпрацював
150 годин згідно з встановленим йому графіком і виконав визначену йому місячну норму
часу?
Якою має бути заробітна плата працівника
в лютому:
а) 3200 грн, оскільки він отримує оклад?
б) 3200 ÷ 160 × 169 = 3380,00, оскільки він
хоч і відпрацював згідно з передбаченим йому
графіком встановлену місячну норму часу,
однак вона є вищою, ніж визначено на лютий
у Листі № 11535?

До відома
Підсумований облік робочого часу:
від впровадження до скасування
У ст. 61 КЗпП зазначено, що на безперервно
діючих підприємствах і на деяких видах робіт,
де не може бути додержана встановлена для
визначеної категорії працівників щоденна або
щотижнева тривалість робочого часу, допускається запровадження підсумованого обліку
робочого часу. А що таке підсумований облік
робочого часу та як його запровадження виглядає на практиці? На ці та інші запитання
не дають відповідей навіть Методичні реко-

мендації щодо застосування підсумованого
обліку робочого часу (див. с 43). Але якщо ви
ознайомитеся з нашим спецвипуском на тему
«Підсумований облік робочого часу: від
впровадження до скасування» № 1/2015,
запитань у вас не залишиться. Для придбання
спецвипуску телефонуйте до редакції за номером (044) 568-50-60. Крім того, у № 5/2017
читайте статтю на тему «Підсумований облік
робочого часу: особливості оплати праці».
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Сегодня в рубрике:
Командировка за границу:
необлагаемый размер
суточных
c. 64
Медицинское страхование
работников: особенности
c. 69
налогообложения
Расчеты за земельные паи:
c. 75
правила учета
Расчеты за земельные
паи в 1С

c. 82

Світлана ЛІГОЦЬКА,
бухгалтер 1-ї категорії

Відрядження

за кордон:
неоподатковуваний
розмір добових

З 01.01.2017 р. набули чинності зміни до Податкового кодексу
України. Стосувалися вони й питання щодо норм добових витрат для відряджень за кордон, які не включаються до оподатковуваного доходу відрядженої особи. Докладніше про ці
зміни та їх наслідки — у статті
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Неоподатковуваний розмір
добових витрат
Відповідно до пп. 170.9.1 ПКУ до оподатковуваного доходу платника податку —
фізичної особи не включаються витрати на
відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших
власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш
як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожний календарний день такого відрядження,
а для відряджень за кордон — не вище
80 євро за кожний календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожний такий день.
Ці норми встановлено для працівників
підприємств усіх форм власності, в т. ч. державних службовців та осіб, відряджених бюджетними підприємствами, установами та
організаціями, для яких постановою КМУ
«Про суми та склад витрат на відрядження
державних службовців, а також інших осіб,
що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями,
які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»
від 02.02.2011 р. № 98 визначені фіксовані
суми добових залежно від країни відрядження, які не можуть перевищувати зазначені
вище норми. Наприклад, у разі відрядження
в Узбекистан гранична сума добових становить 25,0 дол. США, по Україні — 30,0 грн.
Інакше кажучи, є граничний розмір добових, а є граничний розмір добових, що не
оподатковуються. Граничний розмір добових
для бюджетників встановлено згаданою постановою КМУ, і більше сум, вказаних у ній,
їм платити не можна. Для госпрозрахункових
підприємств граничного розміру добових не
встановлено, можна платити й 100,0 дол.
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США чи 100 євро. Але і в бюджетників, і на
госпрозрахункових підприємствах не підлягають оподаткуванню в разі відрядження
за кордон не більше 80,0 євро.
Таким чином, розмір добових витрат
у разі відрядження за кордон, встановлений на підприємстві, може бути більшим
за норму, визначену ПКУ, однак сума перевищення вважатиметься коштами, надміру
витраченими на відрядження (понаднормовими добовими) та включатиметься до
оподатковуваного доходу відрядженої особи.
Сума добових визначається згідно з наказом про відрядження за наявності документальних доказів перебування особи
у відрядженні: відміток прикордонних служб
про перетин кордону, проїзних документів,
рахунків на проживання та/або будь-яких
інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні. За
відсутності підтвердних документів сума
добових включається до оподатковуваного
доходу платника податків.

Розрахунок оподатковуваного
доходу
Підприємство, що направляє працівника
у відрядження, забезпечує його грошовими
коштами (авансом) для здійснення поточних витрат. Аванс виплачується в національній валюті держави, до якої відряджається
працівник, або у вільно конвертованій валюті. Зважаючи на нестабільність офіційних
курсів НБУ, для визначення оподатковуваного доходу відрядженої особи відтепер виникає необхідність поденно розраховувати
неоподатковувані розміри добових витрат
та, відповідно, понаднормові добові. Для
цього норми добових, визначені відповідно до ПКУ, слід порівнювати із сумою
добових, фактично виплаченою під звіт.
Як правильно виконати такі розрахунки,
розглянемо на прикладах.
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ПРИКЛАД 1

Виплата авансу перед початком відрядження

Працівник направлений у відрядження до Берліна терміном на три дні з 23.01.2017 р.
по 25.01.2017 р. Добові на підприємстві встановлено в розмірі 80 євро. Аванс на відрядження виплачено 20.01.2017 р. у сумі 240 євро. Звіт про використання коштів, виданих
на відрядження або під звіт, подано до бухгалтерії підприємства 26.01.2017 р.
Для розрахунку суми понаднормових добових необхідно визначити гривневий еквівалент
авансу, виплаченого перед відрядженням. Згідно з п. 6 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних
курсів» сума авансу в іноземній валюті, надана іншим особам у рахунок платежів для
придбання немонетарних активів і отримання робіт і послуг, перераховується у валюту
звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня сплати авансу. Тобто аванс
у сумі 240 євро необхідно перерахувати в гривні за курсом НБУ, що діяв 20.01.2017 р.
Для визначення неоподатковуваного розміру добових витрат використовуємо курси НБУ,
що діяли з 23.01.2017 р. по 25.01.2017 р. Усі розрахунки можна згрупувати в таблиці.

Дата

20.01.2017
23.01.2017
24.01.2017
25.01.2017
Всього

1

Курс
НБУ,
євро

29,2
29,1
29,2
29,3

Сума добових,
отриманих під звіт
євро
1

240
80
80
80

курс

29,2
29,2
29,2
29,2

Неоподатковуваний
розмір добових

грн

Понаднормові
добові

євро

курс

грн

грн

80
80
80

29,1
29,2
29,3

2328,00
2336,00
2344,00

8,00
–
–
8,00

1

7008,00
2336,00
2336,00
2336,00

Для порівняння розіб’ємо суму добових, отриманих під звіт, по днях відрядження.

У результаті розрахунків отримали понаднормові добові витрати на відрядження
в сумі 8,00 грн. Ця сума вважається доходом відрядженої особи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором (про це далі).

ПРИКЛАД 2

Виплата авансу перед початком відрядження та часткове відшкодування витрат
після повернення з відрядження

Працівник направлений у відрядження до Польщі терміном на два дні з 11.01.2017 р. по
12.01.2017 р. Добові на підприємстві встановлено в розмірі 80 євро. Аванс на відрядження
виплачено 10.01.2017 р. у сумі 160 євро. У зв’язку з виробничою необхідністю термін відрядження було продовжено на два дні — по 14.01.2017 р. Звіт про використання коштів,
виданих на відрядження або під звіт, подано до бухгалтерії підприємства 16.01.2017 р.
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Як і в прикладі 1 на с. 66 визначаємо гривневий еквівалент авансу, виплаченого
перед відрядженням, за курсом НБУ, що діяв 10.01.2017 р. Однак у зв’язку з продовженням терміну відрядження працівнику потрібно доплатити добові в сумі 160 євро.
Відповідно до п. 2.5 Правил використання готівкової іноземної валюти на території
України, затверджених постановою НБУ від 30.05.2007 р. № 200, відшкодування працівнику-резиденту, який перебував у відрядженні за кордоном, витрат власних коштів
в іноземній валюті здійснюється відповідно до законодавства України у валюті України
за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на день виплати
зазначених коштів. Тому доплата здійснюється в гривнях за курсом, що діяв на дату
звітування, тобто 16.01.2017 р. Для визначення неоподатковуваного розміру добових
використовуємо курси НБУ, що діяли з 11.01.2017 р. по 14.01.2017 р. Усі розрахунки
наведено в таблиці.
Курс
НБУ,
євро

Дата

10.01.2017
11.01.2017
12.01.2017
13.01.2017
14.01.2017
16.01.2017
Всього

2

28,6
28,7
28,5
29,1
29,1
29,5

Сума добових, отриманих
під звіт
євро
курс
грн

1602
80
80
80
80
1602

28,6
28,6
28,6
29,5
29,5
29,5

Неоподатковуваний
розмір добових
євро
курс
грн

4576,002
2288,00
2288,00
2360,00
2360,00
4720,002

80
80
80
80

28,7
28,5
29,1
29,1

2296,00
2280,00
2328,00
2328,00

Понаднормові
добові
грн

–
8,00
32,00
32,00
72,00

Для порівняння розіб’ємо суму добових, отриманих під звіт, по днях відрядження.

ПРИКЛАД 3

Відшкодування добових витрат після повернення з відрядження

Працівник терміново направлений у відрядження до Білорусі терміном на три дні
з 22.01.2017 р. по 24.01.2017 р. Добові на підприємстві встановлено в розмірі
100 дол. США. Аванс на відрядження не виплачувався. Звіт про використання коштів,
виданих на відрядження або під звіт, подано до бухгалтерії підприємства 25.01.2017 р.
Після повернення з відрядження працівнику необхідно відшкодувати добові витрати в розмірі 300,00 дол. США у гривнях за курсом, що діяв на дату звітування, тобто
25.01.2017 р. Неоподатковуваний розмір добових визначаємо як і в попередніх прикладах:
використовуємо курси НБУ, що діяли з 22.01.2017 р. по 24.01.2017 р. Усі розрахунки
наведено в таблиці.
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Курс
Курс
НБУ,
НБУ,
дол. США євро

Дата

25.01.2017
22.01.2017
23.01.2017
24.01.2017
Всього

3

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

27,3
29,2
29,1
29,3

Сума добових,
відшкодованих після
відрядження
дол.
курс
грн
США

3003
100
100
100

27,3
27,3
27,3
27,3

8190,003
2730,00
2730,00
2730,00

Неоподатковуваний
розмір добових
євро курс

80
80
80

грн

29,2 2336,00
29,1 2328,00
29,3 2344,00

Понаднормові
добові
грн

394,00
402,00
386,00
1182,00

Для порівняння розіб’ємо суму добових по днях відрядження

Оподаткування
Сума перевищення розміру добових
витрат на відрядження понад встановлені
норми включається до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо. Оподаткування додаткового блага податком з доходів
фізичних осіб здійснюється за ставкою 18 %
із застосуванням так званого «натураль
ного» коефіцієнта, який розраховується відповідно до п. 164.5 ПКУ та становить 1,21951.
Оподатковуваний дохід (без застосування
коефіцієнта) також є об’єктом оподаткування
військовим збором (пп. 1.2 п. 16 підрозділу 10
розділу ХХ ПКУ) за ставкою 1,5 %.
Наприклад, сума перевищення добових
витрат відрядженого працівника над неоподатковуваним розміром добових становить
1182,00 грн (приклад 3). Розрахуємо ПДФО
та військовий збір:
ПДФО: 1182,00 × 1,21951 × 18 % =
= 259,46 грн.

Військовий збір: 1182,00 ×1,5 % =
= 17,73 грн.
Згідно із Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення
та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України
від 13.01.2015 р. № 4, дохід, отриманий
платником податку як додаткове благо,
відображається в податковому розрахунку
за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «126».
Відповідно до Переліку видів виплат, що
здійснюються за рахунок коштів робото
давців, на які не нараховується єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 22.12.2010 р. № 1170, витрати на відрядження, а саме добові (у повному обсязі) не
є базою оподаткування ЄСВ. Це стосується
і решти витрат на відрядження
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Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Медичне

страхування
працівників:
особливості
оподаткування
Дбаючи про здоров’я та працездатність працівників, деякі
роботодавці пропонують їм поліс добровільного медичного
страхування, сплачуючи за них страхові внески або відшкодовуючи суми цих внесків працівникам у разі їх самостійної
сплати. Як оподатковуються такі внески або суми відшкодувань? Як бути, якщо працівник звільняється до закінчення
періоду, за який оплачено страховку? З’ясуємо це в статті

Загальні правила добровільного
медичного страхування
Відповідно до Закону України «Про
страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР
(далі — Закон № 85) медичне страхування може бути як добровільним (п. 3 частини четвертої ст. 6 Закону № 85), так і
обов’язковим (п. 1 частини першої ст. 7
Закону № 85). Обов’язкове медичне страхування в нашій країні ще не запроваджено,
тому поки що здійснюється тільки добровільне медичне страхування. Закон № 85

визначає його як безперервне страхування
здоров’я. Метою медичного страхування
є відшкодування особі витрат на оплату
медичних послуг у разі настання страхового випадку.
Медичне страхування здійснюється лише
на користь фізичних осіб, які можуть бути
як працівниками підприємства, так і не
перебувати з ним у трудових відносинах
(наприклад, члени сімей працівників, пен
сіонери, які вийшли на пенсію після закінчення роботи на цьому підприємстві,
засновники та інші особи).
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Суб’єктами добровільного медичного
страхування є:
• страховики — фінансові установи, що
мають відповідну ліцензію на здійснення
страхової діяльності;
• страхувальники — юридичні особи та
дієздатні фізичні особи, які уклали договори
добровільного медичного страхування зі
страховиками;
• медичні установи, які надають медичні
послуги застрахованим особам у разі настання страхових випадків за рахунок страхових
коштів, виплачених страховою компанією.
Добровільне медичне страхування здійснюється на підставі договору між страховиком та страхувальником, умови та порядок
укладення якого регулюються главою 67 ЦКУ.
Укладається договір страхування вик
лючно в письмовій формі, і він обов’язково
визначає:
• розмір страхового платежу (страхового
внеску, страхової премії), тобто плату за
страхування, яку страхувальник має внести
страховику;
• розмір страхової виплати, тобто грошової суми, що виплачується страховиком
у разі виникнення страхового випадку.
Також договір страхування може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальнику страхового свідоцтва у вигляді
поліса або сертифіката.
Розмір страхових внесків (вартість поліса) залежить від обраної програми добровільного медичного страхування, рівня
страхового забезпечення, строку страхування та інших умов договору. Чим ширший перелік страхових випадків, тим вища
вартість поліса.
Страхові внески можуть сплачуватись
одноразово за весь строк страхування або
періодично в готівковій і безготівковій формі.
Страхувальником за договором добровільного медичного страхування, як зазначалося вище, може бути юридична особа,
наприклад, підприємство або дієздатна
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фізична особа, зокрема працівник (ст. 3
Закону № 85, ст. 984 ЦКУ). Страхувальники
можуть укладати договори страхування на
користь третіх осіб, які в цьому випадку
виступають застрахованими особами, але
лише з їх згоди.
Розглянемо детальніше схеми здійснення
добровільного медичного страхування працівника підприємства, якщо страхувальником
є підприємство та сам працівник.

Страхувальник — підприємство
Документальне оформлення
Зобов’язання роботодавця щодо добровільного медичного страхування працівника
можна передбачити умовами трудового або
колективного договору. Також добровільне
медичне страхування працівників може бути
однією зі складових соціального пакета.
Щоб застрахувати працівника, юридичній особі насамперед потрібно узгодити це
питання безпосередньо з ним. Від кожного
з працівників, хто виявив бажання застрахувати своє здоров’я за рахунок підприємства, потрібно отримати заяву про участь
роботодавця в їх добровільному медичному
страхуванні (форма такої заяви довільна).
Після одержання заяв від усіх охочих слід
скласти наказ (розпорядження) керівника
підприємства про те, за кого саме і яким
чином сплачуватимуться страхові платежі
страховій компанії.
Далі підприємство-страхувальник укладає
зі страховою компанією договір добровільного медичного страхування на користь
застрахованих працівників на певний строк.
Як правило, такий договір укладається на рік.
Крім обов’язкових умов (програма страхування, розмір страхових внесків, страхова
сума тощо) в договорі або додатках до нього
необхідно навести інформацію про застрахованих осіб, зокрема їх прізвище, ім’я,
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по батькові, індивідуальний податковий
номер. Ці дані потрібні для оподаткування
операцій за договором і подання податкового
розрахунку за ф. № 1ДФ.
Звичайно, і роботодавця, і працівника
хвилює питання оподаткування операцій
за договором довгострокового медичного
страхування.

Оподаткування операцій
за договором для працівника
ПДФО та ВЗ. У працівника сума страхових внесків, сплачена роботодавцем на
його користь за договором довгострокового
медичного страхування, включається до
складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (пп. 164.2.16 ПКУ)
і, відповідно, оподатковується ПДФО як додаткове благо, а відтак і ВЗ.
Зважаючи на те, що оплата роботодавцем
страхового поліса є доходом у негрошовій
формі, під час нарахування доходу для оподаткування ПДФО слід застосовувати «натуральний» коефіцієнт згідно з п. 164.5 ПКУ
(у 2017 р. — 1,21952).
Під час заповнення податкового розра
хунку за ф. № 1ДФ дохід у вигляді оплаченого роботодавцем страхового поліса
відображається з ознакою доходу «126».
У графах 3а і 3 проставляються однакові суми
доходу у вигляді вартості страхового поліса
(сум страхових платежів) з урахуванням
«натурального» коефіцієнта, а у графах 4а
і 4 — також однакові суми нарахованого
і сплаченого податку.
У разі настання страхового випадку страхова компанія відшкодовує застрахованій
особі витрати на її медичне обслуговування.
Такі виплати не включаються до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника на підставі пп. «а» пп. 165.2.17
ПКУ. При цьому факт заподіяння шкоди
застрахованій особі має бути належним
чином підтверджений.
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ЄСВ. Відповідно до п. 3.5 Інструкції зі
статистики зарплати внески роботодавця згідно з договорами добровільного медичного страхування працівників і членів
їх сімей не належать до фонду оплати праці.
Крім того, згідно з п. 2 розділу ІІ Переліку
видів виплат, що провадяться за рахунок
коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний соціальний внесок на загально
обов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від
22.10.2010 р. № 1170, платежі за договорами
добровільного медичного та пенсійного
страхування працівників і членів їх сімей
не є базою для нарахування ЄСВ.

Оподаткування операцій
за договором для роботодавця
ПДВ. Згідно з пп. 196.1.3 ПКУ операції
з надання послуг страхування, співстраху
вання або перестрахування особами, які
мають ліцензію на здійснення страхової
діяльності згідно із законом (а страховики
повинні мати таку ліцензію), не є об’єктом
оподаткування ПДВ. Це означає, що вартість страхового полісу не включає суму
цього податку, і, відповідно, підприємство
як страхувальник у разі перерахування страхових платежів не має права на податковий
кредит з ПДВ.
Податок на прибуток та бухгалтер
ський облік. Для роботодавця суми сплачених страхових внесків на добровільне
медичне страхування працівників є витратами. Залежно від категорії застрахованих працівників у бухгалтерському обліку
такі витрати відображаються на рахунках:
23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі
витрати», 92 «Адміністративні витрати»,
93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності».
Для роботодавців, які є платниками податку на прибуток і коригують бухгалтерський фінансовий результат з метою
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обкладення податком на прибуток, ПКУ не
передбачає різниць у таких витратах.
Розглянемо це на прикладі добровільного
медичного страхування одного працівника
підприємства.

Страхувальник — працівник
Якщо працівник самостійно укладає договір зі страховою компанією, він як стра-

хувальник має й самостійно сплачувати
страхові платежі. У такому разі може бути
два варіанти:
• перший — працівник самостійно сплачує страхові внески, а підприємство потім
компенсує йому їх суму;
• другий — підприємство за дорученням працівника здійснює платежі за договором за рахунок його заробітної плати,
але не компенсує працівнику суму цих
платежів.

ПРИКЛАД

Добровільне медичне страхування працівника,
якщо за договором страхувальником є роботодавець
Підприємство застрахувало менеджера відділу збуту за договором добровільного
медичного страхування на рік. Страховий внесок за договором становить 5000,00 грн.
Вартість страхування оплачується підприємством одноразово одним платежем.
Для оподаткування ПДФО дохід працівника у вигляді додаткового блага з урахуванням
«натурального» коефіцієнта становить:
5000,00 грн × 1,21952 = 6097,60 грн.
ПДФО, утриманий з доходу у вигляді додаткового блага:
6097,60 грн × 18 % = 1097,57 грн
ВЗ, утриманий з доходу в розмірі страхового внеску:
5000,00 грн × 1,5 % = 75,00 грн.
У бухгалтерському та податковому обліку операції за договором добровільного медичного страхування можна відобразити так:
№
з/п

1
2
3
4
5
6

Зміст господарської операції

Укладено договір добровільного медичного
страхування, відображено суму страхового внеску
Перераховано страховий внесок
Утримано із зарплати працівника ПДФО з доходу
у вигляді додаткового блага
Утримано із зарплати працівника ВЗ з доходу
в розмірі страхового внеску
Перераховано до бюджету ПДФО та ВЗ
Включено витрати на медичне страхування
працівника до витрат звітного періоду
(5000,00 грн ÷ 12 міс.)

Бухгалтерський облік
Д-т
К-т

Сума,
грн

39

365

5000,00

654

311

5000,00

661

641/ПДФО

1097,57

661

642/ВЗ

75,00

641/ПДФО
642/ВЗ

311
311

1097,57
75,00

93

39

416,67
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За першим варіантом можливість компенсації працівнику вартості добровільного
медичного страхування, так само як і здійс
нення такого страхування роботодавцем, має
бути передбачена внутрішніми нормативними актами підприємства: колективним
договором, положенням про соціальний
пакет тощо.
Зокрема, положеннями зазначених документів може бути передбачено, що медичне
страхування працівників здійснюється за
рахунок коштів підприємства, але у двох
формах: згідно з однією страхувальником
є підприємство, яке й сплачує страхові платежі на користь працівників, а відповідно до
другої страхувальником є працівник, який
сплачує страхові платежі, а підприємство
потім компенсує йому їх суму.
Для працівника отримана сума компенсації вважається доходом у вигляді додаткового блага. Оподаткування такого доходу ПДФО
та ВЗ слід здійснювати так само, як і у випадку,
коли страхувальником за договором є підприємство. ЄСВ, вважаємо, нараховується,
адже відшкодування вартості медичного
страхування — це не те саме, що витрати на
медичне страхування. До фонду оплати праці
не включаються лише внески підприємств
згідно з договорами добровільного медичного страхування, а не відшкодування його
вартості працівникам. Відшкодування його
вартості працівникам — це інші виплати, що
мають індивідуальний характер (пп. 2.3.4
Інструкції зі статистики зарплати).
За другим варіантом працівник має подати до бухгалтерії підприємства заяву, в якій
слід вказати реквізити страхової компанії,
призначення платежу, номер договору, суму
та періодичність перерахувань (якщо договір
укладено з розбивкою платежу). На підставі
такої заяви підприємство із «чистої» суми заробітної плати працівника, що залишилась
після утримання ПДФО та ВЗ, утримує та
перераховує страховій компанії необхідну
суму коштів.
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Оскільки в такому разі підприємство нічого працівнику не компенсує, а по суті виконує
прохання працівника щодо розпорядження
його зарплатою, то жодних податкових наслідків ані для працівника, ані для підприємства (крім як сплатити податки) немає.

Дострокове розірвання договору
медичного страхування
Може статися, що застрахований працівник вирішить звільнитися до закінчення
строку дії договору добровільного медичного
страхування. Що в такому разі буде з цим
договором і сумами страхових платежів?
У Законі № 85 питання припинення
договору страхування регулюється ст. 28.
Зокрема, частинами третьою та четвертою
ст. 28 Закону № 85 встановлено, що:
• про намір достроково припинити дію
договору страхування будь-яка зі сторін
зобов’язана повідомити іншу не пізніше як
за 30 календарних днів до дати припинення
договору, якщо інше ним не передбачено;
• у разі дострокового припинення договору за вимогою страхувальника страховик
повертає йому страхові платежі за період, що
залишився до закінчення строку дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на
ведення справи, визначених під час розрахунку страхового платежу, фактичних виплат
страхових сум та страхового відшкодування,
що були здійснені за цим договором.
Отже, в законі чітко прописано, що в даному випадку (якщо договір розривається
не через порушення його умов, а у зв’язку зі
звільненням застрахованої особи), страхова
компанія має повернути підприємству кош
ти за невикористаний період дії договору
страхування.
Крім зазначеної законодавчої норми питання дострокового припинення договору, як
правило, обговорюється сторонами під час
його укладення та прописується в договорі.
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На нашу думку, може бути передбачено
два варіанти розрахунку:
• перший — згідно з частиною четвертою ст. 28 Закону № 85 страхова компанія
повертає підприємству-страхувальнику
залишок страхових платежів;
• другий — підприємство укладає договір добровільного медичного страхування
на користь іншого працівника, і залишок
страхових платежів ураховується за цим
новим договором.
Тобто в будь-якому разі підприємство
не втрачає сплачених коштів, однак щодо
застрахованого працівника, який звільняється, слід провести коригування суми
його доходу у вигляді додаткового блага,
а саме зняти з такого доходу суму страхових
платежів, що залишилися до закінчення
строку дії договору, та, відповідно, відкоригувати суми ПДФО і ВЗ.
За правилами таке коригування необхідно виконати в день звільнення, але поки
страхова компанія не надішле інформації
про точний залишок страхових платежів,
підприємство не може його провести. Тож
як правильно вчинити? На жаль, відповіді
законодавство не містить.
На нашу думку, в такому випадку бухгалтерія підприємства має пояснити працівнику неможливість повернення певної суми
ПДФО та ВЗ, утриманих з доходу у вигляді
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додаткового блага за договором медичного
страхування, в день звільнення та пообіцяти виплатити/перерахувати на картку
кошти одразу після отримання інформації
від страхової компанії. У разі невдоволення працівника варто звернути увагу на те,
що така ситуація виникла саме у зв’язку
з його звільненням до закінчення строку
дії договору, а не через дії адміністрації
підприємства. Якщо працівник наполягатиме, можна видати йому довідку про те,
що повернення сум податків відбудеться
одразу після отримання інформації від
страховика.
Коли зазначену інформацію буде отримано, бухгалтерії підприємства слід:
• скласти бухгалтерську довідку про
коригування доходу у вигляді додаткового
блага та сум утриманих ПДФО і ВЗ конкретного працівника;
• виплатити/перерахувати працівнику
належну суму коштів;
• відобразити ці операції в обліку та
звітності.
Оскільки від самого початку дохід у виг
ляді додаткового блага не відображався
у звітності з ЄСВ, то й виправляти там нічого. А у ф. № 1ДФ у місяці звільнення застрахованого працівника вказується відкоригований («згорнутий») дохід та суми
утриманих податків.

Що нового
Реформа в медичній сфері
Уряд 16 березня ініціював законопроекти, які
після ухвалення парламентом запустять реформу охорони здоров’я. Серед них — законопроект
про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів. Це перший
і головний закон реформи, що встановлює єдині
для всіх правила: як працюватиме система
охорони здоров’я, як саме кошти «підуть» за
пацієнтом та як розподілятимуться «страхові

внески» громадян. Він змінює головне: держава
починає прямі виплати лікарням та приватним
практикам за конкретні медичні випадки, які
стались з конкретними людьми — за рахунок
«страхових внесків» громадян. Але це не означає, що українці додатково сплачуватимуть
страхові внески — вони сплачені як податки,
пов’язані з придбанням товарів, робіт, послуг
(наприклад, як ПДВ).
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Розрахунки

за земельні паї: правила обліку
На сьогодні близько шести мільйонів українців мають у власності (користуванні) земельний пай — частку землі, визначену
в результаті поділу наприкінці 1990-х років земель колективної
власності серед членів сільгосппідприємств, сільських пенсіонерів і деяких категорій службовців. Більшість з них передали
паї в оренду місцевим сільськогосподарським товаровиробникам — агрофірмам, приватним сільгосппідприємствам та
фермерам тощо. У статті окреслимо головні нюанси, які слід
враховувати орендарю під час розрахунків з орендодавцями
землі — фізичними особами

Право на пай
Основним документом, що засвідчує право на земельний пай, є сертифікат на право
на земельну частку, виданий районною або
міською держадміністрацією, а також такі
документи:
• державний акт на право власності на
земельну ділянку;
• свідоцтво про право на спадщину;
• договори купівлі-продажу, дарування,

міни, посвідчені в установленому законом
порядку, до яких додається сертифікат на
право на пай;
• рішення суду про визнання права на
пай.
На період дії мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення
громадяни України тимчасово не можуть
укладати договори купівлі-продажу таких
земельних ділянок. Однак можуть передавати
в оренду — договірне платне володіння та
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користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для сільськогосподарської
діяльності. Об’єктом оренди в даному випадку є земельна ділянка (пай), що перебуває
у власності фізичної особи.

Оформлення договору
Взаємовідносини орендаря та орендодавця юридично підтверджуються договором оренди, який набуває чинності
після його державної реєстрації за місцем
розташування земельної ділянки. Якщо до
договору вносяться зміни, його необхідно
перереєструвати.
Основними умовами договору оренди є:
• об’єкт оренди із зазначенням кадаст
рового номера, місця розташування й розміру земельної ділянки;
• строк, на який укладається договір
оренди;
• розмір орендної плати з урахуванням
її індексації, форми та строку розрахунків;
• визначення сторони, що несе ризик
випадкового ушкодження або знищення
об’єкта оренди чи його частини;
• відповідальність сторін за порушення
умов договору;
• умови використання й цільове призначення земельної ділянки, збереження стану
об’єкта оренди;
• умови й строки передачі земельної ділянки орендареві, умови повернення земельної ділянки орендодавцеві, умови передачі
під заставу й внеску до статутного фонду
права оренди земельної ділянки.
• існуючі обтяження щодо використання
земельної ділянки.
В Україні діє типова форма договору
оренди землі, затверджена постановою КМУ
від 03.03.2004 р. № 220. Строк дії договору
оренди визначається за погодженням сторін і зазначається в такому договорі. У разі
відсутності заяви хоча б однієї зі сторін про
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зупинення або зміну умов договору оренди
протягом одного місяця після закінчення
строку дії договору він вважається продов
женим на такий самий строк і на тих самих
умовах.
Оренда земельної ділянки може бути
короткостроковою (до 5 років) і довго
строковою (до 50 років). Договори оренди
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення можуть укладатись на строк не
менше 7 років, а меліоративних земель —
від 10 років.

Бухгалтерський облік
У разі отримання земельної ділянки
в операційну оренду орендар одразу ж відображає її на позабалансовому рахунку
Дт 01 «Орендовані необоротні активи» за
нормативною грошовою оцінкою на дату
початку оренди. Індексація вартості ділянок,
яка щорічно проводиться на індекс інфляції
або інший коефіцієнт, встановлений уповноваженим державним органом, не є підставою
для дооцінки вартості орендованої земельної
ділянки на позабалансовому рахунку.
Далі орендарю потрібно відобразити нарахування орендної плати, яка може бути
в грошовій, натуральній або у відробітковій
формі. Зазначимо, що з метою підвищення
рівня соціального захисту сільського населення Указом Президента України «Про
додаткові заходи щодо соціального захисту
селян — власників земельних ділянок та
земельних часток (паїв)» від 02.02.2002 р.
№ 92/2002 було встановлено, що орендна
плата за земельні ділянки сільськогосподарського призначення повинна бути не менше
3 % нормативної вартості земельної ділянки.
Плата за оренду земельних паїв включається до собівартості реалізованої продукції
у складі інших прямих витрат або у складі
загальновиробничих з подальшим розподілом на виробничі пропорційно площі посівів.
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Загалом оренда паю у фізичних осіб має
свої особливості, які слід враховувати в організації системи обліку, а саме:
• нерегулярність і часто непередбачуваність часу і форми виплати;
• необхідність рівномірного віднесення
орендних платежів на витрати;
• необхідність утримання ПДФО та ВЗ
на дату виплати, а якщо є затримка з розрахунком — до 30 числа наступного місяця;
• можливість часткових або повних розрахунків у натуральній формі;
• велика кількість пайовиків з різними
датами договорів;
• необхідність розділяти передоплати,
сплачені на довгострокову та поточну частини;
• необхідність відслідковувати стан розрахунків на будь-яку поточну дату та суму
до виплати до кінця року;
• можливість звернень орендодавців за
виплатами на кілька місяців, а то й років
наперед;
• необхідність контролювати нарахування
та виплату протягом терміну дії договору.
У таблиці наведено номери нових субрахунків, які б ми рекомендували запровадити
для розрахунків з оренди земельних паїв.
З урахуванням вищенаведеного пропонуємо такий алгоритм обліку розрахунків
з пайовиками:
1. На початку кожного календарного
року (або від дати укладення договору в по-

точному році) доцільно провести нараху
вання планової суми орендної плати до
кінця календарного року (або дати закінчення договору, якщо вона настає раніше).
Рекомендована проводка Дт 392 «Витрати
по оренді до розподілу» — Кт 6861 «Поточні
розрахунки з оренди — планові».
2. У міру звернення пайовиків за орендою протягом року проводиться списання
планових сум орендної плати на суму наступних виплат з урахуванням податків проводкою Дт 6861 «Поточні розрахунки з оренди — планові» — Кт 6862 «Поточні розрахунки з оренди — фактичні».
3. Нараховані до виплати суми підлягають оподаткуванню ПДФО та ВЗ з відображенням проводкою Дт 6862 «Поточні
розрахунки по оренді — фактичні» — Кт 641
«Розрахунки за податками», після чого
здійснюється виплата.
4. Якщо виплата здійснюється в нату
ральній формі чи шляхом надання послуг,
орендарі — платники ПДВ нараховують
податкові зобов’язання з ПДВ на вартість
такого продажу в рахунок оренди.
5. Якщо на кінець календарного року залишилося кредитове сальдо за субрахунком
обліку планових нарахувань, їх необхідно
перенести до складу фактичних та оподаткувати, після чого за першої нагоди розрахуватися з пайовиком.
6. Якщо за погодженням сторін пайовик
отримав в поточному році кошти наперед

Рекомендовані субрахунки
для обліку розрахунків з оренди земельних паїв
№ субрахунку

185
392
686
6861
6862

Назва субрахунку

Довгострокова дебіторська заборгованість з оренди
Витрати по оренді до розподілу
Поточні розрахунки з оренди, включаючи субрахунки другого рівня
Поточні розрахунки з оренди — планові
Поточні розрахунки з оренди — фактичні
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за період після поточного року, перевищення фактичних виплат над плановими
слід віднести на субрахунок довгостроко
вої дебіторської заборгованості: Дт 185
«Довгострокова дебіторська заборгованість
з оренди» — Кт 6862 «Поточні розрахунки
з оренди — фактичні».
7. Після настання нового календарного
року необхідно буде перенести відповідну
частину довгострокової дебіторської заборгованості (менша з двох сум: дебетове
сальдо за субрахунком 185 чи сума нарахувань за відповідний рік) в рахунок погашення планових нарахувань такого періоду
проводкою Дт 6861 «Поточні розрахунки
з оренди — планові» — Кт 185 «Довгострокова дебіторська заборгованість з оренди».
8. Принцип рівномірності віднесення
витрат буде дотриманий завдяки щомісячній амортизації рахунку 392 «Витрати по
оренді до розподілу», що дасть можливість
витрати на оренду за період до збирання
врожаю кожної культури поточного року
відносити на собівартість відповідних культур, а після їх збирання — накопичувати
під нові врожаї.

Податковий облік
В орендарів земельного паю можуть виникати розрахунки зі сплати таких податків.
Податок на прибуток. Підприємства,
у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва перевищує 75 %, мають право вибору: залишатись платником податку
на прибуток чи перейти на спрощену систему
оподаткування. Для платників податку на
прибуток плата за оренду земельних паїв
включається до складу витрат за правилами
бухгалтерського обліку, зменшуючи прибуток до оподаткування. У разі розрахунків за
оренду земельного паю в негрошовій формі
виникає дохід від реалізації товарів або надання послуг, який відповідно до ПКУ слід
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включити до складу доходу, що враховується
під час визначення об’єкта оподаткування,
а собівартість реалізації — до складу вит
рат. Датою збільшення доходу в разі відвантаження продукції в рахунок оплати за
оренду є дата переходу орендодавцеві права
власності на такий товар, а в разі надання
послуг — дата складання акта або іншого
документа, що підтверджує виконання робіт
або надання послуг.
Єдиний податок 4-ї групи. Сільськогос
подарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік
дорівнює або перевищує 75 % та які прийняли рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, податок на прибуток
не сплачують. Тому розмір та форма орендної плати за паї не несе для них жодного
податкового навантаження. Об’єкт орендної плати (земельні ділянки) одночасно
є об’єктом оподаткування єдиним податком
за ставками, зазначеними в п. 293.9 ПКУ
для платників єдиного податку 4-ї групи.
Податок на додану вартість виникає
в орендаря в разі здійснення розрахунків за
оренду земельного паю лише в негрошовій
формі, тому що орендодавці — фізичні особи не є платниками ПДВ.
ПДФО та ВЗ. Дохід від надання в оренду
включається до оподатковуваного доходу
орендодавця. Податковим агентом платника
податку — орендодавця щодо його доходу
від оренди є орендар, відповідно він утримує
ПДФО та ВЗ із такого доходу. База оподаткування визначається виходячи з розміру
орендної плати, зазначеної в договорі оренди,
але не менше мінімальної суми орендного платежу, встановленої законодавством
з питань оренди землі — 3 %.
Звертаємо увагу, що «натуральний» коефіцієнт для визначення суми податків (п. 164.5
ПКУ) застосовуємо, лише коли договором
чітко визначено кількість зерна чи іншої
продукції, що має бути видана в рахунок
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орендної плати. Мається на увазі ситуація,
коли договором визначено, наприклад, що
за кожен гектар землі орендар надає орендодавцю по 1 т жита. У цьому випадку 1 т
за 1 га — є орендною платою, вартість якої
для цілей оподаткування збільшується на
«натуральний» коефіцієнт.
Якщо ж договором передбачена певна
сума орендної плати за рік, виплата продукції в рахунок оренди відбувається вже
після утримання податку, і «натуральний»
коефіцієнт не застосовується. Мається на
увазі ситуація, коли договором визначе-

но, наприклад, що за кожен гектар землі
орендар сплачує орендодавцю 1000 грн.
У цьому випадку 1000 грн за 1 га є орендною
платою. Якщо на цю суму орендодавець
виявить бажання отримати жито, то це
буде звичайний продаж жита й орендна
плата не збільшується на «натуральний»
коефіцієнт.
Утриманий ПДФО та ВЗ сплачується не
пізніше дня виплати орендної плати в безготівковій формі або впродовж трьох банківських днів після виплати в негрошовій
формі чи готівкою з каси (пп. 168.1.4 ПКУ).

ПРИКЛАД

Облік розрахунків за земельний пай
Агрофірма «Колос» з 01.01.2017 р. уклала договір оренди земельної ділянки (паю)
площею 7,5 га строком на 10 років з громадянкою Котенко Л. В. Сума орендної плати за
2017 р. становитиме 20 000 грн. Протягом І кварталу пайовик отримала в рахунок оренди
1 т пшениці вартістю 4200 грн, в т. ч. ПДВ 20 %, і 3000 грн готівкою. Собівартість переданої пшениці — 2800 грн. У ІІ кварталі Котенко Л. В. звернулась із заявою виплатити їй
20 000 грн готівкою в рахунок майбутніх періодів.
У бухгалтерському обліку ці операції можна відобразити таким чином:
№
з/п

1

2

3.1
3.2
4.1
4.2

Зміст операції

Проведено планові
нарахування по оренді
на 2017 р.
Проведено поточні
нарахування під заявку
на пшеницю з урахуванням
ПДФО та ВЗ
(4200 ÷ (100 % – (18 % +
+ 1,5 %))
Утримано ПДФО
Утримано ВЗ
Видано в рахунок оренди
пшеницю
Нараховано ПДВ

Бухгалтерський облік
Д-т

І квартал 2017 р.
392
«Витрати по оренді
до розподілу»

К-т

Сума,
грн

6861
«Поточні розрахунки 20 000,00
з оренди — планові»

6861
6862
«Поточні розрахунки «Поточні розрахунки
з оренди — планові» з оренди — фактичні»

5217,00

6862
6862

6411
6415

939,00
78,00

361

701

4200,00

701

6412

700,00

79
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Зміст операції

Бухгалтерський облік
Д-т

4.3 Списано собівартість
901
пшениці
4.4 Враховано натуральну
6862
виплату в рахунок орендної «Поточні розрахунки
плати
з оренди — фактичні»
5.1 Сплачено ПДФО
6411
5.2 Сплачено ВЗ
6415
5.3 Сплачено ПДВ з виплати
6412
у негрошовій формі
6 Проведено поточне
нарахування під заявку
6861
на виплату коштів
«Поточні розрахунки
з урахуванням ПДФО та ВЗ
з оренди — планові»
(3000 ÷ (100 % – (18 % +
+ 1,5 %))
7.1 Утримано ПДФО
6862
7.2 Утримано ВЗ
6862
8 Виплачено кошти з каси
6862
в рахунок орендної плати
9.1 Сплачено ПДФО
6411
9.2 Сплачено ВЗ
6415
10.1 Віднесено на
91
загальновиробничі витрати
«Загальновиробничі
орендні нарахування за І кв.
витрати»
(20 000 ÷ 12 міс. × 3 міс.)
10.2 Розподілені орендні
231
витрати на виробництво
«Виробництво —
сільгоспкультур
рослинництво»
ІІ квартал 2017 р.
11 Проведено поточне
нарахування під заявку
на виплату коштів
з урахуванням ПДФО та ВЗ
(20 000 ÷ (100 % – (18 % +
+ 1,5 %)) = 24 845, в т. ч.:
виплати поточного року
6861
«Поточні розрахунки
з оренди — планові»
виплати майбутніх років
185
«Довгострокова
дебіторська
заборгованість
з оренди»

К-т

Сума,
грн

27

2800,00

361

4200,00

311
311

939,00
78,00

311

700,00

6862
«Поточні розрахунки
з оренди — фактичні»

3727,00

6411
6415

671,00
56,00

301

3000,00

311
311

671,00
56,00

392
«Витрати по оренді до
розподілу»

5000,00

91
«Загальновиробничі
витрати»

5000,00

6862
«Поточні розрахунки 11 056,00
з оренди — фактичні»
6862

13 789,00
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№
з/п

Бухгалтерський облік
К-т

Сума,
грн

6411

4472,00

6415

373,00

6862

301

20 000,00

6411
6415
91
«Загальновиробничі
витрати»
231
«Виробництво —
рослинництво»

311
311
392
«Витрати по оренді
до розподілу»
91
«Загальновиробничі
витрати»

4472,00
373,00

Зміст операції

Д-т

12.1 Утримано ПДФО

12.2 Утримано ВЗ
13 Виплачено кошти з каси
в рахунок орендної плати
14.1 Сплачено ПДФО
14.2 Сплачено ВЗ
15.1 Віднесено на загальновиробничі витрати орендні
нарахування за ІІ квартал
15.2 Розподілені орендні
витрати на виробництво
сільгоспкультур

6862
«Поточні розрахунки
з оренди — фактичні»
6862

5000,00

5000,00

Баланс розрахунків з орендної плати за І квартал 2017 р. виглядатиме так:
№
з/п

1
2
3
4
5
6

Назва рахунку

231«Виробництво — рослинництво»
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»
392 «Витрати по оренді до розподілу»
6861 «Поточні розрахунки з оренди — планові»
701 «Дохід від реалізації готової продукції»
901 «Собівартість реалізованої готової продукції»
Разом
Відтік коштів на сплату оренди з утриманими податками

Результат
Д-т
К-т

5 000
(–)2800
15 000
—
—
2 800
20 000
—

—
—
11 056
3 500
—
14 556
5 444

Баланс за І півріччя 2017 р. матиме такий вигляд:
№
з/п

Назва рахунку

1
2
3

185 «Довгострокова дебіторська заборгованість з оренди»
231«Виробництво — рослинництво»
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

4
5

392 «Витрати по оренді до розподілу»
6861 «Поточні розрахунки з оренди — планові»
701 «Дохід від реалізації готової продукції»
901 «Собівартість реалізованої готової продукції»
Разом
Відтік коштів на сплату оренди з утриманими податками

6

Результат
Д-т
К-т

13789
10 000
(–)2 800

—
—
—

10 000
—
—
2 800
33 789
—

—
—
3 500
3 500
30 289
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Світлана КРИВША,
керівник корпоративних проектів 1С,
провідний консультант-аналітик

Розрахунки

за земельні паї в 1С
У статті розглянуто питання розрахунку орендної плати в грошовій формі пайовикам за надані ними в оренду земельні
паї, обліку натуральної орендної оплати за паї, аналізу взаєморозрахунків між сторонами договору, їх оподаткування
з використанням програмного продукту 1С

П

рограмний продукт «1С:Управління
сільськогосподарським підприємством для України» забезпечує користувачів зручними інструментами для
обліку операцій з розрахунку орендної плати
в грошовій і натуральній формі пайовикам
за надані ними в оренду земельні паї.
Для того щоб автоматично розраховувати
оплату пайовикам за земельні ділянки, пот
рібно, насамперед, внести до системи всю
необхідну інформацію про земельні ділянки.
У конфігурації «1С:Управління сільськогосподарським підприємством для України»
така інформація зберігається в довіднику
«Договор о пае» (рис. 1).
Дані про укладені з пайовиками угоди
вводяться в систему документом «Изменение параметров паев» (рис. 2). У документі необхідно вказати вид операції — «Заключение

договора», назву юридичної особи, від імені
якої укладено угоду з пайовиком, строк,
на який укладено угоду, та початкову дату,
кількість паїв та вартість майна.
Номер поля, що відповідає земельній
ділянці, є необов’язковим реквізитом документа, але така інформація може бути
корисною в подальшому. Наприклад, якщо
виникає необхідність розрахуватися за паї
авансом на кілька років наперед, керівницт
ву підприємства потрібно мати достатньо
даних для аналізу та прийняття рішення
про те, вимоги яких пайовиків потрібно
задовольнити, а від яких, можливо, варто
відмовитись. Документ «Отчет по полям
и пайщикам» (рис. 3) є зручним інструментом
системи, що надає всю необхідну інформацію, яка знадобиться керівництву для прий
няття оптимального рішення.
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Рис. 1. Довідник «Договор о пае»

Якщо потрібно внести зміни у зв’язку
з передачею пая іншій особі, необхідно створити в системі документ «Изменение параметров паев» з видом операції «Изменение
пая при передаче». Заповнюється документ
аналогічно, додатково потрібно вказати дату
зміни пая.
У програмному продукті передбачено
механізм для автоматичного розрахунку
нормативної грошової оцінки землі в разі
індексації. Для того щоб зареєструвати
в системі зміну вартості землі після індексації, потрібно створити новий документ
«Изменение параметров паев» з тією датою,
на яку проводиться індексація, натиснути
кнопку «Заполнить», щоб таблична частина
автоматично заповнилась інформацією про
пайовиків, після чого натиснути кнопку
«Индексация паев» і вказати коефіцієнт
індексації. Після проведення документа
в системі записується нова інформація про
вартість орендованого майна, яка є дійсною
починаючи з дати, вказаної в документі.

Рис. 2. Документ «Изменение параметров паев»
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Рис. 3. Документ «Отчет по полям и пайщикам»
Інформація про вартість оренди земельних ділянок фіксується в системі документом «Изменение размера оплаты по договорам о пае» (рис. 4). Документ може бути
заповнений автоматично, якщо в його «шап
ці» вказати реквізит «Процент от стоимости
имущества».
Якщо проводилась індексація вартості
орендованого майна, необхідно ввести новий документ «Изменение размера оплаты
по договорам о пае» на дату індексації та
заповнити його. Документ буде заповнений
відповідно до нової інформації про вартість
майна. Новий розмір оплати стане дійсним
з дати проведення документа.
Після того як у систему введено всю необхідну інформацію про земельні ділянки, їх
вартість, власників та параметри оплати,
існує можливість автоматичного нарахування орендної плати та розрахунку ПДФО
за допомогою документа «Начисление пая
организаций» (рис. 5).
Документ можна заповнити автоматично списком пайовиків, які зареєстровані
в системі в конкретному підрозділі. Під час
заповнення документа система аналізує угоди за датами та строками оренди й заповнює

табличну частину документа тільки тими
угодами, що є дійсними на період виплати,
який вказаний у шапці документа.
За допомогою цього документа можна нарахувати оплату пайовикам фіксованою сумою
або процентом від вартості орендованого
майна, за весь рік чи обраний період, усім пайовикам, з якими укладено угоди, чи вибірково.
Формування бухгалтерських проводок,
що відображають взаєморозрахунки з пайовиками, витрати на оплату паїв та нарахування ПДФО, відбувається в документі
автоматично, згідно зі способом відображення, який необхідно вказати на закладці
«Дополнительно». Під час натискання кнопки
«Сформировать проводки» таблична частина
«Проводки» буде автоматично заповнена,
але існує можливість ручного коригування,
якщо загальний алгоритм не відповідає всім
пайовикам без винятку.
Витрати на оплату орендної плати пайовикам рекомендується відносити на загальновиробничі витрати рослинництва, рахунок 91. У такому разі стандартні механізми
програмного продукту автоматично розподіляють ці витрати на культури пропорційно
площі орендованих земельних ділянок.
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Рис. 4. Документ «Изменение размера оплаты по договорам о пае»

Рис. 5. Документ «Начисление пая организаций»
Окрім грошових розрахунків з пайовиками програмний продукт також пропонує
інструменти для обліку натуральної оплати
за паї (натуроплати). Факт реалізації товарів
чи послуг пайовикам за рахунок орендної
плати реєструється в системі документом
«Ведомость натуроплаты по паям» (рис. 6).
Після проведення документа в управлінському обліку фіксується інформація про те, якою
продукцією чи послугами розрахувались
з кожним пайовиком, а в бухгалтерському
обліку реалізація відображається однією про-

водкою по одному контрагенту «Конечный
покупатель».
Упродовж календарного року пайовики можуть отримувати часткові виплати
коштами, частково — натуроплатою, одержувати аванси, але ж у кінці року потрібно
завершити взаєморозрахунки. Програмний
продукт пропонує користувачеві зручний
механізм для автоматичного розрахунку
виплат пайовикам, перед якими залишився
борг підприємства за орендовані земельні
ділянки. Для цього потрібно в кінці року
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створити документ «Начисление паев организаций» з видом операції «Закрытие начислений за год» (рис. 8). У цьому документі
під час натискання кнопок «Заполнить»
і «Рассчитать» автоматично буде розрахована і донарахована орендна плата до тієї
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суми, що належить пайовикам згідно
з укладеними угодами, а також ПДФО. Такий
механізм особливо корисний у випадках,
коли за рік кілька разів здійснювалися
часткові виплати, виплати авансом чи натуроплатою.

Рис. 6. Документ «Нарахування паю організацій», закладка «Проводки»

Рис. 7. Документ «Ведомость натуроплаты по паям»
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Рис. 8. Документ «Начисление паев организаций», операція «Закрытие начислений
за год»
Отже, за допомогою документа «Начис
ление паев организаций» користувач має
можливість: нарахувати оплату за пай фіксованою сумою чи процентом від суми орендної
плати за звітний чи майбутній період; нарахувати ПДФО та ВЗ; донарахувати орендну
плату в кінці року, якщо здійснювались
часткові виплати.
Щоб відобразити в системі виплату нарахованих пайовикам коштів, потрібно
створити документ «Зарплата к выплате
организаций», який сформує відомість на
виплату. На основі відомості можна автоматично сформувати документ «Расходный
кассовый ордер» — для виплати готівкою,
і документ «Платежное поручение исходящее»
з видом операції «Перечисление налога» —
для перерахування в бюджет ПДФО (звіт
«1-ДФ» формується в системі автоматично).

Важливим аспектом в обліку пайовиків
є контроль за реєстрацією договорів оренди, виконання умов договорів, контроль за
розрахунками, нарахування податку тощо.
Зазвичай кількість орендованих ділянок
підприємством — від десятків до сотень
тисяч. Щоб організувати достовірний облік за таких обсягів інформації, потрібні
зручні інструменти автоматизації, які пропонує користувачам програмний продукт
«1С:Управління сільськогосподарським підприємством для України».
Для контролю коректності нарахувань
орендної плати пайовикам і відслідковування відхилень між нарахованою оплатою по
факту та належною оплатою згідно з угодою
з пайовиком використовується документ
«Отчет по начислениям пайщикам» (рис. 9).
За допомогою цього звіту зручно визначити
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Рис. 9. Документ «Отчет по начислениям пайщикам»

Рис. 10. Звіт «Сроки окончания действия договоров о пае»
пайовиків, яким була нарахована орендна
плата авансом: такі суми позначаються
у звіті червоним кольором.
Для контролю строків оренди земельних
ділянок використовується звіт «Сроки окончания действия договоров о пае» (рис. 10).
Таким чином, використовуючи програмний продукт «1С:Управління сільськогосподарським підприємством для України»,

користувач отримує зручний та зрозумілий
функціонал для нарахування та виплати
орендної плати, розрахунку податку на доходи фізичних осіб, аналізу взаєморозрахунків
з пайовиками, формування регламентованих звітів та інших аналітичних звітів, що
необхідні керівництву сільськогосподарського підприємства для прийняття важливих
управлінських рішень.
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют
специалисты ГФСУ

c. 89

Разъясняют
специалисты ПФУ

c. 91

Роз’яснюють фахівці ДФСУ
На ваші запитання відповідає Світлана КЕПІНА, начальник
Управління адміністрування єдиного внеску, методології та розгляду
звернень платників податків Департаменту податків і зборів з фізичних
осіб ДФС України

Внутрішні сумісники
у таблиці 6
На підприємстві один з основних
працівників працює також за су
місництвом (так званий внутріш
ній сумісник). Інформацію про його до
ходи за основним місцем роботи та за
сумісництвом у таблиці 6 звітності з ЄСВ
показувати одним рядком чи двома? Як
робити «дотяжку» ЄСВ до рівня внеску
з мінімальної зарплати?
Частиною п’ятою ст. 8 Закону про
ЄСВ встановлено, що якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано
дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток
розміру мінімальної заробітної плати, вста-

новленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного
внеску.
У разі нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основ
ним місцем роботи ставка ЄСВ, встановлена
частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ, застосовується до визначеної бази нарахування
незалежно від її розміру.
Основне місце роботи — це місце роботи,
де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться
(оформлена) його трудова книжка, до якої
вноситься відповідний запис про роботу
(п. 12 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ).
Статтею 21 КЗпП визначено, що працівник має право реалізувати свої здібності
до продуктивної та творчої праці шляхом
укладення трудового договору на одному
або одночасно на кількох підприємствах,
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в установах, організаціях, якщо інше не
передбачено законодавством, колективним
договором або угодою сторін.
Відповідно до ст. 19 Закону про оплату
праці працівники, які працюють за сумісницт
вом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.
Враховуючи зазначене, для працівників,
які виконують на тому ж підприємстві,
в установі, організації поряд зі своєю основ
ною роботою за трудовим договором ще
й роботу за сумісництвом (або за договором
цивільно-правового характеру), під час розрахунку бази нарахування ЄСВ враховується
сукупний дохід зазначеного працівника
за місяць. При цьому якщо загальна сума
заробітної плати, включаючи заробітну
плату за сумісництво (або заробітна плата за трудовим договором та винагорода
за цивільно-правовим договором) не пе-
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ревищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць,
за який нараховується заробітна плата (дохід), сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід), та
ставки внеску.
У таблиці 6 звітності з ЄСВ доходи працівників відображаються в розрізі категорій
застрахованих осіб і видів доходів з відповідними кодами типу нарахування (заробітна
плата, допомога по тимчасовій непраце
здатності тощо).
Доходи працівників, які виконують на
тому ж підприємстві, в установі, організації
поряд зі своєю основною роботою за трудовим договором ще й роботу за сумісництвом,
відображаються одним рядком загальною
сумою.

На ваші запитання відповідає Наталія КИРПА , заступник начальника відділу організації
роботи ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Оподаткування отриманого
підприємцем кредиту
На розрахунковий рахунок під
приємця на загальній системі опо
даткування надійшла сума кредиту згідно з договором для ведення госпо
дарської діяльності. Частину суми кредиту
у визначений договором термін він не
має змоги повернути. Чи включається до
складу доходу підприємця сума кредиту,
не повернута у визначений договором
термін?
Відповідно до пп. 14.1.258 ПКУ фінансовий кредит — це кошти, що
надаються банком-резидентом або

нерезидентом, що кваліфікується як банківська установа згідно із законодавством
країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають згідно
з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ, а також
іноземною державою або його офіційними
агентствами, міжнародними фінансовими
організаціями та іншими кредиторами-нерезидентами юридичній чи фізичній особі
на визначений строк для цільового використання та під процент.
Оподаткуванню ПДФО підлягають доходи фізичних осіб — підприємців, які
отримані протягом календарного року
від провадження господарської діяльності
(п. 177.1 ПКУ).
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Враховуючи те, що отримання фізичною
особою — підприємцем кредиту відповідно
до умов договору підлягає обов’язковому
поверненню у визначені строки, протягом
дії договору сума кредиту не включається
до складу доходу суб’єкта господарювання.

Однак якщо сума кредиту не повертається
у визначений у договорі термін, вона включається до складу доходів фізичної особи —
підприємця та оподатковується на загальних
підставах.

Роз’яснюють фахівці ПФУ
На ваші запитання відповідає Валентина БОРШОВСЬКА, заступник
директора департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем
та мереж — начальник відділу персоніфікованого обліку та
інформаційного забезпечення солідарної пенсійної системи Пенсійного
фонду України

Виплати за минулі періоди
в таблиці 6 звітності з ЄСВ
Як у таблиці 6 звітності з ЄСВ ві
дображати виплати, нараховані
у звітному періоді за минулі?
Питання виправлення помилок у звітності з ЄСВ та відображення виплат,
що припадають на кілька періодів,
розглядалися неодноразово, тому коротко
нагадаємо:
• компенсацію за вимушений прогул
у разі незаконного звільнення та поновлення
на роботі в таблиці 6 відображаємо в місяці
нарахування (виплати) кількома рядками:
ділимо пропорційно кількості місяців, за які
вона нарахована, і вказуємо в розрізі місяців
з кодом типу нарахування «1»;
• компенсація за затримку розрахунку
(«штраф», якщо вчасно не виплатили суму
під час звільнення) виплачується за всі дні
затримки однією сумою, тому і в таблиці 6

показуємо її однією сумою в місяці нарахування (виплати);
• якщо з працівником під час звільнення
розрахувалися неповністю (наприклад, мали
виплатити компенсацію за невикористану
відпустку 1000 грн, а виплатили 800 грн),
то суму виплаченої різниці в таблиці 6 показуємо однією сумою в місяці нарахування
(виплати);
• якщо звільненому працівнику за рішенням суду виплачуємо неповністю нараховані
виплати за період його роботи без поновлення
на роботі (наприклад, за два останні місяці
роботи не нарахували та не виплатили доплату), то залежно від рішення суду в таблиці
6 з кодом типу нарахування «1» у місяці нарахування (виплати) цю виплату показуємо:
— однією сумою, якщо в рішенні суду
зазначено: «Нарахувати та виплатити...»;
— кількома сумами пропорційно кількості місяців, за які її нараховано, якщо в рішенні суду вказано: «Нарахувати за січень, лютий
… та виплатити...».
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ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

«Дотяжка» ЕСВ:
корректировка зарплаты
и больничные

Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора Департаменту — начальник відділу
персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж
Пенсійного фонду України

«Дотяжка» ЄСВ:
коригування зарплати
та лікарняні

Усіх обставин, що можуть скластися під час роботи, передбачити неможливо, тому виникають ситуації, коли зарплату
нарахували за повний місяць, а працівник частину місяця
хворів. Бухгалтерія про це дізнається із запізненням, а тому
в наступному місяці доводиться сторнувати зарплату та
нараховувати допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Як це зробити, якщо виникає ще й «дотяжка» ЄСВ, читайте
у статті

c. 92
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Ситуація
У лютому 2017 р. працівнику нарахували
зарплату за весь місяць у розмірі 3200 грн.
У березні він надав листок непрацездатності
за дні хвороби з 23 по 28 лютого 2017 р. Сума
допомоги по тимчасовій непрацездатності
склала 342 грн. У зв’язку з цим у березні
йому відсторнували зарплату, нараховану
за дні тимчасової непрацездатності, в сумі
640,00 грн. Як відобразити такі коригування
у звітності з ЄСВ?

зарплати (доходу) допускається лише в разі
відображення:
• сум перерахунків заробітку (доходу),
що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою,
тимчасовою непрацездатністю, та допомоги
по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах;
• сторнованих сум відпускних і допомоги
по тимчасовій непрацездатності й допомоги
по вагітності та пологах.

Як діяти

Нормативне регулювання
Пунктом 9 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р.
№ 435, передбачено, що якщо зарплата
нараховується за попередній період, зок
рема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок,
суми донарахованої зарплати включаються
до заробітної плати місяця, в якому були
здійснені такі донарахування. При цьому
внесення від’ємних значень сум нарахованої
Період і показники

У наведеному прикладі в лютому 2017 р.
працівнику нарахували зарплату в розмірі
3200 грн. База оподаткування дорівнювала
діючому розміру мінімальної зарплати, тому
ЄСВ нарахували на фактично нараховану
зарплату. У таблиці 6 звітності з ЄСВ за січень
на такого працівника було заповнено один
рядок, в якому вказали зарплату, нараховану
за місяць (3200 грн), і нарахований на неї
ЄСВ у сумі 704 грн (3200 × 22 %).
Припустимо, що працівник у березні відпрацює всі дні. У такому разі в цьому місяці
йому нарахують зарплату за відпрацьовані
дні (3200 грн), допомогу за січень (342 грн) та
відсторнують зарплату за лютий (640,00 грн):

Було

Мало бути

Відхилення

2560,00
342,00
2902,00

– 640,00
+ 342,00
– 298,00

3200,00
3200,00

—
—

лютий
Зарплата
Допомога
Разом

3200,00
—
3200,00
березень

Зарплата
Разом

—
—

Як бачимо, фактичний дохід лютого з урахуванням суми допомоги становить 2902,00 грн,
що менше мінімальної бази справляння ЄСВ
на 298,00 грн.

Варто нагадати, що перехідні виплати (відпускні, лікарняні, декретні) з метою виконання
вимоги про нарахування ЄСВ виходячи з мінімальної зарплати слід відносити до місяців,
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за які вони нараховані. Тому «дотяжку» ЄСВ
в сумі 65,56 грн із різниці 298,00 грн слід
нараховувати в березні.
У таблиці 6 звітності з ЄСВ передбачено
реквізит 10 «Тип нарахувань», в якому зазначається код типу нарахувань «13». Цей код
застосовується для сум різниці між розміром
мінімальної зарплати та фактично нарахованою зарплатою (доходом), які здійснені
в поточному звітному місяці, у т. ч. за поперед
ні, якщо сума заробітної плати менша, ніж
розмір мінімальної зарплати, установленої
законом за місяць, за який нараховується
зарплата.
Код типу нарахування «13» застосову
ється у звітному місяці за звітний період та
в разі донарахування суми до мінімального
розміру в разі нарахування лікарняного за
минулий період. У графі 9 таблиці 6 звітності
з ЄСВ слід вказати код застрахованої особи «29».

Оскільки нарахування за фактично відпрацьований час, коли загальна сума доходу
ще не відома (сума лікарняних буде визначена після надання листка непрацездатності), не можна розцінювати як несвоєчасне
нарахування додаткової бази ЄСВ. На це
звертає увагу ДФСУ в листі від 02.02.2017 р.
№ 1925/6/99-99-13-02-01-15 зазначаючи,
що нарахування лікарняних відображаються
у звітності з ЄСВ за місяць, в якому проведено таке нарахування, а тому суму різниці
між розміром мінімальної зарплати та фактично нарахованою зарплатою (доходом)
у випадку перехідних лікарняних зазначаємо в реквізиті «19» окремим рядком,
код категорії застрахованої особи — «29»,
код типу нарахувань — «13».
Розрахунки з працівником у таблиці 6
звітності з ЄСВ за березень можна відобразити таким чином:

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

7. Чоловік
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днів без
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ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 22.02.2017 р. № 2.4-17-328

Щодо реалізації норми статті 26 Закону № 1105
Виконавча дирекція Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула ваше звернення з питання
реалізації норми ст. 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 (далі — Закон)
при наданні допомоги по вагітності та пологах
та повідомляє. <...>
Частиною першою ст. 26 Закону визначено,
що допомога по вагітності та пологах надається
застрахованій особі в розмірі 100 % середньої
заробітної плати, обчисленої в порядку, встановленому КМУ, і не залежить від страхового
стажу.
У свою чергу, частиною другою ст. 26 Закону
передбачено, що сума допомоги по вагітності
та пологах у розрахунку на місяць не повинна
перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої
сплачувалися страхові внески до Фонду, та не
може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання
страхового випадку.
Розрахунок середньої заробітної плати
здійснюється відповідно до норм 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),
яким передбачено єдиний механізм обчислення
суми допомоги.
Так, відповідно до п. 2 Порядку сума страхових виплат застрахованій особі за рахунок
коштів роботодавця обчислюється шляхом
множення суми денної виплати, розмір якої
встановлюється у відсотках середньоденної
заробітної плати залежно від страхового стажу,
якщо його наявність передбачена законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.
Заступник Голови комісії

Пунктом 3 Порядку визначено, що середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий
період (12 календарних місяців) заробітної
плати, на яку нарахований єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного
соціального страхування, на кількість календарних днів перебування в трудових відносинах у розрахунковому періоді без урахування
календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність,
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,
відпустка по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку та шестирічного віку за
медичним висновком, відпустка без збереження
заробітної плати.
Враховуючи вищевикладене, виконавча
дирекція Фонду вважає, що реалізація положень ст. 26 Закону повинна здійснюватися
з урахуванням норм Закону та Порядку, а саме
сума допомоги по вагітності та пологах повинна
розраховуватися наступним чином:
1. Розраховується середньоденна заробітна
плата, виходячи з фактичних виплат.
2. Порівнюється фактична середньоденна
заробітна плата із середньоденною заробітною
платою, обчисленою з розміру мінімальної
заробітної плати, встановленого в місяці настання страхового випадку (мінімальна заробітна плата ÷ на 30,44 — середньомісячну кількість календарних днів).
3. У разі перевищення середньоденної
заробітної плати, розрахованої із мінімальної заробітної плати, над фактичною середньоден-ною заробітною платою, подальший розрахунок страхової виплати (допомоги по вагітності та пологах) здійснювати із середньоденної, обчисленої із мінімальної заробітної
плати.
Т. О. Блажинська

95

96
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
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24
25
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27
28
29
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Кількість днів

Календарні дні — 30
Робочі дні — 19
Вихідні дні — 10
Святкові дні — 1
Неробочі дні — 11

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 152,0
39-годинному робочому тижні — 148,2
36-годинному робочому тижні — 136,8

Квітень 2017 р.
7 квітня, п’ятниця
Закінчується строк подання органам ста
тистики:
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за
березень 2017 р.;
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна))
за І квартал 2017 р.

19 квітня, cереда
Закінчується строк подання до ФСС від
НВ:
Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати
страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України за І квартал
2017 р.

20 квітня, четвер
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
березень 2017 р.

Закінчується строк подання:
• до органів Державної фіскальної служ
би України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма
№ Д4 (місячна)) за березень 2017 р.

• до Фонду соціального страхування:

Звіту по коштах загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та вит
ратами, зумовленими похованням, за І квартал
2017 р. (форма № Ф4-ФСС з ТВП).

28 квітня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
• ПДФО з нарахованого, але не виплаченого
доходу за березень 2017 р.;
• військового збору з нарахованого, але
не виплаченого доходу за березень 2017 р.;
• ЄСВ гірничими підприємствами з доходу
за березень 2017 р.
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