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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«Веду бухгалтерський облік.
Знаю напам’ять бухгалтерські
проведення. Вмію вести журнали-ордери, головну книгу.
Ручна робота. Дорого». Таким
жартом відреагувало бухгалтерське товариство на «заборону» програмного забезпечення
російського виробництва, що
використовувалося і для обліку
розрахунків з працівниками.
А дехто з так званих експертів,
навпаки, підсилює ажіотаж,
поширюючи «страшилки», що
облік — податковий та бухгалтерський, стаючи незаконними
через заборону бухгалтерських програм — може призвести
до невизнання всіх видів звітності, складеної на його базі…
Представники держорганів запевняють, що державним
підприємствам від програмного забезпечення російського
виробництва доведеться відмовитися однозначно, а приватний бізнес має це питання вирішувати самостійно. Але
немає зла, щоб не вийшло на добре. Як співав В. Висоцький:
«Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд,
пройдут тобой не пройденный маршрут». Так і тут: з’являться
нові українські програми, набудуть популярності наявні.
Попередня новина затьмарила ще одну: набрали чинності
(с. 41–53) Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та Порядок здійснення
державного нагляду за додержанням законодавства про
працю, оновлено Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.
Перевірятимуть, але не безконтрольно. Штрафуватимуть,
але не всіх і не завжди.
Тож все буде добре. Залишайтеся з нами!
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З повагою,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямої лінії —
відповідь на запитання консультанта
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«...вступает в силу со дня.., а применяется
с 1 числа...». А случается, что дата вступления
в силу нормативного акта не указана, в таком
случае применяются общие правила вступления
в силу. А как быть с ведомственными или локальными актами по вопросам оплаты труда? Когда
они вступают в силу?
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С началом лета работники массово начинают
использовать свои отпуска, ведь все хотят оздоровиться и отдохнуть именно в этот период.
Однако бывают случаи, когда с отпуском совпадают различные форс-мажорные ситуации, такие
как болезнь, вызов на учебу или прохождение
военной службы. Как быть в таких ситуациях,
читайте в статье
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рабочего времени:
фактические недоработки

Неоплачиваемые недоработки при суммированном
учете рабочего времени (как в условиях неполного
рабочего времени, так и в подобных условиях) уже
рассматривались на страницах журнала «Заработная плата». И этот вопрос остается актуальным.
Поэтому в статье внимание акцентировано именно
на фактических недоработках и для взвешенного
их установления они рассмотрены в практических
аспектах
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В связи с последними изменениями в законодательстве и увеличением расходов работодателей
на оплату труда наемных работников все чаще наблюдается тенденция к переводу уже имеющихся
работников на удаленную работу и одновременному набору новых на таких же условиях, то есть
для работы на дому. В статье рассмотрено, как
правильно оформлять такие трудовые отношения,  
оплачивать работу и какие права и обязанности
остаются у обеих сторон
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С мая вступили в силу разработанные правительством во исполнение ст. 265 Кодекса законов
о труде Украины нормативные акты по вопросам
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. В статье кратко
проанализировано содержание утвердженных
порядков

При исчислении средней заработной платы в том
или ином случае бухгалтеру приходится работать
с двумя основными документами — Порядком
исчисления средней зарплаты, утвердженным
постановлением КМУ от 08.02.1995 г. № 100,
и Порядком исчисления средней зарплаты (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по  общеобязательному государственному социальному страхованию от 26.09.2001 г.
№ 1266. Учитывая использование в них значительного количества одинаковых терминов
и понятий, бухгалтеры иногда их путают. Надеемся,
что эта статья поможет четко различать правила
упомянутых порядков
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и перед работниками. Поэтому бухгалтеру следует
быть очень внимательным при начислении и выплате
доходов. Однако иногда ошибки таки допускаются,
и как их исправить — рассмотрено в статье
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изменения в порядок выплаты компенсации работодателям затрат на выплату среднего заработка
работникам, выполняющим свой воинский долг, за
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Случается, что работница  не реализовала в полном
объеме право на отпуск по беременности и родам:
например, изъявила желание продолжать работать
после открытия ей листка нетрудоспособности или
уже находясь в отпуске по беременности и родам
и получив пособие решила уволиться или выйти на
работу. Рассмотрим, как действовать работодателю
в таких ситуациях
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Особливості (не) використання печаток
Закон України
«Про внесення змін
до деяких законодавчих
актів України щодо
використання печаток
юридичними особами
та фізичними особами —
підприємцями»
від 23.03.2017 р.
№ 1982-VIII

У новій редакції викладено, зокрема, ст. 581 Господарського кодексу України, яка тепер передбачає, що використання
суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим, але він
має право її використовувати. А тому відбиток печатки не може
бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади
або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади
або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою
у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис
уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис підприємця. Органи державної влади та місцевого
самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення
вірності копії документа в разі, якщо така вимога не встановлена
законом. Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта
господарювання на документі не створює юридичних наслідків.
Тому внесено зміни ще й до низки інших законів, які скасовують
обов’язковість застосування печаток. Крім того, Законом запроваджено адміністративну відповідальність у вигляді адмінштрафу
від 50 до 100 нмдг, або від 850 до 1700 грн у випадку, якщо посадові особи органів державної влади або місцевого самоврядування вимагатимуть її наявності на документі або відмовлятимуть
у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому печатки.
Закон набере чинності 19.07.2017 р.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Компенсація середнього заробітку мобілізованим
Постанова від 12.04.2017 р.
№ 254

Постановою внесено зміни до так званого Порядку виплати
компенсації середнього заробітку мобілізованим працівникам,
затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 105, який
передбачає виплату за 2014–2015 рр. компенсації підприємствам,
установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих
на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення
про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану,
а також працівникам, які були призвані на військову службу під
час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню
з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але
продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову
службу за контрактом.
Детальніше — на с. 81 цього номера журналу
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Перевірки додержання законодавства про працю
Постанова від 26.04.2017 р.
№ 295

Затверджено:
• Порядок здійснення державного контролю за додержанням
законодавства про працю;
• Порядок здійснення державного нагляду за додержанням
законодавства про працю.
Крім того, внесено зміни до деяких інших постанов уряду,
пов’язаних із застосуванням новозатверджених порядків, зокрема
до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про
працю та зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ
від 17.07.2013 р. № 509. Детальніше про порядок застосування
постанови — на с. 41 цього номера журналу.
Тексти документів — на с. 43, 49, 53 цього номера журналу
ФСС з ТВП

Обчислення декретних з «мінімалки»
Лист від 27.04.2017 р.
№ 2.4-38-740

Роз’яснюється порядок обчислення допомоги по вагітності
та пологах (декретних) за відсутності страхового стажу більше
6 місяців за останні 12 календарних місяців з урахуванням обмеження її розміру.
Як і в листі від 21.03.2017 р. № 2.4-38-479, ФСС з ТВП дотримується думки, що «якщо протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку застрахована особа має страховий стаж
менше 6 місяців, при перевищенні середньоденної заробітної
плати, розрахованої з мінімальної заробітної плати, над фактичною середньоденною заробітною платою, подальший розрахунок
страхової виплати (допомоги по вагітності та пологах) за основ
ним місцем роботи здійснювати із середньоденної, обчисленої
з мінімальної заробітної плати. При цьому фактична середньоденна заробітна плата, яка перевищує середньоденну заробітну
плату, розраховану з мінімальної заробітної плати, не може бути
більшою за розмір середньоденної, розрахованої із двократного
розміру мінімальної заробітної плати». Але ФСС з ТВП так і не
роз’яснює, як бути, якщо сума декретних у місячному розмірі
менше мінімальної зарплати.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Річна винагорода та середній заробіток за два місяці
Лист від 20.04.2017 р.
№ 1225/0/101-17/282

Роз’яснюється, що якщо одноразова винагорода (премія) за
підсумками роботи за 2016 р. була виплачена в січні 2017 р., то
впродовж 2017 р. вона буде враховуватись під час обчислення
середньої заробітної плати згідно з Порядком № 100 шляхом
додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду
1/12 цієї винагороди.
Детальніше — на с. 72 цього номера журналу
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Якими мають бути оклади у штатному розписі
Лист від 17.03.2017 р.
№ 741/0/101-17/282

Повідомляється, що в разі застосування діапазонів («вилок»)
окладів провадиться атестація працівника, і за результатами
атестації встановлюється оклад у межах діапазону за посадою,
яку обіймає працівник. У штатному розписі встановлюється фіксований розмір посадового окладу (тарифної ставки).
Текст документа — на с. 71 цього номера журналу

Що є зміною істотних умов праці
Лист від 13.04.2017 р.
№ 159/0/22-17

Роз’яснюється, що відповідно до частини третьої ст. 32 КЗпП
про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці,
пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного
робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо — працівник повинен бути повідомлений не
пізніше ніж за два місяці. І тут же звертається увага, що скорочення обсягів продажу продукції не може бути визнано зміною
в організації виробництва та праці. Наявність таких обставин може
спричинити, зокрема, раціоналізацію робочих місць, що в розумінні п. 10 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 визнано зміною істотних
умов праці.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Оподаткування медоглядів працівників
Лист від 14.04.2017 р.
№ 8055/6/99-99-13-02-03-15

У листі зазначається, що не включаються до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку — працівника витрати роботодавця на обов’язковий
по-передній (до прийняття на роботу) профілактичний огляд такого платника згідно із Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» у разі дотримання вимог
пп. 165.1.19 ПКУ.
Детальніше — на с. 86 цього номера журналу

Нарахування ЄСВ за наявності відпустки без збереження зарплати
Лист від 10.02.2017 р.
№ 2649/6/99-99-13-02-03-15

Роз’яснюється, що якщо працівник підприємства перебуває
частину календарного місяця у відпустці без збереження заробітної плати і його дохід у вигляді заробітної плати за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
то сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та ставки ЄСВ. Якщо ж працівник
перебуває у відпустці без збереження заробітної плати повний
календарний місяць, ЄСВ не нараховується, оскільки відсутня
база нарахування ЄСВ.
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Нарахування ЄСВ за договорами ЦПХ
Лист від 03.03.2017 р.
№ 4496/6/99-95-42-02-15

Роз’яснюється, що якщо працівник виконує роботу (надає послуги) відповідно до цивільно-правового договору за основним
місцем роботи, то до бази нарахування ЄСВ за звітний місяць
включається як заробітна плата (дохід), так і сума винагороди.
При цьому якщо база нарахування ЄСВ буде меншою за розмір
мінімальної заробітної плати, то ЄСВ розраховується як добуток
розміру мінімальної заробітної плати та ставки ЄСВ у розмірі
22 %. Водночас не за основним місцем роботи ЄСВ нараховується
виходячи з розміру 22 % на фактично нараховану винагороду за
договором цивільно-правового характеру незалежно від її розміру.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Комісія банку — за власний рахунок
Лист від 17.02.2017 р.
№ 31-08030-16-10/4511

Повідомляється, що постановою КМУ від 02.02.2011 р. № 98
та Інструкцією про службові відрядження в межах України та за
кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від
13.03.1998 р. № 59, визначено вичерпний перелік витрат, які відшкодовуються працівнику в разі здійснення ним оплати вартості
проживання в готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях за
час перебування у відрядженні. Відшкодування витрат за послуги
банків у зв’язку з оплатою за проживання в готелях (мотелях),
інших житлових приміщеннях вказаним законодавством не передбачено. Сподіваємося, що це стосується лише бюджетників.

Зміни у Положенні № 88
Наказ від 11.04.2017 р.
№ 427

Внесено зміни до Положення про документальне забезпечення
записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88. Серед іншого
встановлено, що якщо правилами документообігу підприємства
передбачена можливість відображення господарської операції,
щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів
бухобліку за звітний період від контрагента в терміни, встановлені
законодавством, не отримано первинного документа, підставою
для перенесення інформації про таку господарську операцію до
облікових регістрів бухобліку є належним чином оформлений
внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних
цінностей, робіт і послуг. Господарські операції, наведені у внут
рішньому первинному документі (акті), оцінюються в порядку,
визначеному національними П(С)БО або МСФЗ. У майбутньому,
у місяці надходження від контрагента первинного документа за
такою операцією до облікових регістрів бухобліку за звітний період
переноситься інформація про таку господарську операцію, при
цьому її обсяг зазначається шляхом коригування на суму різниці
між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім первинним документом (актом) та первинним документом, отриманим
від контрагента.
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телефонная линия

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

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

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

Ознака доходу у ф. № 1ДФ
у разі отримання ПСП
за двома підставами
Працівниця має трьох дітей віком
до 18 років, одна з яких є інвалідом, і користується ПСП на дітей.
Як у цьому випадку правильно проставити
ознаку ПСП у графі 8 «Ознака податкової
соціальної пільги» ф. № 1ДФ?
Питання надання ПСП працівникам, які мають двох і більше дітей,
з яких одна є інвалідом, можна назвати проблемним, оскільки контролюючі
органи неодноразово надавали відповіді
та роз’яснення з цього приводу (зокрема,
в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР), листі ДПА України
від 25.02.2011 р. № 4062/6/17-0215), але
згодом вони бути скасовані або відкликані,
натомість іншого варіанта вирішення проб
леми запропоновано не було.

Суть проблеми полягає в тому, що насправді незрозумілою є точна кількість пільг,
які згідно з ПКУ належать працівникам, що
мають двох та більше неповнолітніх дітей,
одна з яких є інвалідом. Існують різні точки
зору податківців: наприклад, одну з них
можна знайти на с. 88 цього номера журналу,
а іншу — у прикладі 3 роз’яснення ГУ ДФС
у Черкаській області, розміщеного на сайті
управління за посиланням http://ck.sfs.gov.
ua/media-ark/news-ark/282603.html.
На нашу думку, в цьому випадку працівниця має право на ПСП за двома підставами:
• перша — як мати трьох дітей віком до
18 років (пп. 169.1.2 ПКУ);
• друга — як мати, що утримує дитинуінваліда (пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ).
При цьому на кожну дитину-неінваліда їй
надається ПСП у розмірі 100 % (у 2017 р. —
800,00 грн), а на дитину-інваліда — ПСП
у розмірі 150 % (у 2017 р. — 1200,00 грн).
Загальна сума ПСП становить 2800,00 грн
(800,00 грн × 2 + 1200,00 грн).

9

10

ПРямая телефонная линия

Оскільки згідно з Довідником ознак
податкових соціальних пільг, наведеним
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, ПСП на дитину-неінваліда
та на дитину-інваліда мають різні ознаки,
у розділі І ф. № 1ДФ за цією працівницею
слід сформувати два рядки із зарплатною
ознакою доходу «101» у графі 5.
У першому рядку в загальному порядку
заповнюються всі графи та відображається
ПСП у підвищеному розмірі на дитину-інваліда, для чого в графі 8 проставляється
ознака пільги «02».
У другому рядку графи 3а, 3, 4а, 4 не
заповнюються (в паперовому варіанті —
прокреслюються), а графі 8 проставляється
ознака «04» — для платника податку, який
утримує двох чи більше дітей до 18 років.

Виплата компенсації в разі
звільнення за прогули
Працівника звільняють за прогули.
За даними кадрової служби йому
належить 25 днів невикористаної
щорічної відпустки. Чи зобов’язаний роботодавець виплачувати йому компенсацію
за такої причини звільнення?
Частиною першою ст. 24 Закону про
відпустки передбачено, що в разі
звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не
використані ним дні щорічної відпустки,
а також додаткової відпустки працівникам,
які мають неповнолітніх дітей або повнолітню дитину-інваліда підгрупи А І групи.
Ця норма поширюється на всі випадки
звільнення, в т. ч. за прогул. Тому у випадку,
що розглядається, працівнику також має бути
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виплачена компенсація за невикористану
щорічну відпустку. На це вказує й Міністерство соціальної політики України в листі від
01.12.2016 р. № 1624/13/84-16.
Відповідно до п. 2 Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100), виплата компенсації за невикористані дні відпустки
провадиться, виходячи з виплат за останні
12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати такої компенсації. При
цьому із розрахункового періоду виключається час, протягом якого працівник не
працював згідно з чинним законодавством
або з поважних причин і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково.
І хоча за час прогулу за працівником
заробіток не зберігався, прогул — це не
поважна причина, а отже, дні прогулів
не виключаються із розрахункового періоду.
Сума компенсації розраховується шляхом множення середньоденного заробітку
на число невикористаних днів відпустки.
Середньоденний заробіток, у свою чергу,
обчислюється як сумарний заробіток за розрахунковий період, поділений на календарні
дні такого періоду.
Отже, якщо працівник частину розрахункового періоду прогуляв, то середньоденний
заробіток у нього вийде меншим, ніж він
би працював.
А як бути в разі, якщо в працівника були
прогули протягом усього розрахункового
періоду? У зазначеному листі Мінсоцполітики вважає, що в такому випадку середня
зарплата має розраховуватися з установлених працівнику в трудовому договорі
тарифної ставки, посадового (місячного)
окладу, оскільки іншого порядку розрахунку
середньої зарплати немає.
Про особливості звільнення за прогули
читайте у статті в журналі «Заработная
плата» № 10/2016, с. 20.
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Хто повинен складати
форму № 1-ПВ
Хто повинен складати статистичні
звіти за формами № 1-ПВ (місячна)
і (квартальна) — відділ кадрів чи
бухгалтерія? Які нормативні документи
регламентують це питання?
Порядок складання та подання зазначених звітів схожий, тому для
зручності розглянемо це питання
стосовно однієї форми — № 1-ПВ (місячна).
Звернемось до Інструкції щодо заповнення
форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»,
затвердженої наказом Державного комітету
статистики України від 26.10.2009 р. № 403
(далі — Інструкція № 403).
Згідно з п. 1.4 цієї Інструкції підставою
для складання звіту за ф. № 1-ПВ (місячна) є такі первинні облікові документи,
як ф. № П-1 «Наказ (розпорядження) про
прийняття на роботу», ф. № П-2 «Особиста
картка працівника», ф. № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки», ф. № П-4
«Наказ (розпорядження) про припинення
трудового договору (контракту)», ф. № П-5
«Табель обліку використання робочого часу»,
ф. № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість
працівника», ф. № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість зведена», інші документи
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачені чинним законодавством.
Також у розділах ІІ і ІІІ Інструкції № 403
детально роз’яснено, як слід визначати всі
показники цього звіту.
Із зазначеного вище зрозуміло, що одну
частину первинних документів, які є підставою для складання ф. № 1-ПВ (місячна),
оформляє (веде) бухгалтерія підприємства,
а іншу частину — кадрова служба. Тобто цю
форму повинні складати обидва підрозділи,
залежно від того, інформацією щодо яких
показників вони володіють.
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Так, бухгалтерія заповнює показники
щодо фонду оплати праці та його складових,
розподілу за розміром заробітної плати, заборгованості перед працівниками із виплати
заробітної плати тощо, а кадрова служба —
показники чисельності працівників, руху
кадрів та використання робочого часу.
Інструкцією № 403 не встановлено розподілу обов’язків щодо складання ф. № 1-ПВ
(місячна) між бухгалтерією та кадровою
службою: це питання має регулюватись
внутрішніми розпорядчими документами
підприємства, такими як положення про
структурний підрозділ підприємства (зок
рема, про бухгалтерію та відділ кадрів),
а також посадовими інструкціями працівників цих підрозділів.

Розрахунковий період для оплати
відпустки в разі неповного
робочого тижня
 рацівник працює на умовах неповП
ного робочого тижня. Як йому визначати календарні дні розрахункового
періоду для оплати відпустки?
За загальним правилом, встановленим п. 2 Порядку № 100, при розрахунку середньої зарплати для оплати
часу відпусток розрахунковим періодом
є 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки. При цьому в число
календарних днів розрахункового періоду не
входять святкові та неробочі дні, встановлені
ст. 73 КЗпП, та виключається час, протягом
якого працівник не працював згідно з чинним
законодавством або з поважних причин і за
ним не зберігався заробіток або зберігався
частково.
Робота на умовах неповного робочого
часу не тягне за собою будь-яких обмежень
обсягу трудових прав працівників (частина
третя ст. 56 КЗпП). Тобто за такого режиму
роботи тривалість щорічної відпустки пра-
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цівника не зменшується. Однак урахування
днів, які були для працівника неробочими
у зв’язку з роботою на умовах неповного
робочого тижня (але не вихідними), на
думку Мінсоцполітики, залежить від того,
з чиєї ініціативи було запроваджено такий
режим роботи.
Так, якщо працівника перевели на роботу
на умовах неповного робочого тижня з ініціативи роботодавця, то з розрахункового
періоду виключаються дні, протягом яких
працівник не працював за такого режиму
роботи. Але якщо працівник працює на умовах неповного робочого тижня за власним
бажанням, слід застосовувати зазначені вище
загальні правила (не виключати неробочі, але не вихідні, дні). Ми ж вважаємо, що
з розрахункового періоду мають виключатися
дні й у тому випадку, коли неповний робочий
тиждень запроваджено за згодою між працівником та роботодавцем, адже, як зазначалося
вище, робота на умовах неповного робочого
часу не тягне за собою будь-яких обмежень
обсягу трудових прав працівників.

Право сумісника на додаткову
відпустку за ненормований
робочий день

день?

Чи можна працівнику-суміснику
надавати додаткову щорічну відпустку за ненормований робочий

Підприємство самостійно визначає
в колективному договорі чи іншому
внутрішньому документі перелік
професій і посад, стосовно яких може
застосовуватися ненормований робочий
день.
Згідно з п. 3 Рекомендацій щодо порядку
надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки
за особливий характер праці, затверджених
наказом Мінпраці та соціальної політи-
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ки України від 10.10.1997 р. № 7 (далі —
Рекомендації № 7), така відпустка надається
працівникам як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості,
складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад установлену тривалість
робочого часу.
На підставі зазначених критеріїв підприємство встановлює конкретну тривалість додаткової щорічної відпустки за
ненормований робочий день за професіями (посадами), при цьому максимальна
тривалість такої відпустки становить сім
календарних днів.
Разом з тим п. 2 Рекомендацій № 7
встановлено, що ненормований робочий
день:
• не застосовується для працівників,
зайнятих на роботах з неповним робочим
днем;
• може застосовуватися для працівників, які працюють на умовах неповного
робочого тижня.
У запитанні йдеться про працівника-сумісника, який крім своєї основної роботи
на умовах трудового договору у вільний
від такої роботи час працює за іншим
договором на тому самому або іншому
підприємстві. Такий працівник не може в
один і той самий час виконувати роботу
за основним місцем роботи та за місцем
роботи за сумісництвом, причому виконання службових завдань понад установлену
тривалість робочого часу за основним місцем роботи не повинно збігатися з часом
роботи за сумісництвом.
Тому якщо у зв’язку зі специфікою роботи
працівник може періодично виконувати
основну роботу поза межами робочого часу,
а потім працювати за сумісництвом, йому
може бути встановлено ненормований робочий день за основним місцем роботи і,
відповідно, надаватися додаткова щорічна
відпустка.
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На ваші запитання відповідає Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Врахування відпускних
для розрахунку середньої
зарплати

Відпускні не враховуються тільки в разі обчислення зарплати за два останніх місяці
(п. 4 Порядку № 100).

Працівника прийнято на роботу
в жовтні 2014 р. і, пропрацювавши
рік, у листопаді 2015 р. він пішов
у відпустку, йому були виплачені відпуск
ні. У серпні 2016 р. працівник знову пішов у відпустку, були виплачені відпускні.
У травні 2017 р. він знову йде у відпустку
й у розрахунковий період потрапляє серпень 2016 р. — період, за який йому було
виплачено відпускні, а також травень – липень — період, який вже було враховано
під час розрахунку середньої зарплати. Це
правильно? Чи відпускні слід обчислювати
з доходу за вересень 2016 р. – квітень 2017 р.?

Неподання повідомлення
про прийняття на роботу

Так, розрахунковий період для розрахунку відпускних у травні 2017 р. —
травень 2016 р. – квітень 2017 р., що
випливає з п. 2 Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100). І під час обчислення середньої
заробітної плати для оплати за час щорічної
відпустки, додаткових відпусток у зв’язку
з навчанням, творчої відпустки, додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей, або
компенсації за невикористані відпустки до
фактичного заробітку включаються виплати
за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої
щорічної відпустки, виконання державних
і громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога по тимчасовій
непрацездатності (п. 3 Порядку № 100).

Підприємство оформило на роботу
працівника офіційно: видано наказ,
внесено запис до трудової книжки
тощо, але не подало податковому органу
повідомлення про прийняття на роботу.
Яким буде штраф за таке порушення?
Міністерство соціальної політики
України в листі від 19.08.2015 р.
№ 1069/13/84-15 повідомило, що за
недотримання положень частини третьої
ст. 24 КЗпП (неподання повідомлення)
настає відповідальність за ст. 265 КЗпП
у 30-кратному розмірі мінімальної зарплати,
встановленої законом на момент виявлення
порушення, за кожного працівника, щодо
якого скоєно порушення, як фактичний
допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту).
Крім того, посадові особи притягуються до
відповідальності за ст. 41 КУпАП у вигляді
штрафу від 500 до 1000 нмдг, або від 850
до 1700 грн. Але ж підприємство оформило
трудові відносини. Тому вважаємо, що за
таке порушення за ст. 265 КЗпП настає відповідальність у розмірі однієї мінімальної
зарплати, а адмінштраф за ст. 41 КУпАП —
від 30 до 100 нмдг, або від 510 до 1700 грн
як за інші порушення законодавства про
працю.
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Надання двох відпусток по 10 днів
Працівник написав заяву про надання йому відпустки тривалістю
10 днів. Перебуваючи у відпустці він
зателефонував на підприємство й попросив
продовжити відпустку ще на 10 днів. Чи
можна продовжити відпустку на вимогу
працівника? Працівник хоче написати нову
заяву замість попередньої, в якій вкаже
про надання йому 20 днів відпустки. Як у
такому разі бути з виплатою відпускних,
якщо їх виплатили лише за 10 днів?
Справді, продовження відпустки на
вимогу працівника частиною другою
ст. 11 Закону про відпустки не передбачено. Якщо працівник надішле нову заяву
про надання йому ще 10 днів відпустки, то
жодна з її частин не відповідатиме тривалості
в 14 календарних днів, що, будемо вважати,
є порушенням.
Написати нову заяву замість попередньої
про надання 20 днів відпустки та «перевидати» наказ про надання відпустки більшої
тривалості не зовсім законно. Але якщо
сторони підуть на таке порушення, у новій
заяві працівник має вказати, що відпускні
за 10 днів відпустки він хоче отримати перед
виходом у відпустку, а за інші 10 днів —
в строки виплати зарплати за першу чи другу
половину місяця, що дозволяється.
У той же час варто звернути увагу, що
поділ відпустки на частини — це домовленість сторін: працівник має право вимагати
поділу, роботодавець може й не погоджуватися. Але якщо домовленості досягнуто,
то норма Закону про відпустки щодо тривалості її однієї неподільної частини, яка
становить 14 календарних днів, — це один
із способів захисту цього права працівника,
щоб ним не міг зловживати роботодавець
і працівник під тиском не писав заяви про
надання відпусток меншої тривалості. Тобто
Закон про відпустки стоїть більше на захисті
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прав працівника, ніж роботодавця. І якщо
працівник просить продовжити йому відпустку, хоч Законом це не передбачено, то
в такий спосіб він висловлює своє бажання
скористатися правом на поділ відпустки,
і ця її частина становитиме не бажані раніше
10, а 20 днів. А тому автор схильний вважати, що якщо працівник подасть нову заяву
з вимогою про продовження відпустки ще
на 10 днів, а роботодавець її задовольнить,
видавши наказ про продовження відпустки,
то претензій до підприємства не виникне,
адже права працівника не будуть порушені.

Працівник після хвороби
не вийшов на роботу
Підприємство перенесло робочий
день з 8 на 13 травня. Працівник
перебував на лікарняному з 3 до
12 травня і 13 травня не вийшов на роботу. Своє рішення він мотивував тим, що
9 травня (у святковий день) хворів. Чи
це правильно?
У листі Мінсоцполітики України від
05.08.2016 р. № 11535/0/14-16/13
про розрахунок норми тривалості
робочого часу на 2017 р. щодо перенесення
робочих днів зазначено таке: «Прийняте
роботодавцем рішення про перенесення
робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму
тривалості робочого часу в місяцях, у яких
проведено перенесення робочих днів. Тому
всі дії щодо надання відпусток, виходу на
роботу повинні проводитися за зміненим у
зв’язку з перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства».
Інакше кажучи, якщо підприємство перенесло робочий день з 8 на 13 травня, то
8 травня стає вихідним, а 13 — робочим.
І рішення про таке перенесення приймається
за два місяці до перенесення. Тому працівник
повинен був 13 травня вийти на роботу.

Трудовое право
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Сегодня в рубрике:

Ежегодные отпуска:
перенос и продление

c. 15

Вступление в силу приказов
по вопросам оплаты труда

c. 22

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Щорічні

відпустки:
перенесення
та продовження

З початком літа працівники масово починають використовувати
свої відпустки, адже всім хочеться оздоровитися та відпочити
саме в цей період. Проте трапляються випадки, коли з відпусткою збігаються різні форс-мажорні ситуації, такі як хвороба,
виклик на навчання чи проходження військової служби. Як
бути в таких ситуаціях, читайте в статті
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Визначення щорічних відпусток
Право на відпочинок усім працівникам
гарантується КЗпП та Законом про відпустки,
а тому право на щорічну основну відпустку,
яке регулюється ст. 79 КЗпП та розділом ІІ
Закону про відпустки, мають усі працівники,
прийняті на роботу за трудовим договором.
Зауважимо, що до щорічних відпусток належить не лише основна відпустка, а й додаткові.
Щорічна основна відпустка надається
тривалістю не менш як 24 календарних
дні (ст. 6 Закону про відпустки) за відпрацьований робочий рік, який відлічується
з дня укладення трудового договору, тобто
з дня прийняття працівника на роботу. Для
інвалідів І і ІІ груп тривалість відпустки не
може бути меншою 30 календарних днів,
для інвалідів ІІІ групи — 26, а для осіб віком
до 18 років — 31.
Тривалість щорічної основної відпустки
для певних категорій працівників визначено
ст. 6 Закону про відпустки. Положення цієї
статті щодо тривалості щорічної основної
відпустки не поширюються на працівників,
тривалість відпустки яких установлюється
іншими актами законодавства. До них,
зокрема, належать державні службовці,
посадові особи місцевого самоврядування,
судді, журналісти тощо.
Як зазначалося вище, до щорічних відпусток
належать також додаткові, а тому на умовах,
визначених законодавством, працівникам
може надаватися щорічна додаткова відпустка.
Такі види відпустки визначені ст. 7 і 8 Закону
про відпустки, й надаються вони за роботу із
шкідливими й важкими умовами праці та за
особливий характер праці.
Щорічна додаткова відпустка за роботу
із шкідливими та важкими умовами праці
надається тривалістю до 35 календарних
днів працівникам, зайнятим на роботах,
пов’язаних із негативним впливом шкідливих виробничих факторів, за Списками № 1
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та № 2, затвердженими постановою КМУ
від 17.11.1997 р. № 1290 (далі — Списки
№ 1 та № 2). Конкретна тривалість такої
відпустки встановлюється колективним чи
трудовим договором залежно від результатів
атестації робочих місць за умовами праці та
часу зайнятості працівника в цих умовах.
До щорічної додаткової відпустки за
особливий характер праці належить додаткова відпустка окремим категоріям
працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних, географічних
і геологічних умовах та умовах підвищеного
ризику для здоров’я й надається тривалістю
до 35 календарних днів за Списками № 1 та
№ 2 та додаткова відпустка працівникам із
ненормованим робочим днем, що надається
тривалістю до 7 календарних днів пропор
ційно часу, відпрацьованому на роботі,
посаді, що дають право на цю відпустку.
Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам
виробництв, робіт, професій і посад, передбачених відповідними розділами згаданих
Списків, незалежно від відомчого підпорядкування цих виробництв, а також від
форм власності підприємств, організацій
і установ. Зазначена додаткова відпустка
також надається пропорційно фактично
відпрацьованому часу, а в розрахунок часу,
що дає право працівникові на її отримання,
включаються дні, коли він фактично був
зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості
робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад.
Відповідно до Рекомендацій щодо порядку
надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки
за особливий характер праці, затверджених
наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 10.10.1997 р. № 7,
додаткова відпустка працівникам із ненор-
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мованим робочим днем надається як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь
напруженості, складність і самостійність
у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад установлену
тривалість робочого часу.
Список професій і посад, на яких може
застосовуватись ненормований робочий
день, визначається колективним договором.
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці
встановлюється колективним договором
для кожного виду робіт, професій та посад
чи трудовим договором.
Зазначені щорічні додаткові відпустки
надаються понад щорічну основну відпустку
за однією підставою, обраною працівником.
Вони можуть надаватись одночасно із щорічною основною відпусткою або окремо
від неї. Проте відповідно до ст. 10 Закону
про відпустки загальна тривалість щорічних
основної та додаткових відпусток не може
перевищувати 59 календарних днів, а для
працівників, зайнятих на підземних гірничих
роботах, — 69 календарних днів.
Усі вищевказані відпустки належать до
щорічних, а отже, на них поширюються порядок надання, перенесення, продовження,
поділу, виплати грошової компенсації тощо.
Перенесення або продовження щорічних
відпусток регулюється ст. 11 Закону про відпустки та включає в себе перелік випадків,
коли вона переноситься. Разом з тим вона
містить також обставини, коли на вибір
працівника відпустка може бути або перенесена на інший період, або продовжена.

Перенесення щорічної відпустки
Перенесення відпустки можливе в двох
випадках:
• працівник у визначений графіком відпусток період не використовує своє право на
відпустку внаслідок певних причин;
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• виникають обставини, що заважають
використати відпустку за призначенням.
У такому разі перенесення відпустки відбуватиметься після того як працівник приступив
до роботи після її закінчення або обставин,
що спричинили це перенесення. Тобто перенесенням відпустки вважатиметься вихід
на роботу навіть на один день, адже період
буде перервано.
Перенесення щорічної відпустки можливе
як на вимогу працівника, так і за ініціативою
роботодавця.
За вимогою працівника щорічна відпустка підлягає перенесенню на інший період
у разі порушення роботодавцем терміну
письмового повідомлення працівника про час
надання відпустки (частина 10 ст. 10 Закону
про відпустки). Це також може відбуватися
в разі несвоєчасної виплати роботодавцем
заробітної плати працівнику за час щорічної
відпустки (частина перша ст. 21 Закону про
відпустки).
За наявності цих підстав працівник має
право вимагати перенесення відпустки,
а роботодавець зобов’язаний задовольнити
його вимогу. Тому в цих випадках видається
наказ про перенесення щорічної відпустки,
який оформляється, як правило, на підставі
заяви працівника, наприклад:
• перший варіант тексту заяви:
«Зважаючи на порушення щодо двотижневого терміну письмового повідомлення
про дату початку надання мені щорічної
основної відпустки, встановленої графіком
відпусток, прошу перенести її з червня на
серпень.
21.06.2017 р.
підпис	
П. І. Б.»;
другий
варіант
тексту
заяви:
•
«Через несвоєчасну виплату заробітної
плати за час щорічної основної відпустки
тривалістю 14 календарних днів, яка згідно
з графіком відпусток надана з 26 червня
2017 р., прошу перенести її надання з 10 липня 2017 р.
23.06.2017 р.
підписП. І. Б.».
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Перший варіант тексту наказу:
«ПЕРЕНЕСТИ
(П. І. Б. та посада працівника) щорічну
основну відпустку на серпень у зв’язку з порушенням двотижневого терміну письмового
повідомлення про дату початку надання
щорічної відпустки, встановленої графіком
відпусток.
Відповідні зміни внести до графіка відпусток.
Підстава: заява (П. І. Б.) від 21.06.2017 р.».
Другий варіант тексту наказу:
«ПЕРЕНЕСТИ
(П. І. Б. та посада працівника) щорічну
основну відпустку тривалістю 14 календарних днів з 26 червня по 9 липня 2017 р. за
робочий період з 20.02.2017 р. по 19.02.2018 р.
на період з 10 по 23 липня 2017 р. через несвоєчасну виплату заробітної плати за час
щорічної відпустки.
Відповідні зміни внести до графіка відпусток та особової картки працівника форми
№ П-2.
Підстава: заява (П. І. Б.) від 23.06.2017 р.».
Щодо внесення змін до особової картки
працівника ф. № П-2 у разі видання наказу
про перенесення відпустки через несвоєчасну
виплату зарплати за час щорічної відпустки
зауважимо, що інформація щодо внесення
змін до особової картки має бути прописана
в наказі лише за умови, якщо вона була внесена працівником відділу кадрів до особової
картки, в іншому випадку внесення такої
інформації буде недоцільним.
Як виняток, за ініціативою роботодавця
щорічна відпустка може бути перенесена на
інший період тільки за письмовою згодою
працівника та за погодженням з виборним
органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником) або іншим
уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом у разі, якщо надання
щорічної відпустки в раніше обумовлений
період може несприятливо позначитися на
нормальному ході роботи підприємства, та
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за умови, що частина відпустки тривалістю
не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.
У разі перенесення щорічної відпустки
новий термін її надання встановлюється за
згодою між працівником і роботодавцем.
Якщо причини, що зумовили перенесення
відпустки на інший період, настали під
час її використання, невикористана частина надається після закінчення дії причин,
що перервали відпустку, або за згодою
сторін переноситься на інший період із
додержанням вимог ст. 12 Закону про
відпустки.

Продовження або перенесення
на інший період
Поняття «продовження відпустки» в цьому
контексті означає використання права на
щорічну відпустку незважаючи на ті обставини, що виникли під час перебування в ній
працівника. У такому разі після закінчення
відпустки або обставин, що збіглися з нею,
працівник до роботи не приступає, а з дозволу роботодавця використовує своє право
на продовження відпустки. На відміну від
перенесення відпустки працівник на роботу
не виходить.
Перенесенню на інший період або продовженню щорічна відпустка підлягає
в разі:
• тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку;
• виконання працівником державних
або громадських обов’язків, якщо згідно із
законодавством він підлягає звільненню на
цей час від основної роботи із збереженням
заробітної плати;
• настання строку відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами;
• збігу щорічної відпустки з відпусткою
у зв’язку з навчанням.
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Тимчасова непрацездатність
У разі тимчасової непрацездатності працівника щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена,
адже згідно зі ст. 78 КЗпП до щорічних відпусток дні тимчасової непрацездатності
працівника, засвідченої в установленому
порядку, не включаються. Тимчасова непрацездатність зазвичай підтверджується
листком непрацездатності. Водночас вона
може засвідчуватись і медичними довідками (пп. 2.17–2.19 Інструкції про порядок
видачі документів, що визнають тимчасову
непрацездатність громадян, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 13.11.2001 р. № 455). Проте
вони не можуть бути підставою для виплати
допомоги по тимчасовій непрацездатності
чи перенесення або продовження щорічної
відпустки.
Наголосимо, що в разі догляду під час
щорічної відпустки за хворою дитиною (чи
іншими членами сім’ї) щорічна відпустка
працівника не може бути ані продовжена, ані
перенесена на інший період, адже умовою
для її перенесення чи продовження є тимчасова непрацездатність самого працівника.
Незважаючи на те, що у частині другій
ст. 11 Закону про відпустки не йдеться про
погодження або згоду працівника з перенесенням чи продовженням щорічної відпустки
(формулювання містить наказовий характер:
«Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена»),
на практиці, для того щоб донести певну
інформацію до роботодавця, працівник має
викласти своє бажання в заяві. Її текст може
бути таким:
• перший варіант тексту заяви:
«У зв’язку з моєю хворобою з 12 по 16 червня
2017 р. прошу продовжити надану мені з 6 по
20 червня 2017 р. щорічну основну відпустку
на 5 календарних днів, що підтверджується
листком непрацездатності, який додається.
20.06.2017 р.
підпис
П. І. Б.»;
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• другий варіант тексту заяви:
«У зв’язку з моєю хворобою з 12 по 16 червня 2017 р. під час щорічної основної відпустки
з 6 по 20 червня 2017 р. прошу перенести 5 календарних днів щорічної основної відпустки на
інший період для подальшого використання.
Листок непрацездатності від 12.06 2017 р.
серія АБЧ № 999345 додається.
20.06.2017 р.
підпис
П. І. Б.».
На підставі заяви та листка непрацездатності роботодавець видає наказ про продов
ження чи перенесення відпустки. Типової
форми такого наказу не існує, він може мати
довільну форму, наприклад:
• перший варіант тексту наказу:
«ПРОДОВЖИТИ
(П. І. Б. та посада працівника) щорічну основ
ну відпустку, надану з 21 по 26 червня 2017 р. за
робочий період з 25.03.2016 р. по 24.03.2017 р.
на 5 (п’ять) календарних днів у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю з 12 по 16 червня
2017 р. під час щорічної основної відпустки.
Здійснити перерахунок заробітної плати
(П. І. Б.) відповідно до вищевказаного та
внести відповідні зміни до особової картки
працівника форми № П-2.
Підстави: заява (П. І. Б.) від 20.06.2017 р.,
листок непрацездатності від 12.06 2017 р.
серія АБЧ № 999345»;
• другий варіант тексту наказу:
«ПЕРЕНЕСТИ
(П. І. Б. та посада працівника) 5 (п’ять)
календарних днів щорічної основної відпустки
на інший період для подальшого використання
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
з 12 по 16 червня 2017 р. під час щорічної
основної відпустки з 6 по 20 червня 2017 р. за
робочий період з 25.03.2016 р. по 24.03.2017 р.
Здійснити перерахунок заробітної плати
(П. І. Б.) згідно з вищевказаним та внести
відповідні зміни до графіка відпусток та
особової картки працівника ф. № П-2.
Підстави: заява (П. І. Б.) від 20.06.2017 р.,
листок непрацездатності від 12.06 2017 р.
серія АБЧ № 999345».
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 иконання державних або громадських
В
обов’язків
На час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за законодавством
України ці обов’язки можуть здійснюватись
у робочий час, працівникам гарантується
збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. Виконання працівником
державних або громадських обов’язків може
відбуватися в різних сферах, наприклад,
виклик працівника до суду, здавання крові,
залучення працівника до виконання військового обов’язку тощо. Про окремі з них далі.
Донорство (здавання крові)
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про
донорство крові та її компонентів» від
23.06.1995 р. № 239/95-ВР у разі давання
крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується
на додатковий день відпочинку за кожний
день давання крові. Тобто в разі давання
крові в період щорічної відпустки її тривалість потрібно продовжити на два дні. Для
її продовження працівник також повинен
написати заяву, на підставі якої видається
наказ. Текст заяви може бути таким:
«У зв’язку із даванням крові 26 червня
2017 р. під час щорічної додаткової відпустки з 19 по 27 червня 2017 р. прошу
продовжити надану мені відпустку на два
календарних дні. Довідка медичного закладу
від 26.06.2017 р. № 14-745/3 додається.
27.06.2017 р.
підпис
П. І. Б.»
Текст наказу можна сформулювати так:
«ПРОДОВЖИТИ
(П. І. Б. та посада працівника) щорічну
додаткову відпустку, надану з 19 по 27 червня 2017 р. за робочий період з 10.08.2016 р.
по 09.08.2017 р. на 2 (два) календарних дні
з 29 по 30 червня 2017 р. у зв’язку із даванням крові 26 червня 2017 р. під час наданої
відпустки.
Відповідні зміни внести до особової картки
працівника ф. № П-2 та здійснити перера-
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хунок заробітної плати (П. І. Б.) відповідно
до вищевказаного.
Підстави: заява (П. І. Б.) від 27.06.2017 р.,
довідка медичного закладу від 26.06.2017 р.
№ 14-745/3».
Військовий обов’язок
Згідно зі ст. 119 КЗпП 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
зберігаються місце роботи, посада та середній заробіток на підприємстві, в установі,
організації, фермерському господарстві,
сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування
та форми власності та у фізичних осіб —
підприємців, у яких вони працювали на
час призову. Тобто трудовий договір з працівником не припиняється, а роботодавець
звільняє (увільняє) працівника від роботи
на час проходження військової служби до
дня фактичної демобілізації.
Тому в разі збігу щорічної відпустки із
призовом на військову службу роботодавець
відповідно до ст. 11 Закону про відпустки
може продовжити або перенести щорічну
відпустку працівника. Однак, зважаючи
на обставини, невикористані дні щорічної відпустки доцільно саме перенести на
інший період, оскільки практичне продов
ження відпустки для роботодавця може
стати непростим завданням, адже зв’язок
з працівником може бути обмеженим. Але
після повернення він може використати їх
у зручний для нього час.
Отже, в разі призову працівника для проходження військової служби під час щорічної
відпустки він має звернутися до роботодавця
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з проханням про перенесення відпустки
на інший період. Наприклад, текст заяви
працівника може бути таким:
«У зв’язку з отриманням повістки про
призов для проходження строкової військової
служби з 22 червня 2017 р. під час щорічної
основної відпустки з 12 по 30 червня 2017 р.
прошу перенести 8 (вісім) календарних днів
наданої мені відпустки на інший період для
подальшого використання.
Повістка Суворовського районного військового комісаріату м. Херсона від 19.06.2017 р.
№ 4523 додається.
21.06.2017 р.
підпис
П. І. Б.».
На підставі заяви працівника роботодавець
має видати наказ такого змісту:
«ПЕРЕНЕСТИ
(П. І. Б. та посада працівника) 8 (вісім)
календарних днів невикористаної щорічної
основної відпустки з 12 по 30 червня 2017 р. за
робочий період з 02.03.2016 р. по 01.03.2017 р.,
що збіглися із призовом на строкову військову
службу з 22 червня 2017 р. на інший період,
який буде визначено працівником після його
фактичної демобілізації.
Відповідні зміни внести до особової картки
працівника ф. № П-2 та здійснити перерахунок заробітної плати (П. І. Б.) відповідно
до вищевказаного.
Підстави: заява (П. І. Б.) від 21.06.2017 р.,
повістка Суворовського районного військового комісаріату м. Херсона від 19.06.2017 р.
№ 4523».
 ідпустка у зв’язку з вагітністю
В
та пологами
Процедура перенесення чи продовження
щорічної відпустки відбувається за аналогією збігу щорічної відпустки з тимчасовою
непрацездатністю працівника.
Як і дні тимчасової непрацездатності працівника, дні відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами відповідно до ст. 78 КЗпП не
включаються до щорічних відпусток, а отже,
в разі їх збігу щорічна відпустка переноситься
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на інший період або продовжується згідно
зі ст. 11 Закону про відпустки.
 біг щорічної відпустки з відпусткою
З
у зв’язку з навчанням
Додаткова оплачувана відпустка у зв’язку
з навчанням надається незалежно від щорічних основної та додаткових відпусток.
Якщо додаткова відпустка у зв’язку з навчанням збігається із щорічною відпусткою,
остання має бути продовжена або перенесена на інший період (частина друга ст. 11
Закону про відпустки). Тобто як і в попередніх випадках працівник має написати
заяву, після отримання якої роботодавець
видає наказ. Наприклад, текст заяви можна
сформулювати так:
«Через збіг щорічної додаткової відпустки
з 6 по 23 червня 2017 р. з відпусткою у зв’язку
з навчанням 12 по 21 червня 2017 р. прошу продовжити надану мені відпустку на
10 календарних днів. Довідка-виклик Житомирського державного університету ім. І. Франка від 08.06.2017 р. № Н-4567 додається.
08.06.2017 р.
підпис
П. І. Б.».
Текст наказу може бути таким:
«ПРОДОВЖИТИ
(П. І. Б. та посада працівника) щорічну
додаткову відпустку, надану з 6 по 23 червня 2017 р. за робочий період з 15.07.2016 р.
по 14.07.2017 р. на 10 календарних днів
з 24 червня по 4 липня 2017 р. через її збіг
з відпусткою у зв’язку з навчанням з 12 по
21 червня 2017 р.
Відповідні зміни внести до особової картки працівника форми № П-2 та здійснити
перерахунок заробітної плати (П. І. Б.) відповідно до вищевказаного.
Підстави: заява (П. І. Б.) від 08.06.2017 р.;
довідка-виклик Житомирського державного
університету ім. І. Франка від 08.06.2017 р.
№ Н-4567».
Час усіх описаних вище ситуацій зараховується до стажу роботи, що дає право на
щорічну відпустку.
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Алла Рибінцева,
юрист

Набуття

чинності наказами
з питань оплати праці
У текстах нормативних актів інколи вказано: «…набирає чинності
з дня опублікування...», «…набирає чинності через три місяці
з дня...», «…набирає чинності з ..., а застосовується з 1 числа…».
А трапляється, що дата набрання чинності нормативним актом
не зазначена, в такому разі застосовуються загальні правила
набрання ним чинності. А як бути з відомчими чи локальними
актами? Коли вони набирають чинності?

Н

а підприємстві 07.04.2017 р. видано
наказ про внесення змін до наказу від
06.03.2017 р. про збільшення розміру
премій працівникам. Коли набуває чинності
наказ, виданий 7 квітня, про підвищення
премій працівникам? І коли набуде чинності
наказ про внесення змін до наказу про пре
міювання працівників, якщо його видано,
наприклад, Міністерством культури?

Набрання чинності
локальними актами
Наказ роботодавця є розпорядчим до
кументом на підприємстві. Це передусім
правовий акт, який видає керівник підпри
ємства або інша уповноважена особа на

правах єдиноначальності й у межах своєї
компетенції. Він може стосуватися широкого
кола організаційних питань та посадових
осіб, незалежно від підлеглості.
Усі накази, що видаються роботодав
цями, є локальними актами, і розповсю
джуються виключно на підприємство, де
видано цей наказ. До локальних актів робо
тодавців належать також: штатний розпис,
положення про оплату праці, положення
про преміювання, положення про охорону
праці, положення про атестацію праців
ників тощо.
Розглянемо локальні акти роботодавців
у сфері оплати праці та час набуття ними
чинності.
Локальні акти у сфері оплати праці ви
даються у формі наказів або розпоряджень
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і мають ще назву накази з персоналу або
особового складу. Ця група наказів є під
ставою для первинного обліку персоналу,
нарахування працівнику заробітної плати
тощо.
Складання та оформлення наказу ре
гламентуються інструкціями щодо роботи
з документами, правилами про порядок
підготовки проекту наказу та іншими право
вими актами, що прийняті та діють на цьому
ж підприємстві. Саме такою інструкцією чи
актом на підприємстві ви й можете регулю
вати порядок набуття чинності наказами,
у т. ч. наказами у сфері оплати праці.
За загальним же правилом наказ набуває
чинності з дати його підписання, якщо інше
не обумовлено в тексті наказу. При цьому
конституційне обмеження дії нормативних
актів у часі передбачено ст. 58 Конституції
України, а саме нормативно-правові акти
не мають зворотної дії в часі, крім випадків,
коли вони пом’якшують або скасовують від
повідальність особи.
Накази роботодавців у сфері оплати праці
не стосуються відповідальності, тому зво
ротної дії в часі вони не мають. І діє наказ
доти, доки його не буде скасовано або доки
не закінчиться термін його дії.
Звертаємо увагу, що незважаючи на
те, що системи та розміри оплати праці
є істотними умовами праці, роботодавець
зобов’язаний повідомити працівників про
зміни в оплаті праці за два місяці тільки
у випадку, якщо зміни відбуватимуться
в бік погіршення, як це визначено в ст. 103
КЗпП. Якщо йдеться про підвищення за
робітної плати, попереджати про це за два
місяці не потрібно.
Отже, якщо питання стосується локаль
ного акта роботодавця у сфері оплати праці,
то набуває він чинності або з дати його під
писання або ж з дати, що зазначена в само
му наказі, але за будь-яких обставин такий
наказ зворотної дії в часі не має і відносини
в минулому регулювати не може.
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Набрання чинності відомчими
актами
Порядок набуття чинності наказами мі
ністерств, що стосуються оплати праці,
дещо інший.
Статтею 117 Конституції України вста
новлено, що нормативно-правові акти мі
ністерств підлягають державній реєстрації
в порядку, установленому законом. Наразі
питання державної реєстрації регулюється
Указом Президента України «Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої
влади» від 03.10.1992 р. № 493/92 (далі —
Указ № 493/92), що був прийнятий з метою
впорядкування видання міністерствами,
іншими органами виконавчої влади норма
тивно-правових актів, забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів грома
дян, підприємств, установ та організацій.
Відповідно до п. 3 Указу № 493/92 акти мі
ністерств набувають чинності через 10 днів
після їх реєстрації, якщо в них не встановлено
пізнішого строку надання їм чинності.
Спеціальний порядок державної реєстра
ції нормативно-правових актів установлено
Положенням про державну реєстрацію нор
мативно-правових актів міністерств, інших
органів виконавчої влади, затвердженим
постановою КМУ від 28.12.1992 р. № 731
(далі — Положення № 731).
Критерієм чинності таких актів та їх
застосування є державна реєстрація норма
тивно-правових актів у Міністерстві юстиції
України та занесення до Єдиного державного
реєстру нормативних актів, який запровадже
ний згідно з Указом Президента України від
27.06.1996 р. № 468/96. Державна реєстрація
полягає в тому, що такі нормативно-правові
акти проходять правову експертизу на від
повідність Конституції України, законам
України та іншим актам законодавства.
Положенням № 731 установлено, що
державній реєстрації в Міністерстві юстиції
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України підлягають нормативно-правові
акти будь-якого виду (постанови, накази,
інструкції тощо), якщо в них є одна або
більше правових норм. Не підпадають під
дію Указу № 493/92 та відповідно до п. 5
Положення № 731 повертаються суб’єктам
нормотворення без державної реєстрації.
Такими, зокрема, нормативними актами
є акти персонального характеру, коли йдеть
ся про склад комісії, заохочення працівників, призначення на посаду, звільнення
тощо.
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Отже, оскільки наказ Міністерства куль
тури щодо зміни розміру премій є актом
персонального характеру та стосується розміру заохочення, відповідно державну реєстрацію він проходити не має. Як наслідок, такий наказ може бути прийнятий
та діяти без проходження процедури державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України. Відповідно він набуде чинності або
з дати його підписання, або ж з дати набуття його чинності, яка зазначена в самому
наказі.

Для довідки
Порядок набрання чинності нормативно-правовими актами
Нормативно-правові акти Верховної Ради
України та Президента України набирають
чинності через 10 днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими
актами, але не раніше дня їх опублікування
в офіційному друкованому виданні (де їх опуб
ліковано раніше), якими є:
• «Офіційний вісник України»;
• газета «Урядовий кур’єр»;
• газета «Голос України», «Відомості Верховної Ради України»;
• інформаційний бюлетень «Офіційний вісник Президента України».
Нормативно-правові акти КМУ набирають
чинності з моменту їх прийняття, якщо більш
пізній строк набрання ними чинності не передбачено в цих актах. Акти КМУ, які визначають
права та обов’язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних
друкованих виданнях.
Акти Верховної Ради України, Президента
України, КМУ, які не мають загального значення чи нормативного характеру, можуть

не публікуватися за рішенням відповідного
органу. Ці акти та акти з обмежувальними
грифами офіційно оприлюднюються шляхом
надіслання відповідним державним органам
та органам місцевого самоврядування і доведення ними до відома підприємств, установ,
організацій та осіб, на яких поширюється їх
чинність.
Неопубліковані акти Верховної Ради України
та Президента України набирають чинності
з моменту одержання їх державними органами
або органами місцевого самоврядування, якщо
органом, що їх видав, не встановлено іншого
строку набрання ними чинності.
Акти Верховної Ради України та Президента
України про призначення відповідно до законодавства на посади й звільнення з посад
набирають чинності з моменту їх прийняття.
За даними Указу Президента України
«Про порядок офіційного оприлюднення
нормативно-правових актів та набрання
ними чинності» від 10.06.1997 р. № 503/97

Сегодня в рубрике:

Суммированный учет
рабочего времени:
фактические недоработки c. 25
Особенности организации
удаленной работы
c. 37
Проверки соблюдения
законодательства о труде c. 41

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда
и заработной платы

Суммированный

учет рабочего времени:
фактические
недоработки
Неоплачиваемые недоработки при суммированном учете рабочего времени (как в условиях неполного рабочего времени,
так и в подобных условиях) уже рассматривались на страницах
журнала. В статье внимание акцентировано на фактических
недоработках и для взвешенного их установления они рассмотрены в практических аспектах
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Законодательные
предпосылки
Статьями 56 и 32 КЗоТ регулируется
установление неполного рабочего времени,
что не связано с видом его учета — поденным или суммированным. Поэтому предусмотренное при неполном рабочем времени уменьшение отработки календарной
нор-мы возможно и при суммированном
учете.
Установление суммированного учета
рабочего времени регулируется ст. 61 КЗоТ.
Этот вид учета допускается по согласованию
с профсоюзным органом на непрерывно
действующих предприятиях, в учреждениях,
организациях, а также в отдельных производствах, цехах, участках, отделениях и на
некоторых видах работ, где по условиям
производства (работы) не может быть соблюдена установленная для данной категории
работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени,
с тем чтобы продолжительность рабочего
времени за учетный период не превышала
нормального числа рабочих часов (ст. 50
и 51 КЗоТ).
Исходя из такой формулировки законодательной нормы, при утверждении графика работы продолжительность рабочего
времени на учетный период может быть
равна нормальному числу рабочих часов
или меньше его (может быть и выше). И недоработка календарной нормы рабочего
времени при суммированном учете также
законодательно возможна.

Виды и характеры фактических
недоработок
Какие виды нормативно обусловленных
фактических недоработок до календарной
нормы рабочего времени складываются при
его суммированном учете?
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Первые два вида недоработок — при
установлении в учетном периоде неполного рабочего времени согласно ст. 56
и 32 КЗоТ для отдельных исполнителей или
для определенной группы работников. Это
компетенция трудового договора между
работником и работодателем (ст. 21 КЗоТ).
Вторые два вида недоработок — при
установлении неотработки рабочих часов
согласно ст. 7 Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях»
от 01.07.1993 г. № 3356-XII (далее — Закон № 3356) на весь учетный период или
по графику работы на отдельные месяцы
учетного периода. Это компетенция коллективного договора.
Эти виды недоработок рабочего времени
для их взвешенного практического установления рассмотрим в таких аспектах:
• нормативный порядок их установления;
• связанные с ними особенности социально-трудовых отношений;
• порядок правомерного оформления
этих недоработок.

Порядок установления неполного
рабочего времени
Неполное рабочее время и при поденном, и при суммированном учете рабочего
времени устанавливается согласно законодательным нормам. Статьей 56 КЗоТ
(базовой по регулированию неполного
рабочего времени) предусмотрены такие
нормы установления и применения неполного рабочего времени:
• по соглашению между работником
и работодателем может устанавливаться как
при приеме на работу, так и впоследствии
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (это общее правило установления
неполного рабочего времени);
• по просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет
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или ребенка-инвалида, в т. ч. находящегося
на ее попечении, или осуществляющей уход
за больным членом семьи в соответствии
с медицинским заключением, работодатель
обязан установить ей неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю (это
субъективное право на установление неполного рабочего времени).
Оплата труда в этих случаях производится
пропорционально отработанному времени
или в зависимости от выработки.
Статьей 32 КЗоТ предусмотрен порядок
установления неполного рабочего времени
без соглашения между работником и работодателем — в связи с изменениями в организации производства и труда допускается
изменение существенных условий труда
при продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности.
Об изменении существенных условий
труда, в частности, об установлении или
отмене неполного рабочего времени, работник должен быть поставлен в известность
не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могут
быть сохранены, а работник не согласен
на продолжение работы в новых условиях,
трудовой договор прекращается согласно
п. 6 ст. 36 КЗоТ.
Из норм ст. 32 КЗоТ следует, что без
изменения в организации производства
и труда работодатель не вправе односторонне изменять существенные условия труда.
Пленум Верховного Суда Украины в п. 10
постановления «О практике рассмотрения
судами трудовых споров» от 06.11.1992 г.
№ 9 разъяснил, что изменения в организации производства и труда — это введение
бригадной формы организации труда вместо индивидуальной и наоборот, введение
новой техники и технологии производства,
освоение новых методов труда и т. п. Приведенный этим постановлением перечень
таких изменений далеко не полный. Поэтому
изменением в организации производства

и труда можно считать и перевод отдельных
категорий работников, структурных подразделений предприятия или всего предприятия на неполное рабочее время, если это
вызвано невозможностью использования
труда работников в течение полного рабочего времени. В связи с этими изменениями
изменяются существенные условия труда
конкретных работников.

Порядок установления
неотработки рабочих часов
Обращаем внимание: речь идет о неотработке рабочих часов. Ее установление
регулируется коллективным договором,
в отличие от неполного рабочего времени,
установление которого регулируется законодательными нормами.
Неотработка часов на весь учетный
период суммированного учета рабочего
времени, как уже отмечалось выше, возможна согласно ст. 61 КЗоТ, которая требует
непревышения нормального числа рабочих
часов за учетный период (и не требует его
обязательного установления в графиках
работы на учетный период).
Такая работа с оплатой за фактически
отработанное время может устанавливаться по соглашению между работодателем
и профсоюзным комитетом в коллективном
договоре и с согласия работников. Обязательство работодателя по этому вопросу
в коллективном договоре может формулироваться так:
«Раздел II. Обязательства стороны Работодателя.
<…>
4. По трудовым отношениям, рабочему
времени и времени отдыха.
<…>
4.4. Суммированный учет рабочего времени.
<…>
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4.4.7. Не устанавливать на учетный
период полную календарную продолжительность рабочего времени в случаях планирования для отдельных работ фонда рабочего
времени по его расчетной потребности.
Такую продолжительность рабочего времени устанавливать при месячном учетном
периоде в графиках работы, утверждаемых
приказами по предприятию по согласованию
с профсоюзным комитетом и с согласия
работников».
Неотработка часов на отдельные месяцы учетного периода может предусматриваться в утверждаемых графиках работы
при суммированном учете рабочего времени как недоработка до календарной нормы
рабочего времени, компенсирующая соответствующую переработку в другие месяцы.
Это приемлемо в сельскохозяйственном
производстве при учетном периоде большой
продолжительности, к примеру — годовой.
Такая компенсаторная неотработка часов, подобная неполному рабочему времени, при суммированном учете устанавливается не по законодательным нормам
ст. 56 и 32 КЗоТ или по нормам коллективного договора. Это просто элемент
функционирования суммированного учета
рабочего времени.
Например, для трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства
расчетный годовой учетный период с марта
2016 г. до марта 2017 г. по календарной
норме (сумме норм 12 месяцев учетного
периода) составил 2003 часа. На 11 месяцев
этого периода утвержденная отработка по
месячным графикам — 1917 часов.
На февраль 2017 г. приказом по предприятию норма рабочих часов по графику утверждена в количестве 86 часов как
разница между годовой и 11-месячной
отработанной нормой рабочего времени
(2003 – 1917 = 86 часов). В этом месяце
трактористы-машинисты ремонтируют
в ремонтной мастерской сельскохозяйст-

венную технику. В условном примере по
трудовому договору для трактористов-машинистов предусмотрено выполнение обязанностей и по другой профессии — слесаря
по ремонту сельскохозяйственных машин
и оборудования.
При фактически отработанных согласно
графику в феврале 2017 г. 86-ти часах до
календарной нормы в 160 часов недорабатывается 74 часа (160 – 86 = 74 часа). Эти
74 часа и есть компенсация переработки
в другие месяцы учетного периода.
Часы к отработке для всех месяцев определялись также с учетом утвержденных
значений предыдущих месяцев.

Особенности социально-трудовых
отношений
Согласно ст. 56 КЗоТ работа на условиях неполного рабочего времени не влечет
за собой каких-либо ограничений объема
трудовых прав работников. При этом не
ограничиваются такие трудовые права работников:
• трудовые права, вытекающие из общеустановленных норм действующего законодательства (например, на использование
выходных и праздничных дней);
• права на все виды общеобязательного
государственного социального страхования
(в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и погребением; на случай безработицы; от несчастного случая на производстве
и профессиональных заболеваний, повлекших утрату трудоспособности; пенсионное
страхование);
• сохранение продолжительности ежегодного основного отпуска (в стаж работы,
дающей право на ежегодный основной отпуск, в частности, зачисляется время фактической работы, в т. ч. на условиях неполного
рабочего времени, в течение рабочего года,
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за который предоставляется отпуск; п. 1
части первой ст. 9 Закона об отпусках).
Неограничение трудовых прав работников, предусмотренное ст. 56 КЗоТ как базовой, распространяется и на неполное рабочее время, установленное в соответствии со
ст. 32 КЗоТ. Однако при работе с неполным
рабочим временем теряется право на полную
продолжительность ежегодных дополнительных отпусков по условиям труда.
Так, в соответствии с частью второй ст. 9
Закона об отпусках в стаж работы, дающий
право на ежегодные дополнительные отпуска, в частности, засчитывается время
фактической работы с вредными, тяжелыми
условиями труда или с особым характером
труда, если работник занят в этих условиях
не менее половины продолжительности рабочего дня, установленной для работников
данного производства, цеха, профессии или
должности.
Неполное рабочее время учитывается при
применении Порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденного постановлением КМУ от 08.02.1995 г. № 100 (далее —
Порядок № 100): при неполном рабочем дне
в расчетном периоде учитываются все дни
работы; при неполной рабочей неделе, по
мнению Министерства труда и социальной
политики Украины (письмо от 21.05.2009 г.
№ 279/13/84-09), из расчетного периода
следует исключать только те дни, когда
работник не работал из-за неполной рабочей недели, установленной по инициативе
работодателя согласно ст. 32 КЗоТ1.
Особенности социально-трудовых отношений при неполном рабочем времени будут
в результате неотработки рабочих часов и
при суммированном учете рабочего времени.
1 Редакция такой подход не разделяет, т. к. работа непол
ную рабочую неделю по договоренности с работодателем
(по инициативе работника) ничем не отличается от работы
неполную рабочую неделю, установленную по инициативе
работодателя согласно ст. 32 КЗоТ. Речь идет о сохранении
за работником за время отпуска средней зарплаты, сопоставимой с его обычной зарплатой (Прим. ред.).
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Исходим из того, что эти правоотношения
отличаются по нормативному регулированию — законодательному и договорному. Но
они идентичны по сути — по неоплаченной
фактической недоработке рабочего времени.
Относительно особенностей при исчислении средней зарплаты. Предполагается, что
неотработка рабочих дней по утвержденному графику в условиях неполной рабочей
недели может считаться неотработкой по
не зависящим от работника причинам с исключением этих дней из расчетного периода.
Но официальное разъяснение укрепит это
предположение.

Документальное оформление
фактических недоработок
Неполное рабочее время в графиках
работы при суммированном учете может
устанавливаться организационным приказом при введении суммированного учета
или специальным приказом по изменению
графика учета в учетном периоде.
По окончании учетного периода неполное
рабочее время учитывается при определении
отклонений фактически отработанного времени от расчетной нормы. При этом календарная норма рабочего времени уточняется
с учетом неполного рабочего времени.
Например, в учетном периоде, I квартале
2017 г., в феврале из-за снижения объема
работы приказом по предприятию о введении
суммированного учета рабочего времени
была установлена неполная рабочая неделя. При этом предусмотрен такой режим
работы: 4 дня в неделю по 7 часов работы поочередно каждой из четырех бригад:
1-я бригада работает по понедельникам,
2-я — по вторникам, 3-я — по средам, 4-я —
по четвергам.
Календарный фонд (норма) рабочего времени одного работника (при пребывании его
в списочном составе весь учетный период)
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составляет при 40-часовой рабочей неделе
в январе 159 часов, в марте — 175 часов,
а в феврале — 28 часов (7 × 4 = 28). Календарный фонд рабочего времени (календарная норма) работника составит 362 часа
(159 + 28 + 175). При полном рабочем времени календарная норма за I квартал 2017 г.
составила бы 494 часа (159 + 160 + 175).
Больше внимания в документировании
уделим неотработке по договорным нормам
и неотработке как элементу суммированного учета.
в приложении 1 приводится пример приказа по предприятию о неотработке нормы
часов на весь учетный период суммированного учета рабочего времени. в примере —
общепринятый режим работы сторожей
офиса.
в графиках сменности (приложение № 2
к приказу) соблюдена предусмотренная ст. 59
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КЗоТ продолжительность перерыва между
сменами — не менее двойной продолжительности времени работы в предыдущей смене.
в приложении 2 по уже приводимым данным примера приводится пример приказа
по предприятию о неотработке часов на
отдельный месяц учетного периода при
суммированном учете рабочего времени.
в примере — режим работы машинистовтрактористов сельскохозяйственного производства, занятых ремонтом сельхозтехники.
надеемся, что рассмотренные практические аспекты помогут взвешенно определять
характер фактических недоработок при
суммированном учете рабочего времени.
а характер недоработок (неполное рабочее
время или неотработка по графику работы)
определит правомерность их установления
соответственно по законодательным или
договорным нормам.

Приложение 1
Пример приказа о неотработке нормы часов на весь учетный период
суммированного учета рабочего времени
ООО «ЭЛЕВАТОРНАЯ КОМПАНИЯ»
ПРИКАЗ
19.06.2017

г. Запорожье

№ 48-ОД

О режиме работы сторожей офиса
Для сторожей офиса установлен суммированный учет рабочего времени с месячным
учетным периодом. У сторожей 12-часовая работа в будние дни, 13-часовая —
в предпраздничные дни и 24-часовая — в выходные и праздничные дни. Такие условия несения службы и три человека оптимальной численности создают объективные
причины неотработки нормального числа рабочих часов.
Потребность в численности сторожей по представленному расчету на август 2017 г.
ниже штатной численности на 0,3 единицы. Такой уровень превышения штатной
численности определяется и в каждом месяце года.
Коллективным договором предприятия на 2017 г. предусмотрено в таких случаях
устанавливать в утверждаемых графиках работы складывающуюся неотработку
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нормативного времени. Охрана осуществляется одним постом, и установить перерыв
для отдыха и питания нет возможности.
С учетом изложенного, в целях упорядочения организации труда сторожей, руководствуясь действующим законодательством, коллективным договором предприятия на 2017 г., по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия (протокол
заседания от 09.06.2017 г. № 6) и с согласия работников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расчетную численность сторожей офиса на август 2017 г. в сопоставлении со штатной — приложение № 1 к приказу.
2. Устанавливать с августа 2017 г. сторожам офиса месячные режимы работы
с недоработкой нормального числа рабочих часов с оплатой за отработанное время.
2.1. Утвердить режимы рабочего времени и графики сменности на август 2017 г.
с предоставлением сторожам возможности приема пищи на посту в течение рабочего
времени — приложения № 2 и № 3 к приказу.
3. Инспектору по кадрам Карповой В. К.:
3.1. Ознакомить в трехдневный срок под подпись сторожей с приказом и графиками сменности на август 2017 г.
3.2. Обеспечивать в течение года подмену сторожей на время невыходов на работу (в связи с отпусками, по временной нетрудоспособности и т. п.) контингентом
временных работников.
3.3. Не позднее чем за 45 дней до начала месяца представлять на утверждение
режимы рабочего времени и помесячные графики сменности на следующий месяц.
4. Заведующему хозяйством Волкову П. И. организовывать подмену постоянными
сторожами друг друга в случаях их кратковременных невыходов на работу (по временной нетрудоспособности, при разрешенных законом неявках и т. п.)
5. Контроль за выполнением приказа возложить на главного экономиста Калашник Т. П.
Основания: 1. Выписка из протокола заседания профкома от 09.06.2017 г. № 6.
2. Заявление сторожей офиса об установлении им неполного рабочего
времени и о согласии с режимом работы с неотработкой нормального
числа рабочих часов.
3. Докладная записка главного экономиста Калашник Т. П. от 15.06.2017 г.
с проектом этого приказа.

Председатель правления

Владов

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

Д. И. Владов

31

32

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Приложение № 1
к приказу по ООО «Элеваторная компания»
от 19.06.2017 г. № 48-ОД
Расчетная численность сторожей офиса на август 2017 г. в сопоставлении
со штатной по календарю пятидневной 40-часовой рабочей недели
№
п/п

Составляющие расчета

1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6
7

2
Продолжительность работы (часов):
в будние дни
в предпраздничный день
в выходные и праздничные дни
Количество дней работы:
в будние дни
в предпраздничный день
в выходные и праздничные дни
Плановый фонд рабочего времени:
в будние дни (12 часов × 21 день)
в предпраздничный день (13 часов × 1 день)
в выходные и праздничные дни (24 часа × 9 дней)
на месяц:
Норма продолжительности рабочего времени при пятидневке, часов
Расчетная численность сторожей на месяц, человек (481 ÷ 175)
Численность сторожей по штатному расписанию на 2017 г.
Превышение штатной численности над расчетной (стр. 6 – стр. 5)

Главный экономист

Калашник

Расчетные
данные

3
12
13
24
21
1
9
252
13
216
481
175
2,7
3
+ 0,3

Т. П. Калашник
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Приложение № 2
к приказу по ООО «Элеваторная компания»
от 19.06.2017 г. № 48-ОД
Режимы рабочего времени сторожей офиса на август 2017 г.
на суммированном учете рабочего времени с недоработкой
нормативного числа рабочих часов
№
п/п
1
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Показатели режима работы
2
Количество постов в смену
Продолжительность работы, часов
Количество смен
Дневная смена:
Начало работы
Перерыв для отдыха и питания
Окончание работы
Продолжительность смены
(зачетное время), часов
Ночная смена:
Начало работы
Перерыв для отдыха и питания
Окончание работы
Продолжительность смены
(зачетное время), часов

Инспектор по кадрам

3
1
12
2

В предпраздничный день
23-го
4
1
13
2

18:00
–
24:00
6

17:00
–
24:00
7

6:00
–
24:00
18

0:00
–
6:00
6

0:00
–
6:00
6

0:00
–
6:00
6

В будние
дни

Карпова

В выходные
и праздничные
дни
5
1
24
2

В. К. Карпова
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1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Нормальное число рабочих часов — 175

Часов

12
19
13
44

163
156
162
481

Недоработка

Инспектор по кадрам

Карпова

В. К. Карпова

Условные обозначения: 6 — продолжительность ночной смены (часов) во все дни месяца и дневной смены в
будние дни, 7 — продолжительность дневной смены (часов) в предпраздничный день, 18 — продолжительность
дневной смены в праздничные и выходные дни.

1 Кот
6 6 6 6 6 6
6 6
18
6 6
6 6
18
6 7
6 18
6 6 6
В. И.
2 Мась 6
6 6
6
6 6
6 6
6 6
18
6 6
6 6 6 18
6 6
18
И. С.
3 Жук
6 6
18
6 6 6
6 6 18
6 6
6 6 6 6
6 18
6 6 6
6
В. Г.
Итого
12 12 12 12 24 24 12 12 12 12 12 24 24 12 12 12 12 12 24 42 12 12 13 24 12 24 24 12 12 12 12
часов

Сторожа:

ПереОтраработка
Дни
ботВт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт
недели
ка

Дни
месяца

Графики сменности сторожей офиса с суммированным учетом рабочего времени на август 2017 г.
с недоработкой нормального числа рабочих часов

Приложение № 3
к приказу по ООО «Элеваторная компания»
от 19.06.2017 г. № 48-ОД
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Приложение 3
Пример приказа по предприятию о неотработке часов при суммированном
учете рабочего времени на отдельный месяц учетного периода
ООО «ВЫСОКОЕ»
ПРИКАЗ
26.12.2016

с. Высокое

№ 102-ОД

О графике работы трактористов-машинистов
на февраль 2017 г.
Приказом по предприятию от 02.12.2015 г. № 125-ОД для трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства с 01.03.2016 г. по 01.03.2017 г. введен
суммированный учет рабочего времени. Этим приказом определено, что графики
работы утверждаются и доводятся до сведения работников не позднее, чем за один
месяц до введения их в действие.
Для трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства расчетный
годовой учетный период по календарной норме составил 2003 часа. На 11 месяцев
этого периода утверждено к отработке по месячным графикам 1917 часов. В феврале
2017 г. осталось отработать 86 часов (2003 – 1917).
С учетом изложенного и по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия
(протокол заседания от 22.12.2016 г. № 12)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить графики и режим работы трактористов-машинистов, занятых на ремонте
сельхозтехники, на февраль 2017 г. — приложение к приказу.

Основания: докладная записка инспектора по кадрам Пилипенко В. Л. от 22.12.2016 г.
с проектом приказа.
Директор

Долинин

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

Д. И. Долинин
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8
8

8 8 8

8 8 8
8 8 8

8 8 8

8 8
8 8 7

7
7

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. Графики работы

Главный механик

Козачук

86

86

Отработка
часов

Г. П. Козачук

2. Режим работы
Начало работы — 8:00, обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00, окончание работы: при 8-часовом рабочем дне —
17:00, при 7-часовом рабочем дне — 16.00

2.

1.

№
п/п

Фамилия,
инициалы
работников
Волков
В. И.
Сомов
Г. И.
и т. д.

Графики и режим работы для трактористов-машинистов, занятых на ремонте сельхозтехники
на февраль 2017 г.

Приложение к приказу по ООО «Высокое»
от 26.12.2016 г. № 102-ОД
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Валерия ЛИНЕВИЧ,
бухгалтер-эксперт, департамент аутсорсинга
Международной аудиторской компании BDO

Особенности

организации
удаленной работы
В связи с последними изменениями в законодательстве
и увеличением расходов работодателей на оплату труда сотрудников все чаще наблюдается тенденция к переводу уже
имеющихся работников на удаленную работу и одновременному набору новых на таких же условиях, то есть для работы
на дому. Работодатель таким образом уменьшает расходы на
аренду офиса, коммунальные услуги и амортизацию офисной
техники. Но что получают сами сотрудники? Давайте разберемся, как правильно оформлять такие трудовые отношения
и какие права и обязанности остаются у обеих сторон

У

работодателя есть два варианта
приема работников: оформлять их
по договорам гражданско-правового
характера или принимать на работу (переводить) на достаточно специфические условия труда.
Если речь идет о договорах гражданскоправового характера — все просто. Не важно,
где, в какое время и с помощью какого оборудования работает человек. Оплачивается
только результат его работы. Если соискателя
принимать на удаленную работу — необходимо соблюдать определенные правила.
О них далее.

Договор и организация труда
Следует отметить, что трудовое законодательство Украины, в частности КЗоТ, не
содержит понятия «выполнение работы на
дому» и не определяет порядка и требований относительно заключению с наемными
работниками договоров на выполнение
работы на дому. Правда, еще является действующим Положение об условиях труда
надомников, утвержденное постановлением
Государственного комитета СССР по труду
и социальным вопросам и Секретариата
ВЦСПС от 29.09.1981 г. № 275/17-99 (далее —
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Положение № 275). Оно устарело морально,
но в некоторых случаях работодателям необходимо придерживаться некоторых его
весьма устаревших норм.
Понятно, что соискатель должен написать
заявление о приеме на работу с указанием
просьбы работать удаленно. Но мы понимаем, что без трудового договора тут никак не
обойтись. Именно в этом документе должны
быть прописаны все условия такой работы:
должность, продолжительность рабочего
времени, оклад, условия премирования,
количество дней предоставляемого отпуска
и т. д. Обязательно необходимо указать фактическое нахождение сотрудника: адрес, по
которому он будет находиться в свое рабочее
время (его место жительства или другое
помещение по его выбору). И, главное,
уведомление о приеме такого сотрудника
на работу в налоговый орган отправлять
нужно, как и на обычных работников.
Трудовой договор может быть срочным,
бессрочным и на время выполнения определенной работы. Заключать такой договор
можно с любым соискателем. Единственный
нюанс: принимать на работу на дому лиц,
не достигших 18 лет, необходимо с учетом
требований ст. 191 КЗоТ, т. е. только после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения ими
21 года, ежегодно проводить обязательные
медицинские осмотры.
При оформлении на работу надомника
его следует ознакомить под подпись с соответствующими локальными нормативными
актами предприятия, такими как правила
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, должностной (рабочей)
инструкцией. Также работодатель должен
бесплатно обеспечить надомников всем необходимым для выполнения работы. Порядок и сроки обеспечения надомников сырьем, материалами и полуфабрикатами,
порядок расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стоимости материалов

(если изделия изготавливались из собственных материалов), вывоза готовой продукции
указываются в трудовом договоре по соглашению сторон или в коллективном договоре.
Организация трудовых процессов в надом
ных условиях допускается только для лиц,
имеющих необходимые жилищно-бытовые
условия и практические навыки либо могут
быть обучены этим навыкам для выполнения определенных работ. Обследование
жилищно-бытовых условий сотрудников,
изъявивших желание работать дома, проводится администрацией предприятия совместно с представителями профсоюза.
При обследовании следует обратить особое
внимание на тот факт, не создает ли выполнение надомником порученной работы
неудобство соседям. Ведь согласно п. 12
Положения № 275 поручать надомникам
подобные работы запрещено. Соответственно, нам приходится придерживаться этих
устаревших норм.

Учет рабочего времени
и оплата труда
Сотрудники, работающие удаленно, входят в штат компании, отражаются в табеле
рабочего времени и вносятся в график отпус
ков. На основании табеля им осуществляется начисление заработной платы. Автор
рекомендует отображать нормальную продолжительность рабочего времени (например, проставлять «обычные восьмерки»),
ведь надомники распределяют рабочее время по своему усмотрению и проконтролировать, сколько и когда фактически работал
работник на дому, практически невозможно.
В связи с этим невозможно предусмотреть
и сверхурочные работы или работы в ночное
время, а также работу в праздничные или
нерабочие дни и соответственно осуществлять их повышенную оплату.
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Размер заработной платы надомников
(тарифная ставка, оклад), равно как и других
работников, не может быть ниже размера
минимальной заработной платы. Оплата
труда надомников может осуществляться
по почасовой, сдельной или по другим
системам оплаты труда, в т. ч. с установленным окладом (ставкой). Никаких отличий в расчете заработной платы и ее
налогообложении нет. Ее выплата должна
производиться не реже двух раз в месяц, как
и обычным работникам. Предприятие платит НДФЛ и военный сбор в общеустановленном порядке (по месту расположения
предприятия (без филиалов)), независимо
от того, где проживает и фактически осуществляет трудовую деятельность работник.
Другие расходы надомника, такие как
расходы на электроэнергию, воду, связь,
интернет и т. д., если они недостаточно
существенны и нет возможности их просчитывать отдельно от обычных расходов
надомников на бытовые услуги, на практике
преимущественно не компенсируются. Если
же эти расходы достаточно существенны
по сравнению с обычными расходами надомника, желательно также разработать
порядок их компенсации. Сумма компенсации будет облагаться налогами по правилам налогообложения дополнительного
блага.
Например, если труд надомника связан
преимущественно с работой на ноутбуке,
то его расходы на электроэнергию будут
относительно небольшими по сравнению
с расходами надомника, который часто
пользуется электрическим утюгом или отпаривателем швейных изделий, или принтером для распечатки разных материалов.
Аналогично относительно небольшими будут
расходы на телефонную связь переводчика
определенного вида текстов, который лишь
время от времени связывается со своим
работодателем, по сравнению с расходами диспетчера или агента по снабжению,

который постоянно общается с клиентами
по стационарному телефону с почасовой
тарификацией.
Если надомник проживает в другом населенном пункте, а не в том, где расположено
предприятие, у него также могут возникать
расходы, связанные с поездками по служебным (рабочим) делам в главный офис
компании. Для решения вопроса о компенсации таких расходов и во избежание возможных недоразумений с органами контроля
в приказе о приеме на работу (назначении
на должность) такого работника следует
указать, что место его постоянной работы
(рабочее место) расположено в другом населенном пункте.

Оформление трудовой книжки
надомника
В Положении № 275 предусмотрены определенные особенности оформления трудовых
книжек надомников. Так, в соответствии
с п. 8 данного Положения на надомников,
ранее нигде не работавших и соответственно
не имеющих трудовых книжек, трудовые
книжки оформляют в обычном порядке после сдачи ими первого выполненного задания.
В таком же порядке вносят записи в уже
имеющиеся трудовые книжки работников.
Однако указанные нормы не соответствуют
ст. 48 КЗоТ и Инструкции о порядке ведения
трудовых книжек работников, утвержденной
приказом Министерства труда Украины,
Министерства юстиции Украины и Министерства социальной защиты населения
Украины от 29.07.1993 г. № 58 (далее —
Инструкция № 58). Согласно п. 1.1 данной
Инструкции трудовые книжки ведут на всех
работников, работающих на предприятиях
всех форм собственности или у физического
лица более пяти дней. Заполнение трудовой
книжки впервые осуществляется работодателем не позднее недельного срока со дня
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приема работника на работу (п. 2.2 Инструкции № 58). Автор рекомендует соблюдать
пятидневный срок заполнения трудовых
книжек и для надомных работников.

КЗоТ, но при этом могут возникнуть и определенные особенности.
Например, расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя за прогул
(в т. ч. за отсутствие на работе более трех
часов в течение рабочего дня) без уважительных причин (п. 4 ст. 40 КЗоТ) будет
сложно, если надомнику не установлено конкретное время работы и его задача состоит,
например, в изготовлении определенного
количества изделий в течение конкретного
периода (дня, недели, месяца). Если же трудовым договором, заключенным, например,
с диспетчером на телефоне на дому, пре
дусмотрено, что он обязан принимать и передавать определенные сообщения в течение
конкретного времени (например, с 8:00 до
17:00), то отсутствие его на рабочем месте
у стационарного телефона более трех часов
в указанное время может служить основанием для расторжения трудового договора по
инициативе работодателя за прогул.
Исходя из всего вышесказанного, нет ничего сложного в оформлении сотрудников на
работу удаленно. Главное придерживаться
всех норм и положений законодательства
и подготовить необходимые документы.
Хотелось бы обратить особое внимание
на то, что если работодатель планирует
переводить своего сотрудника на удаленную
работу, такой перевод рассматривается как
изменение существенных условий труда
(ст. 32 КЗоТ). При этом сотрудника необходимо предупредить в письменной форме не
ранее чем за два месяца до планируемого
перевода.

Определение продолжительности
ежегодного отпуска надомнику
Нормы раздела V «Отпуска» Положения
№ 275 не соответствуют законодательству.
Поэтому, решая вопрос о предоставлении
надомникам отпусков, следует руководствоваться нормами Закона об отпусках. Стоит
заметить, что данным Законом не преду
смотрены какие-либо особенности для надомников, кроме как в части четвертой ст. 18
обусловлено, что по желанию женщины или
лиц, указанных в части третьей этой статьи
(отца ребенка, бабушки, дедушки или других
родственников, фактически ухаживающих
за ребенком, или лица, усыновившего или
взявшего под опеку ребенка, одного из приемных родителей), в период их пребывания
в отпуске по уходу за ребенком они могут
работать на условиях неполного рабочего
времени или на дому. При этом за ними
сохраняется право на получение пособия
в период такого отпуска.

Увольнение надомника
Расторжение трудового договора с надом
ником также осуществляется в общеустановленном порядке согласно требованиям
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головний редактор журналу «Заработная плата»

Перевірки

стосовно додержання
законодавства
про працю
З травня набрали чиності нормативні акти з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про
працю. У статті коротко проаналізовано їх зміст

П

остановою КМУ від 26.04.2017 р.
№ 295 на виконання положень
ст. 259 КЗпП та ст. 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (далі — Закон
№ 280) затверджено (див. с. 43):
• Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про
працю (далі — Порядок контролю);
• Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про
працю (далі — Порядок нагляду).
Крім того, згаданою постановою внесено зміни до Порядку накладення штрафів
за порушення законодавства про працю
та зайнятість населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07.2013 р. № 509
(див. с. 53).
Порядок контролю передбачає проведення перевірок — інспекційних відвідувань
та невиїзних інспектувань інспекторами
праці — за ознаками, які свідчать про порушення законодавства про працю, за результатами яких складається акт, і в разі виявлення
порушень законодавства про працю — припис

про їх усунення. Порядок нагляду також
передбачає проведення перевірок, але їх
метою є виявлення порушень та недоліків
під час контрольних повноважень, за результатами яких складається висновок,
а в разі виявлення порушень законодавства
про працю та/або недоліків — вимога. Ці
документи можуть бути підставою для прийняття рішення про притягнення роботодавця
до відповідальності.
Заходи контролю можуть проводитися
без попереднього планування та попередження, а нагляду — за планом з попередженням не пізніше ніж за п’ять робочих
днів до їх початку.
Повноваження інспекторів, які здійснюють контроль, та інспекторів, які здійснюють
нагляд, різняться між собою — повноваження перших ширші. Як випливає з п. 3
Порядку контролю та п. 4 Порядку нагляду,
повноваження з контролю/нагляду мають
бути передбачені посадовими обов’язками
посадових осіб, отже, слід розуміти, що в них
мають бути й різні посвідчення, що дають
право контролю чи нагляду.
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Як зазначається в п. 2 Порядку контролю
та в п. 4 Порядку нагляду, перевірки мають
право проводити інспектори праці. І таких
інспекторів праці, скажімо так, є два види:
• інспектори Держпраці та її терито
ріальних органів;
• інспектори органів місцевого самоврядування — виконавчих органів міських рад
міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних
громад (виконавчі органи рад).
Інспектори праці виконавчих органів
рад мають право проводити перевірки лише
з питань своєчасної та в повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій
в оплаті праці, оформлення трудових відносин (п. 2 Порядку контролю), але не обмежені
у правах нагляду (п. 2 Порядку нагляду).
Повноваження інспектора праці під
тверджуються службовим посвідченням
встановленої форми, що видається Держпраці, яке веде їх реєстр. Відсутність посвідчення
в реєстрі свідчить про його недійсність.
Для проведення перевірок інспекторам
праці не потрібно мати окремого направлення на перевірку, наказу чи витягу
з нього. Слід лише пред’явити уповноваженій
посадовій особі своє службове посвідчення.
Але це не означає, що інспектори праці
ходитимуть на перевірки безконтрольно. Рішення про доцільність проведення
відповідних заходів з підстав, визначених
пп. 5–7 п. 5 та п. 31 Порядку контролю,
приймає керівник органу контролю або
його заступник. А якщо інспектор має намір
відвідати роботодавця згідно з п. 33 цього
Порядку («для профілактики»), то йому достатньо лише зареєструвати свій намір до
початку відвідування.

Інспектори праці наділені широкими
правами, повний перелік яких наведено
в п. 11 Порядку контролю та в п. 10–11 Порядку нагляду.
Якщо інспектор прийшов на перевірку, то
він перевіряє конкретне питання щодо дотримання законодавства про працю й може
знайомитися з документами, ведення яких
передбачено законодавством про працю та
які містять інформацію/відомості з питань,
що є предметом перевірки. У такому випадку
документи статзвітності чи податкові мали
б не вимагати. Але якщо йдеться про нагляд,
то інспектори можуть аналізувати, серед
іншого, й документи статзвітності. Тим
паче що однією з підстав для проведення
перевірки (контролю) є невідповідність
кількості працівників роботодавця обсягам
виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним
видом економічної діяльності.
«Чи завжди накладатиметься штраф за
наслідками перевірок?» — це запитання,
напевне, цікавить найбільше. З огляду на
п. 27–29 Порядку контролю, автор вважає,
що штраф буде накладатися не завжди. Адже
в п. 28 цього Порядку зазначено, що в разі
виконання припису заходи щодо притягнення об’єкта відвідування та його посадових
осіб до відповідальності не вживаються.
Але завжди незалежно від реалізації припису роботодавця буде притягнуто до
відповідальності за:
• використання праці неоформлених
працівників;
• несвоєчасну та не в повному обсязі
виплату заробітної плати;
• недодержання мінімальних гарантій
в оплаті праці.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 26 квітня 2017 р. № 295

Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Відповідно до частини першої ст. 259 Кодексу
законів про працю України Кабінет Міністрів
України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок здійснення державного контролю
за додержанням законодавства про працю;
Порядок здійснення державного нагляду за
додержанням законодавства про працю.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів
України зміни, що додаються.
3. Рекомендувати міським радам міст обласного значення та сільським, селищним, міським
радам об’єднаних територіальних громад під
час здійснення повноважень, передбачених
частиною третьою статті 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», керуватися
цією постановою.
Прем’єр-міністр України 

4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства
про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) від 17 листопада 2010 р. № 1059;
постанову Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності суб’єктами господарювання у частині
додержання вимог законодавства про працю
та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»
від 10 жовтня 2012 р. № 937».
В. Гройсман
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 295

ПОРЯДОК
здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням
законодавства про працю юридичними особами
(включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фі-

зичними особами, які використовують найману
працю (далі — об’єкт відвідування).
2. Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі
проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці:
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Держпраці та її територіальних органів;
виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських
рад об’єднаних територіальних громад (з питань
своєчасної та у повному обсязі оплати праці,
додержання мінімальних гарантій в оплаті праці,
оформлення трудових відносин) (далі — виконавчі органи рад).
3. Інспекторами праці є посадові особи
Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів рад (далі — органи контролю),
посадовими обов’язками яких передбачено
повноваження щодо здійснення державного
контролю за додержанням законодавства про
працю (далі — контрольні повноваження).
Контрольні повноваження інспектора праці
підтверджується службовим посвідченням
встановленої Мінсоцполітики форми, що видається Держпраці.
Держпраці веде реєстр посвідчень інспекторів праці.
Підставою для видачі посвідчення інспектора праці посадовій особі виконавчого органу
ради є лист сільського, селищного, міського
голови, до якого додається заповнена картка
обліку даних інспектора праці відповідно до
форми, затвердженої Мінсоцполітики.
Посвідчення, щодо якого відсутня інформація в реєстрі посвідчень інспекторів праці,
вважається недійсним.
Про втрату посвідчення невідкладно повідом
ляється керівнику виконавчого органу ради та
Держпраці.
У разі прийняття рішення про скасування посвідчення та в разі, коли посвідчення зіпсоване
чи втрачене, інформація про нього з реєстру
посвідчень інспекторів праці виключається.
4. Порядок складення та форми акта, довідки,
припису, вимоги визначаються Мінсоцполітики.
Порядок складення та форми журналів,
інструкції з оформлення документів, що складаються під час підготовки, в ході та за результатами інспекційного відвідування, невиїзного
інспектування, порядок повідомної реєстрації
інспекційних відвідувань та рішень інспектора
праці про відвідування роботодавця, передбачене пунктом 33 цього Порядку, визначаються
Держпраці.

Форми службового посвідчення інспектора
праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік
питань, що підлягають інспектуванню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держпраці.
Проведення інспекційних відвідувань
та організація невиїзних інспектувань
5. Інспекційні відвідування проводяться:
1) за зверненням працівника про порушення
стосовно нього законодавства про працю;
2) за зверненням фізичної особи, стосовно
якої порушено правила оформлення трудових
відносин;
3) за рішенням керівника органу контролю
про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу
інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не
обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4–7 цього пункту;
4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства
про працю;
5) за повідомленням посадових осіб органів
державного нагляду (контролю), про виявлені
в ході виконання ними контрольних повноважень
ознак порушення законодавства про працю;
6) за інформацією:
Держстату та її територіальних органів про
наявність заборгованості з виплати заробітної
плати;
ДФС та її територіальних органів про:
— невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних
робіт, наданих послуг) до середніх показників
за відповідним видом економічної діяльності;
— факти порушення законодавства про
працю, виявлені у ході здійснення контрольних
повноважень;
— факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку,
встановленому законом;
— роботодавців, що мають заборгованість із
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у розмірі, що
перевищує мінімальний страховий внесок за
кожного працівника;
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Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:
— роботодавців, які нараховують заробітну
плату менше мінімальної;
— роботодавців, у яких стосовно працівників
відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
— роботодавців, у яких протягом місяця
кількість працівників, що працюють на умовах
неповного робочого часу, збільшилась на 20
і більше відсотків;
— працівників, які виконують роботи (надають
послуги) за цивільно-правовими договорами
в одного роботодавця більше року;
— роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати
у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу
Законів про працю України та Закону України
«Про відпустки»);
— роботодавців, у яких протягом року не
проводилась індексація заробітної плати або
сума підвищення заробітної плати становить
менше суми нарахованої індексації;
— роботодавців, у яких 30 і більше відсотків
працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;
— роботодавців з чисельністю 20 і більше
працівників, у яких протягом місяця відбулося
скорочення на 10 і більше відсотків працівників;
7) за інформацією профспілкових органів
про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення
громадського контролю за додержанням законодавства про працю.
Звернення фізичних осіб, стосовно яких
порушено правила оформлення трудових відносин, працівників і роботодавців може бути
подане через уповноваженого представника.
Рішення про доцільність проведення відповідних заходів з підстав, визначених підпунктами 5 — 7 цього пункту та пунктом 31 цього
Порядку, приймає керівник органу контролю,
його заступник.
Інспекційне відвідування або рішення інспектора праці про відвідування роботодавця,
передбачене пунктом 33 цього Порядку, підлягає
повідомній реєстрації Держпраці чи її територіальним органом до початку його проведення.

6. Під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування
інспектор праці, якщо тільки він не вважатиме,
що це завдасть шкоди інспекційному відвідуванню або невиїзному інспектуванню, може
одержати інформацію та/або документи, що
стосуються предмета інспекційного відвідування
чи невиїзного інспектування, від об’єкта відвіду
вання, державних органів, а також шляхом
проведення аналізу наявної (загальнодоступної)
інформації про стан додержання законодавства
про працю.
Документи, отримані під час підготовки до
проведення інспекційного відвідування або
невиїзного інспектування, що містять інформацію про порушення об’єктом відвідування
вимог законодавства про працю, долучаються
до матеріалів інспекційного відвідування або
невиїзного інспектування.
7. У разі потреби для участі в інспекційних
відвідуваннях можуть залучатися (за згодою
керівника об’єкта відвідування або іншої упов
новаженої ним посадової особи) представники
профспілок, їх організацій та об’єднань профспілок, члени яких працюють в об’єкта відвідування,
організацій роботодавців та їх об’єднань.
8. Про проведення інспекційного відвідування
інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування
або уповноваженій ним посадовій особі.
Про проведення інспекційного відвідування
з питань виявлення неоформлених трудових
відносин інспектор праці повідомляє об’єкту
відвідування або уповноваженій ним посадовій
особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке
повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.
9. Під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред’явити
об’єкту відвідування або уповноваженій ним
посадовій особі своє службове посвідчення.
10. Тривалість інспекційного відвідування,
невиїзного інспектування не може перевищувати
10 робочих днів, для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва — двох
робочих днів.
11. Інспектори праці за наявності службового
посвідчення безперешкодно, без попереднього
повідомлення мають право:
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1) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 цього Порядку, самостійно
і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог
законодавства про охорону праці проходити до
будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких
використовується наймана праця;
2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких
передбачено законодавством про працю, що
містять інформацію / відомості з питань, які
є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх
відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії
або витяги;
3) наодинці або у присутності свідків ставити
керівнику та/або працівникам об’єкта відвіду
вання запитання, що стосуються законодавства
про працю, отримувати із зазначених питань
усні та/або письмові пояснення;
4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці
інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
5) на надання робочого місця з можливістю
ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвіду
вання;
6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених
трудових відносин засобами аудіо-, фото- та
відеотехніки;
7) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного
відвідування, невиїзного інспектування.
12. Вимога інспектора праці про надання
об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій чи витягів з документів,
пояснень, доступу до приміщень, організації
робочого місця, внесена в межах повноважень,
є обов’язковою для виконання.
13. Інспекторам праці забороняється:
1) виступати посередниками, арбітрами чи
експертами під час розгляду індивідуальних
або колективних трудових спорів;

2) підміняти працівників об’єкта відвіду
вання під час проведення розрахунків або
перерахунків розмірів належних працівникам
коштів, готувати висновки про відповідність
або невідповідність нормативних актів об’єкта
відвідування вимогам нормативно-правових
актів з метою їх подальшого передання працівникам (у тому числі звільненим), іншим
особам чи органам;
3) проводити інспекційні відвідування з метою
отримання від об’єкта відвідування будь-яких
документів або їх копій для подальшого передання іншим особам;
4) розглядати та перевіряти питання, яке є
предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, перевіряти
своєчасність, правильність і повноту виконання
рішень суду;
5) розголошувати виробничі та комерційні
таємниці чи виробничі процеси, з якими вони
могли ознайомитися під час виконання своїх
обов’язків, крім випадків, передбачених законом, у тому числі протягом трьох років після
звільнення з посади;
6) розголошувати джерело будь-якої скарги,
доведеної до їх відома, на недоліки або порушення і повідомляти об’єкту відвідування або
його представнику про те, що відвідування було
проведене у зв’язку з отриманням такої скарги;
7) вилучати в об’єктів відвідування оригінали
їх фінансово-господарських, бухгалтерських
та інших документів, а також комп’ютерів і їх
частин.
14. Під час проведення інспекційного відвіду
вання об’єкт відвідування має право:
1) перевіряти в інспектора праці наявність
службового посвідчення;
2) не допускати до проведення інспекційного
відвідування в разі:
відсутності службового посвідчення;
якщо на офіційному веб-сайті Держпраці
відсутні рішення Мінсоцполітики про форми
службового посвідчення інспектора праці, акта,
довідки, припису, вимоги, перелік питань, що
підлягають інспектуванню;
якщо строк проведення інспекційного від
відування перевищує строки, визначені пунктом 10 цього Порядку;
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3) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до
акта або припису;
4) вимагати від інспектора праці внесення
запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок
об’єкта відвідування (за його наявності) перед
наданням акта для підпису керівником об’єкта
відвідування або його уповноваженим представником;
5) перед підписанням акта бути поінформованим про свої права та обов’язки;
6) вимагати від інспектора праці додержання
вимог законодавства;
7) вимагати нерозголошення інформації, що
становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією об’єкта відвідування;
8) оскаржувати в установленому законом
порядку неправомірні дії інспектора праці;
9) отримувати консультативну допомогу
від інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних
відвідувань, невиїзних інспектувань.
15. За рішенням керівника органу контролю
або його заступника, погодженим з об’єктом
відвідування, інспектори праці за наявності
підстав, визначених підпунктами 1, 4–7 пункту 5 цього Порядку, можуть проводити невиїзні інспектування у приміщенні відповідного
органу контролю на підставі документів та пояснень, наданих об’єктом відвідування.
16. У разі створення об’єктом відвідування
перешкод у діяльності інспектора праці (відмова у допуску до проведення відвідування
(ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування; перешкода в реалізації
інших прав, передбачених пунктом 11 цього
Порядку), відсутності об’єкта відвідування або
уповноваженої ним особи за місцезнаходженням
(адресою, зазначеною в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, інших документах, що стали підставою для проведення
відвідування), відсутності документів, ведення
яких передбачено законодавством про працю,
складається акт про неможливість проведення
інспекційного відвідування або невиїзного ін-

спектування із зазначенням відповідних причин,
який за можливості підписується керівником
об’єкта відвідування або іншою уповноваженою особою.
17. Копія акта, зазначеного у пункті 16 цього
Порядку, надсилається органам, яким підпорядкований об’єкт відвідування (за наявності),
для вжиття заходів з усунення перешкод і забезпечення присутності об’єкта відвідування
за своїм місцезнаходженням.
18. У разі відсутності документів, ведення
яких передбачено законодавством про працю,
об’єкту відвідування надсилається копія акта
про неможливість проведення інспекційного
відвідування або невиїзного інспектування
та письмова вимога із зазначенням строку
поновлення документів. На час виконання
такої вимоги строк проведення інспекційного
відвідування або невиїзного інспектування
зупиняється.
Складення акта, припису та прийняття
рішень за результатами інспекційного
відвідування, невиїзного інспектування
19. За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються
акт і в разі виявлення порушень законодавства
про працю — припис про їх усунення.
20. Акт складається в останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування
у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, що його проводив, та керівником
об’єкта відвідування або його уповноваженим
представником.
Один примірник акта залишається в об’єкта
відвідування.
21. Якщо об’єкт відвідування не погоджується
з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною
частиною.
Зауваження можуть бути подані об’єктом
відвідування не пізніше трьох робочих днів
з дати підписання акта. Письмова вмотивована
відповідь на зауваження надається інспектором
праці не пізніше ніж через три робочих дні
з дати їх надходження.
22. Матеріали, зафіксовані засобами аудіо-,
фото- та відеотехніки в ході інспекційних відвіду
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вань, долучаються до акта у паперовому або
електронному вигляді на дисках для лазерних
систем зчитування, на яких проставляється
номер акта. Про долучення таких матеріалів
робиться відмітка в акті.
23. Припис є обов’язковою для виконання
у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування
порушень законодавства про працю, виявлених
під час інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.
24. Припис вноситься об’єкту відвідування не
пізніше ніж протягом наступного робочого дня
після підписання акта (відмови від підписання),
а в разі наявності зауважень — наступного дня
після їх розгляду.
У приписі зазначається строк для усунення
виявлених порушень. У разі встановлення
строку виконання припису більше ніж три місяці
у приписі визначається графік та заплановані
заходи усунення виявлених порушень з відповідним інформуванням інспектора праці згідно
з визначеною у приписі періодичністю.
Припис складається у двох примірниках, які
підписуються інспектором праці, який проводив
інспекційне відвідування або невиїзне інспектування, та керівником об’єкта відвідування або
його уповноваженим представником.
Один примірник припису залишається в об’єкта відвідування.
25. Стан виконання припису перевіряється
після закінчення зазначеного у ньому строку
усунення недоліків, якщо об’єкт відвідування
не надав відповідь або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту усунення
виявлених порушень.
26. У разі відмови керівника чи уповноваженого представника об’єкта відвідування від
підписання або за неможливості особистого
вручення акта і припису акт та припис складаються у трьох примірниках.
Два примірники акта і припису не пізніше ніж
протягом наступного робочого дня надсилаються
об’єкту відвідування рекомендованим листом
з описом документів у ньому та з повідомленням про вручення. На примірнику акта та припису, що залишаються в інспектора праці, зазначаються реквізити поштового повідомлення,

яке долучається до матеріалів інспекційного
відвідування та невиїзного інспектування.
Об’єкт відвідування зобов’язаний повернути
інспектору праці підписаний примірник акта та
припису не пізніше ніж через три робочих дні
з дати його отримання.
У разі ненадходження в установлений строк
підписаного примірника акта та припису складається акт про відмову від підпису у двох
примірниках, один з яких надсилається об’єкту
відвідування рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Застосування заходів впливу у зв’язку
з порушенням законодавства про працю,
оскарження припису або вимоги
27. У разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом
інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень
об’єкта відвідування (у разі їх надходження)
інспектор праці проводить аналіз матеріалів
інспекційного відвідування або невиїзного
інспектування, за результатами якого вносить
припис та/або вживає заходів до притягнення
винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності.
28. У разі виконання припису в установлений
у ньому строк заходи до притягнення об’єкта
відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються.
29. Заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за
використання праці неоформлених працівників,
несвоєчасну та не у повному обсязі виплату
заробітної плати, недодержання мінімальних
гарантій в оплаті праці вживаються одночасно
із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного
відвідування або невиїзного інспектування.
30. Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк
з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального
органу Держпраці.
У разі незгоди з рішенням керівника або
заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може
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бути оскаржене до керівника або заступника
керівника Держпраці.
Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги.
Скарга розглядається у 30-денний строк
з дати її надходження, якщо інше не встановлено законом.
За результатами розгляду скарг вимоги,
приписи можуть бути скасовані повністю або
в окремій частині.

та надавати рекомендації щодо його застосування.
За результатами проведеного аналізу складається довідка.
32. З метою запобігання порушенням законодавства про працю роботодавці можуть
ініціювати проведення інспекторами праці
регулярних інформаційно-роз’яснювальних
кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про
працю, захисту і поновлення трудових прав
працівників.
33. Інспектор праці самостійно приймає
рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та
працівників про найбільш ефективні способи
дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі
щодо оформлення трудових відносин.

Забезпечення об’єкта відвідування
та його працівників інформацією
та консультаціями щодо найбільш
ефективних способів дотримання
законодавства про працю
31. За письмовою заявою роботодавця
інспектори праці можуть проводити аналіз
стану дотримання законодавства про працю

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 295
ПОРЯДОК
здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю
1. Цей Порядок визначає основні завдання
та процедуру здійснення Держпраці та її територіальними органами державного нагляду за
додержанням законодавства про працю.
2. Основною метою державного нагляду
є виявлення порушень та недоліків під час
здійснення виконавчими органами міських рад
міст обласного значення, сільських, селищних,
міських рад об’єднаних територіальних громад
та центральними органами виконавчої влади
(далі — об’єкт нагляду) повноважень, визначених відповідно частиною третьою ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та частиною другою ст. 259 Кодексу
законів про працю України (далі — контрольні
повноваження).
3. Основними завданнями державного нагляду є:
розроблення пропозицій щодо шляхів підвищення ефективності здійснення контрольних
повноважень;

внесення вимоги щодо забезпечення здійснення контрольних повноважень (далі — вимога);
вжиття заходів до ініціювання притягнення
до відповідальності посадових осіб за порушення законодавства під час здійснення контрольних повноважень.
4. Державний нагляд здійснюють посадові
особи Держпраці та її територіальних органів,
посадовими обов’язками яких передбачено
здійснення повноважень державного нагляду
за додержанням законодавства про працю
(далі — уповноважена посадова особа), що
підтверджується службовим посвідченням такої
посадової особи.
5. Державний нагляд здійснюється шляхом витребовування, збирання та аналізу
інформації, необхідної для підготовки виснов
ків про стан додержання об’єктом нагляду
законодавства про працю, або шляхом проведення перевірки об’єкта нагляду з виїздом
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за його місцезнаходженням (далі — виїзна
перевірка).
Виїзні перевірки проводяться уповноваженими посадовими особами відповідно до
індивідуального графіка, що затверджується керівником або заступником керівника
Держпраці чи її територіального органу згідно
з планом роботи Держпраці та її територіального
органу на відповідний період.
Про проведення виїзної перевірки уповноважена посадова особа повідомляє об’єкту
нагляду не пізніше ніж за п’ять робочих днів
до її початку.
6. Строк проведення виїзної перевірки не
може перевищувати п’яти робочих днів та
за обґрунтованим поданням уповноваженої
особи може бути продовжений керівником
або заступником керівника Держпраці чи її
територіального органу до 10 робочих днів.
7. До участі у виїзній перевірці в разі потреби
можуть залучатися представники центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, профспілок, їх організацій та об’єднань профспілок,
організацій роботодавців та їх об’єднань (за
згодою), а також інші уповноважені посадові
особи Держпраці та її територіальних органів.
8. Перед початком проведення виїзної перевірки уповноважена посадова особа повинна
пред’явити керівнику об’єкта нагляду або упов
новаженій ним посадовій особі своє службове
посвідчення.
9. Уповноваженій посадовій особі на час
проведення виїзної перевірки надається робоче місце з правом користування телефонним
зв’язком, розмножувальною технікою, іншими
послугами технічного характеру, необхідними
для реалізації повноважень під час виїзної
перевірки, оформлення матеріалів виїзної
перевірки, спілкування з посадовими особами
об’єкта нагляду (у разі необхідності одержання
пояснень).
10. З метою здійснення державного нагляду
уповноважені посадові особи мають право:
1) безперешкодно отримувати від об’єктів
нагляду документи, інформацію, показники
статистичної та оперативної звітності та будь-які
дані, що пов’язані із здійсненням контрольних
повноважень;

2) ставити посадовим особам об’єкта нагляду запитання, отримувати від них необхідні
пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію
про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства про працю та
вжиті заходи до їх усунення;
3) аналізувати матеріали та організаційнорозпорядчі документи, що складаються під час
проведення та за результатами інспекційних
відвідувань, невиїзних інспектувань; показники
статистичної та оперативної звітності; дані порівняння фактично досягнутих результативних
показників здійснення повноважень до показників
виконання визначених Держпраці планів; даних
інтерв’ювання, анкетування, опитування громадян і збирання інформації від юридичних осіб;
4) отримувати від державних органів, фізичних та юридичних осіб документи і матеріали
щодо предмета державного нагляду, одержувати
інформацію з автоматизованих інформаційних
і довідкових систем, реєстрів та баз даних,
створених державними органами;
5) вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду;
6) робити висновки про стан дотримання
об’єктом нагляду законодавства про працю
під час здійснення контрольних повноважень
(далі — висновок);
7) за результатами державного нагляду
ініціювати проведення об’єктами нагляду інфор
маційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм
законодавства про працю, захисту і поновлення
трудових прав працівників.
11. У разі виявлення порушення та/або недоліків під час здійснення об’єктами нагляду
контрольних повноважень уповноважені посадові особи мають право:
1) вносити керівнику об’єкта нагляду обов’яз
кову для виконання вимогу;
2) ініціювати притягнення посадових осіб
об’єкта нагляду до відповідальності за порушення законодавства під час здійснення контрольних повноважень;
3) ініціювати скасовування чи зупинення дії
рішень, прийнятих посадовими особами об’єкта
нагляду під час здійснення контрольних повноважень, якщо вони суперечать законодавству
про працю.
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12. Уповноважені посадові особи з метою
здійснення державного нагляду зобов’язані:
1) у повному обсязі, об’єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд у межах
повноважень, передбачених законодавством;
2) узагальнювати результати здійснення
державного нагляду;
3) здійснювати методологічне забезпечення
державного контролю за додержанням законодавства про працю;
4) за письмовим зверненням об’єктів нагляду
надавати роз’яснення;
5) брати участь в організації проведення та/
або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки посадових осіб
об’єкта нагляду, уповноважених на здійснення
контрольних повноважень.
13. Посадові особи об’єкта нагляду мають
право:
1) перевіряти в уповноваженої посадової
особи наявність службового посвідчення;
2) не допускати уповноважену посадову
особу до проведення виїзної перевірки в разі
відсутності службового посвідчення;
3) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до
висновку та/або вимоги;
4) вимагати від уповноваженої посадової
особи внесення запису про проведення виїзної
перевірки до відповідного журналу перевірок
(за його наявності).
14. Посадові особи об’єкта нагляду зобов’я
зані:
1) допускати уповноважених посадових осіб
до проведення виїзної перевірки;
2) виконувати вимогу уповноваженої посадової особи щодо усунення виявлених порушень
вимог законодавства про працю;
3) надавати документи, пояснення, довідки,
відомості, матеріали з питань, що виникають
під час здійснення державного нагляду;
4) звітувати про виконання покладених на
об’єкт нагляду контрольних повноважень за
формою та у строки, визначені Держпраці, але
не частіше ніж один раз на місяць;
5) повідомляти уповноваженій посадовій
особі про виконання вимоги, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб

об’єкта нагляду за порушення законодавства
під час здійснення контрольних повноважень.
15. У разі створення об’єктом нагляду перешкод у діяльності уповноваженої посадової
особи (відмова у допуску до проведення виїзної
перевірки, ненадання інформації, необхідної
для здійснення державного нагляду, перешкода
в реалізації інших прав, передбачених пунктом 10 цього Порядку), відсутності документів,
ведення яких передбачено законодавством
про працю, складається акт про неможливість
складення висновку (далі — акт), який підписується керівником об’єкта відвідування або
уповноваженою ним посадовою особою.
Копія акта надсилається органам або посадовій особі, яким підпорядкований об’єкт нагляду, для вжиття заходів з усунення перешкод
у здійсненні державного нагляду.
16. За результатами здійснення державного
нагляду складається висновок.
У разі виявлення порушень законодавства
про працю та/або недоліків під час здійснення
контрольних повноважень також складається
вимога.
17. Висновок складається у двох примірниках,
що підписуються уповноваженою посадовою
особою, яка здійснювала державний нагляд, та
керівником об’єкта нагляду або уповноваженою
ним посадовою особою.
Один примірник висновку залишається
в об’єкта нагляду.
18. Якщо керівник об’єкта нагляду або уповноважена ним посадова особа не погоджується з викладеною у висновку інформацією,
керівник об’єкта нагляду або уповноважена
ним посадова особа підписує висновок із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.
Об’єкт нагляду може подати зауваження
не пізніше ніж протягом трьох робочих днів
з дати підписання висновку. Рішення про
результати розгляду поданих зауважень надається уповноваженою посадовою особою
не пізніше ніж протягом трьох робочих днів
з дати їх надходження.
19. Вимога вноситься об’єкту нагляду не
пізніше ніж протягом наступного дня після
підписання висновку, а в разі наявності зауважень — наступного дня після їх розгляду.
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У вимозі зазначається строк для усунення
виявлених порушень та/або недоліків під час
здійснення контрольних повноважень, причин
і умов, які до них призвели, вчинення дій, спрямованих на ефективне здійснення контрольних
повноважень. У разі встановлення строку виконання вимоги більше ніж три місяці у ній
визначається графік та заплановані заходи її
виконання з відповідним інформуванням уповноваженої посадової особи згідно з визначеною
у вимозі періодичністю.
20. Стан виконання вимоги перевіряється
після закінчення зазначеного у ній строку виконання, якщо об’єкт нагляду не надав відповідь або надав її в обсязі, недостатньому для
підтвердження фактів її виконання.
21. У разі відмови керівника об’єкта нагляду чи уповноваженої ним посадової особи
від підписання або за неможливості особистого вручення висновок і вимога складаються
у трьох примірниках.
Два примірники висновку і вимоги надсилаються об’єкту нагляду рекомендованим листом
з описом документів у ньому та з повідомленням про вручення. На примірнику висновку
та вимоги, що залишаються в уповноваженої
посадової особи, зазначаються реквізити
поштового повідомлення, яке долучається до
матеріалів інспекційного відвідування.
Об’єкт нагляду зобов’язаний повернути
уповноваженій посадовій особі підписаний
примірник висновку та вимоги не пізніше ніж
через три робочих дні з дати його отримання.
У разі ненадходження в установлений строк
підписаного примірника висновку та вимоги
вони вважаються такими, що належним чином
отримані, об’єкт нагляду з ними ознайомлений,
а зауваження до їх змісту в об’єкта нагляду
відсутні. Про зазначене об’єкту нагляду повідомляється рекомендованим листом з повідом
ленням про вручення.

22. У разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих виснов
ком, після розгляду зауважень об’єкта нагляду
(у разі їх надходження) уповноважена посадова
особа проводить аналіз зібраних матеріалів,
за результатами якого вносить вимогу та/або
вживає заходів до ініціювання притягнення до
відповідальності посадової особи за порушення
законодавства під час здійснення контрольних
повноважень.
У разі систематичного невиконання або
неналежного виконання інспектором праці без
поважних причин контрольних повноважень
Держпраці на підставі відповідних висновків
уповноважених посадових осіб скасовує службове посвідчення такого інспектора праці.
23. Вимога або висновок уповноваженої посадової особи можуть бути оскаржені
в 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного
територіального органу Держпраці.
У разі незгоди з рішенням керівника або
заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може
бути оскаржене до керівника або заступника
керівника Держпраці.
Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання вимоги.
Скарга розглядається у 30-денний строк
з дати її надходження, якщо інше не встановлено законом.
За результатами розгляду скарг висновок
та/або вимога можуть бути скасовані повністю
або в окремій частині.
24. Порядок складення та форми акта, висновку, вимоги визначаються Мінсоцполітики.
Порядок складення та форми журналів,
інструкції з оформлення документів, що складаються під час підготовки, в ході та за результатами заходів державного нагляду, визначаються
Держпраці.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2013 р. № 509
ПОРЯДОК
накладення штрафів за порушення законодавства про працю
та зайнятість населення
1. Цей Порядок визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців
штрафів за порушення законодавства про
працю та зайнятість населення, передбачених
частиною другою статті 265 Кодексу законів
про працю України та частинами другою – сьомою статті 53 Закону України «Про зайнятість
населення» (далі — штрафи).
2. Штрафи накладаються Головою Держпраці,
його заступниками, начальниками управлінь
і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань,
що належать до їх компетенції), начальниками
територіальних органів Держпраці та їх заступниками, керівниками виконавчих органів
міських рад міст обласного значення, сільських,
селищних, міських рад об’єднаних територіальних
громад та їх заступниками (далі — уповноважені
посадові особи).
Штрафи можуть бути накладені на підставі:
— рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував
роботу без укладення трудового договору, та
встановлення періоду такої роботи чи роботи
на умовах неповного робочого часу в разі
фактичного виконання роботи повний робочий
час, установлений на підприємстві, в установі,
організації;
— акта про виявлення під час перевірки
суб’єкта господарювання або роботодавця ознак
порушення законодавства про працю та/або
зайнятість населення, складеного посадовою
особою Держпраці чи її територіального органу,
виконавчого органу міської ради міста обласного
значення та сільської, селищної, міської ради
об’єднаної територіальної громади;
— акта документальної виїзної перевірки
ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю.
3. Уповноважена посадова особа не пізніше
ніж через 10 днів з дати складення акта приймає

рішення щодо розгляду справи про накладення
штрафу (далі — справа).
4. Справа розглядається у п’ятнадцяти
денний строк з дня прийняття рішення про
її розгляд.
5. У разі надходження від суб’єкта господарювання або роботодавця, щодо якого порушено
справу, обґрунтованого клопотання про відкладення її розгляду, строк розгляду справи може
бути продовжений уповноваженою посадовою
особою, але не більше ніж на 10 днів.
6. Про розгляд справи уповноважені посадові
особи письмово повідомляють суб’єктів господарювання та роботодавців не пізніше ніж за п’ять
днів до дати розгляду рекомендованим листом
чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою
або шляхом вручення повідомлення їх представникам, про що на копії повідомлення, яка
залишається в уповноваженої посадової особи,
що надіслала таке повідомлення, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого
представника.
7. Справа розглядається за участю представника суб’єкта господарювання або роботодавця,
щодо якого її порушено. Справу може бути розглянуто без участі такого представника у разі,
коли його поінформовано відповідно до п. 6 цього
Порядку і від нього не надійшло обґрунтоване
клопотання про відкладення її розгляду.
8. Розгляд справи розпочинається з представлення уповноваженої посадової особи,
яка її розглядає. Зазначена особа роз’яснює
особам, які беруть участь у розгляді справи, їх
права і обов’язки. Під час розгляду справи заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді
справи, досліджуються докази і вирішується
питання щодо задоволення клопотання.
За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі акта, зазначеного в пункті 3 цього Порядку, складає
постанову про накладення штрафу.
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Розгляд справ на підставі акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання
або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення,
складеного посадовою особою Держпраці чи
її територіального органу, акта, зазначеного
в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку,
здійснюється уповноваженими посадовими
особами Держпраці та її територіальних органів.
Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінсоцполітики, один з яких залишається
в уповноваженої посадової особи, що розглядала справу, другий — надсилається протягом
трьох днів суб’єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову,
або видається його представникові, про що на
ньому робиться відповідна позначка, засвідчена
підписом такого представника. У разі надсилання примірника постанови поштою у матеріалах
справи робиться відповідна позначка.
9. Штраф сплачується протягом одного
місяця з дня прийняття постанови про його
накладення, про що суб’єкт господарювання
або роботодавець повідомляють уповноваженій посадовій особі, яка склала постанову про
накладення штрафу.
10. Постанова про накладення штрафу може
бути оскаржена у судовому порядку.
11. Не сплачені у добровільному порядку
штрафи стягуються:

— у судовому порядку регіональними цент
рами зайнятості на підставі матеріалів справи,
що передаються їм територіальними органами
Держпраці, виконавчими органами міських рад
міст обласного значення та сільських, селищних,
міських рад об’єднаних територіальних громад
(щодо штрафів, передбачених частинами другою, п’ятою і шостою статті 53 Закону України
«Про зайнятість населення»);
— у судовому порядку територіальними
органами Держпраці, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та
сільських, селищних, міських рад об’єднаних
територіальних громад (щодо штрафів, передбачених частинами третьою, четвертою і
сьомою статті 53 зазначеного Закону);
— органами державної виконавчої служби
(щодо штрафів, передбачених частиною другою
статті 265 Кодексу законів про працю України).
Порядок взаємодії територіальних органів
Держпраці та виконавчих органів міських рад
міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних
громад з регіональними центрами зайнятості
визначається Мінсоцполітики.
12. Держпраці та її територіальні органи,
виконавчі органи міських рад міст обласного
значення та сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад ведуть облік
справ, прийнятих за результатами їх розгляду
рішень та відомостей про сплачені в добровільному порядку штрафи.

ОПЛАТА ТРУДА
Сегодня в рубрике:

Индексация и компенсация
денежных доходов
c. 55
Шпаргалка для бухгалтера:
сравнение норм
Порядка № 100
c. 59
и Порядка № 1266

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

Індексація

та компенсація
грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у червні 2017 р. відповідно до Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII та Закону України «Про компенсацію громадянам
втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ
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Індексація грошових доходів
Грошові доходи населення індексуються відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від
03.07.1991 р. № 1282-ХІІ (далі — Закон № 1282)
та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
(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 Украї
ни. Право на проведення індексації настає
в разі, якщо величина ІСЦ перевищить встановлений поріг індексації — 103 %.
У разі підвищення тарифних ставок
(окладів) значення індексу споживчих цін
у місяці, в якому відбувається підвищення,
приймається за 1 або 100 %, тобто місяць
підвищення вважається базовим.
Якщо сума підвищення заробітної плати
(у місяці підвищення тарифних ставок
(окладів) враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового
характеру) більша, ніж сума індексації,
індексація в базовому місяці не нараховується. Якщо розмір підвищення менший,
ніж сума індексації, то в базовому місяці
сума індексації визначається як різниця
між сумою індексації та сумою підвищення
заробітної плати.
Працівникам підприємств i організацій,
які перебувають на госпрозрахунку, заробітна
плата у зв’язку із зростанням рівня інфляції
підвищується в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм,
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встановлених Законом № 1282 та положеннями Порядку № 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний
місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації в травні та червні 2017 р.
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації в травні та червні 2017 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
травень

червень

У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2016 р.
січень

12,5

16,6

лютий

12,9

17,1

березень

11,8

16,0

квітень

8,1

12,1

травень

8,0

11,9

червень

8,2

12,2

липень

8,3

12,3

серпень

8,7

12,7

вересень

9,8

9,8

жовтень

3,8

7,6

листопад

4,9

4,9

грудень

3,9

3,9

січень

—

3,7

лютий

—

—

березень

—

—

квітень

—

—

травень

—

—

у 2017 р.

ІСЦ (за даними Держстату), на основі
яких здійснюється розрахунок індексів для
проведення індексації, наведено в таблиці 2.
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Таблиця 2. Індекси споживчих цін, на основі яких розраховується ІСЦ
для проведення індексації
Роки

січень

2016
2017

100,9 99,6 101,0 103,5 100,1
101,1 101,0 101,8 100,9

лютий

березень

квітень

травень

Місяці
черливень пень

серпень

вересень

99,8

99,7

101,8 102,8 101,8 100,9

99,9

жов- листо- грутень
пад
день

ПРИКЛАД 1

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2016 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації заробітної плати в травні 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 – квітень 2017 р. ІСЦ становив 103,7 % (1,010 × 1,018 × 1,009 × 100), тобто
перевищив поріг індексації (103 %), тому в червні 2017 р. індексація нараховується на
величину приросту ІСЦ — 16,6 % (1,041 × 1,041 × 1,038 × 1,037 × 100 – 100).
Припустимо, що заробітна плата за травень 2017 р. становить 5000 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних
осіб (у травні – листопаді 2017 р. — 1684,00 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувалися із січня 2016 р., величина приросту індексу споживчих цін, на яку має здійснюватись індексація в травні 2017 р., становить12,5 % (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
210,50 грн (1684 ×12,5 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 5210,50 грн (5000,00 + 210,50).
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.

Компенсація зарплати в разі
несвоєчасної виплати
У зв’язку з порушенням встановлених
строків виплати заробітної плати підприємства, установи та організації всіх форм

власності мають нараховувати суми компенсації працівникам у разі її несвоєчасної
виплати. Компенсація провадиться відповідно до:
• Закону України «Про компенсацію
громадянам втрати частини доходів у зв’яз
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ку з порушенням строків їх виплати» від
19.10.2000 р. № 2050-ІІІ;
• Порядку проведення компенсації
громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх
виплати, затвердженого постановою КМУ
від 21.02.2001 р. № 159.
Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого
грошового доходу за відповідний місяць
(після утримання податків і обов’язкових
платежів) і приросту ІСЦ у відсотках для
визначення суми компенсації.

Індекс споживчих цін для визначення
суми компенсації обчислюється шляхом
множення місячних індексів споживчих цін
(за даними Держстату) за період невиплати
грошового доходу. Індекс споживчих цін
у місяці, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається.
У разі виплати в травні 2017 р. нарахованих, але своєчасно не виплачених
грошових доходів за 2013–2017 рр. сума
компенсації нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ, наведеної
в таблиці 3.

Таблиця 3. Величина приросту індексу споживчих цін для компенсації зарплати
в разі несвоєчасної виплати в травні 2017 р.
Місяць

січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

Приріст індексу споживчих цін (у %) за період невиплати доходу
Роки:
2013
2014
2015
2016
2017

111,5
111,7
111,7
111,7
111,5
111,5
111,7
113,2
113,2
112,4
112,0
110,9

110,5
109,2
104,7
98,2
90,9
89,0
88,3
86,8
81,5
77,3
74,0
68,9

63,8
55,6
40,4
23,2
20,5
20,0
21,2
22,2
19,5
21,0
18,7
17,8

16,8
17,3
16,1
12,2
12,1
12,3
12,4
12,7
10,7
7,7
5,8
4,9

3,7
2,7
0,9

ПРИКЛАД 2

Обчислення суми компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати
Нарахований, але не виплачений у січні 2016 р. грошовий дохід у сумі 2850 грн (після
утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується в травні 2017 р.
Приріст індексу споживчих цін, розрахований за період невиплати грошового доходу
(лютий 2016 р. – квітень 2017 р.), за січень 2016 р. становить 16,8 %.
Сума компенсації в цьому випадку: 2850 грн × 16,8 ÷ 100 = 478,80 грн.
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Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Шпаргалка

для бухгалтера:
сравнение норм
Порядка № 100
и Порядка № 1266
Під час обчислення середньої заробітної плати в тому чи
іншому випадку бухгалтеру доводиться працювати з двома
основними документами — Порядком № 100 і Порядком
№ 1266. Зважаючи на використання в них значної кількості
однакових термінів та понять, бухгалтери іноді їх плутають.
Сподіваємось, що ця стаття допоможе їм чітко розрізняти
правила згаданих порядків

Випадки застосування
Порядку № 100 та Порядку № 1266
Дія Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 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 (далі —
Порядок № 1266), обмежена конкретними
видами виплат, для яких необхідно розрахувати середню зарплату. Простіше кажучи,
Порядок № 1266 застосовуємо в усіх випадках, повязаних із соціальним страхуванням,
а Порядок № 100 — в усіх інших.

Так, п. 1 Порядку № 100 встановлено, що
він застосовується для обчислення середньої
зарплати у випадках:
• надання працівнику щорічної відпустки
(основної та додаткової), творчої відпустки,
додаткових відпусток у зв’язку з навчанням
та на дітей, виплати працівнику компенсації
за невикористані відпустки (пп. «а», «б» п. 1);
• виконання працівником державних і громадських обов’язків у робочий час (пп. «в» п. 1);
• переведення працівника на іншу легшу
нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я
(пп. «г» п. 1);
• переведення вагітної жінки та жінки,
що має дитину (дітей) віком до трьох років,
на іншу легшу роботу (пп. «д» п. 1);
• надання жінці додаткових перерв для
годування дитини (пп. «е» п. 1);
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• виплати працівнику вихідної допомоги
(пп. «є» п. 1);
• направлення працівника у службове
відрядження (пп. «ж» п. 1);
• вимушеного прогулу працівника (пп. «з»
п. 1);
• направлення працівника на медичне
обстеження (пп. «и» п. 1);
• увільнення працівника-донора від роботи (пп. «і» п. 1);
• залучення працівника до виконання
військових обов’язків (пп. «ї» п. 1);
• тимчасового переведення працівника
в разі виробничої потреби на іншу нижче
оплачувану роботу (пп. «й» п. 1);
• в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться
виходячи із середньої зарплати (пп. «л» п. 1).
Дія Порядку № 1266 вужча: він застосовується під час обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням:
• на випадок безробіття, в т. ч. у разі, коли
застрахованій особі згідно із законодавством
встановлюються додаткові виплати понад
розміри та тривалість виплат за страхуванням на випадок безробіття;
• від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

• у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, у разі настання страхового випадку
(абзац перший п. 1 Порядку № 1266);
• для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавців та ФСС з ТВП (абзац перший
п. 1 Порядку № 1266);
Отже, використання Порядку № 100
або Порядку № 1266 залежить від того,
для яких цілей розраховують середню
зарплату, але за обома Порядками показник середньої зарплати обчислюється,
виходячи із:
• розрахункового періоду;
• суми виплат, що враховуються під час
розрахунку.

Розрахунковий період
Особливості визначення розрахункових
періодів, встановлені Порядком № 100 і Порядком № 1266, для зручності порівняємо
в таблиці 1. Щоб не повторюватися в кожному випадку, після зазначення конкретної
тривалості розрахункового періоду умовно
опускатимемо такі уточнення: «що передують місяцю надання відпустки або події,
з якою пов’язана виплата» (для Порядку
№ 100) та «що передують місяцю настання
страхового випадку» (для Порядку № 1266).
Таблиця 1

Визначення розрахункового періоду за Порядком № 100 і Порядком № 1266
Критерії
для порівняння
Відпрацьовано
на підприємстві
більше року
(загальний
випадок)

Порядок № 100
Зміст норми
Норма
1. Розрахунковий період
— 12 календарних місяців — для Абзац
оплати всіх видів відпусток та
перший
компенсації за невикористані
п. 2;
відпустки;
абзац
— 2 календарних місяці — всі
інші випадки збереження
третій п. 2
середньої зарплати, крім оплати
відпусток та їх компенсації

Порядок № 1266
Зміст норми
Норма
12 календарних місяців — у всіх
випадках

п. 7, абзац
перший
п. 11,
п. 25
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Порядок № 100
Критерії
для порівняння
Зміст норми
Відпрацьовано
Фактичний час роботи
на підприємстві з першого до першого числа
менше року

Відпрацьовано
на підприємстві
менше двох
місяців
Працівник
не працював
протягом останніх двох місяців
Відпрацьовано
на підприємстві
менше місяця

Фактично відпрацьований час

Розрахунковий
період для
працівникасумісника

Визначається за кожним місцем
роботи окремо

Періоди, що
виключаються
із розрахункового періоду

Попередні два місяці роботи

Оплата проводиться з окладу
(тарифної ставки)

Норма
Абзац
другий
п. 2

Порядок № 1266
Зміст норми
Норма
Фактично
Абзац
відпрацьовані другий
календарні
п. 11,
місяці з перп. 26
шого до першого числа

Абзац
третій п. 2
×

Фактично
відпрацьовані
календарні дні

Визначається
за кожним
місцем роботи
окремо
2. Виключення із розрахункового періоду
Дні, не відпраАбзац
Час, протягом якого працівник
цьовані з пошостий
не працював згідно з чинним
важних причин*,
п. 2
законодавством або з інших
відпустка без
поважних причин і за ним не
збереження
зберігався середній заробіток
зарплати**;
або зберігався частково
місяці розрахункового періоду
(з першого
до першого
числа), в яких
застрахована
особа не
працювала
з поважних
причин

×

Абзац
третій
п. 11,
п. 27
Абзац
перший
п. 30

Абзац
перший
п. 3;
абзац
другий
п. 3

* До поважних причин належать: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного та шестирічного
(за медичним висновком) віку
** Для військовослужбовців, осіб рядового й начальницького складу та інших осіб, які отримують
грошове забезпечення, календарні дні тимчасової непрацездатності та відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами не виключаються (абзац третій п. 3)
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Виплати, що (не) враховуються
під час розрахунку середньої
зарплати
Так само порівняємо виплати, які (не)
враховуються під час обчислення середньої
зарплати за Порядком № 100 та Порядком
№ 1266, у таблиці 2.

Для зручності в цій та наступній таблицях використовуватимемо такі скорочені
терміни:
• СЗП — середня заробітна плата;
• МЗП — мінімальна заробітна плата;
• ФОП — фонд оплати праці;
• СМКкд — середньомісячна кількість
календарних днів.
Таблиця 2

(Не) врахування виплат під час розрахунку середньої зарплати
за Порядком № 100 і Порядком № 1266
Критерії для
порівняння

Виплати, що
враховуються
під час
розрахунку

Порядок № 100
Зміст норми

— основна заробітна плата;
— доплати і надбавки до
тарифних ставок, окладів,
посадових окладів;
— виробничі премії та премії
за економію конкретних видів
палива, електроі теплоенергії;
— винагорода за підсумками
роботи за рік та вислугу років
тощо
Виплати, що не — виплати за виконання
враховуються окремих доручень
під час
одноразового характеру;
розрахунку
— одноразові виплати
(зокрема, матеріальна
і вихідна допомога,
компенсація за
невикористану відпустку)
за переліком згідно з п. 4
Порядку № 100. При цьому:
виплати за час, протягом
якого зберігається середній
заробіток працівника
(за час виконання державних
і громадських обов’язків,
щорічної та додаткової
відпусток, відрядження
тощо), та допомога
по тимчасовій
непрацездатності для

Норма

Порядок № 1266
Зміст норми
Норма

Абзац Заробітна плата
Абзац
перший (дохід, грошове
перший
п. 3
забезпечення), на яку
п. 3
нарахований ЄСВ та/
або страхові внески
на відповідні види
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування

Абзац Виплати, визначені
перший Переліком видів виплат,
що здійснюються
п. 4
за рахунок коштів
роботодавців, на які
не нараховується
єдиний внесок на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування,
затвердженим
постановою КМУ від
22.12.2010 р. № 1170.
Якщо місяць
виключається з розрахункового періоду, то
виключаються
й виплати, нараховані
за цей час незалежно
від сплати ЄСВ
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Критерії для
порівняння

Виплати
за основним
місцем роботи
і за місцем
роботи за
сумісництвом
Врахування
премій

Врахування
одноразових
виплат

Врахування
допомоги по
тимчасовій
непрацездатності

Порядок № 100
Зміст норми

розрахунку середньої
зарплати:
— за 12 місяців —
враховуються;
— за 2 місяці —
не враховуються
Враховуються окремо
за кожним місцем роботи

Премії включаються
в заробіток того місяця,
на який припадають згідно
з розрахунковою відомістю
на зарплату.
Під час обчислення СЗП за
останні 2 календарних місяці
премії за квартал і більший
проміжок часу включаються
в частині, що відповідає
кількості місяців
у розрахунковому періоді,
а якщо робочі дні за цей
період відпрацьовано не
повністю — враховуються
пропорційно відпрацьованому
часу
Враховується лише
одноразова винагорода
за підсумками роботи
за рік і вислугу років, які
включаються до розрахунку
шляхом додавання до
заробітку кожного місяця
розрахункового періоду
1/12 винагороди, нарахованої
в поточному році за
попередній календарний рік*

Норма

пп. «ї»
абзацу
першого
п. 4

Порядок № 1266
Зміст норми
Норма

Враховуються окремо
за кожним місцем
роботи

Абзац
перший
п. 30

Абзац Чинною редакцією
перший Порядку № 1266 не
п. 3
передбачено, що
одноразові премії та
інші одноразові виплати
включаються до
розрахунку пропорційно
відпрацьованому часу,
якщо частина місяця не
відпрацьована
з поважних причин.
Тому такі виплати
включаються до
розрахунку в повному
обсязі, за умови, що
місяць не виключений
з розрахункового
Абзац періоду як повністю не
другий відпрацьований
з поважних причин
п. 3

Абзац
четвертий
п. 3;

Не враховується,
Абзац
оскільки дні тимчасової перший
непрацездатності
п. 3
виключаються
з розрахункового
періоду
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Критерії для
порівняння

Врахування
відпускних
за попередні
відпустки
Врахування
середнього
заробітку за
час відряджень
та виконання
громадських
обов’язків

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Порядок № 100
Зміст норми

Норма

Враховуються під час
абзац
розрахунку оплати за
другий
час щорічної відпустки,
п. 4
додаткових відпусток у
зв’язку з навчанням та
працівникам, які мають дітей,
творчої відпустки, а також
компенсації за невикористані
відпустки.
Під час обчислення СЗП
за останні два календарних
місяці — не враховуються

Порядок № 1266
Зміст норми
Норма

Враховуються,
оскільки дні відпусток
(крім відпустки без
збереження зарплати),
відрядження та
виконання громадських
обов’язків не
виключаються з
розрахункового періоду

* Якщо винагороду за підсумками роботи за рік і за вислугу років нараховано в поточному році
за поточний рік, вона не враховується під час розрахунку

Середньоденна зарплата
Розрахунок середньої та середньоденної
зарплати за Порядком № 100 і Порядком №
1266 також має свої особливості. Відпускні,
допомогу по тимчасовій непрацездатності,
допомогу по вагітності та пологах нара-

ховують за календарні дні. Але для обчислення відпускних святкові та неробочі дні
виключають із розрахункового періоду, а
для обчислення допомог — ні. Середню та
середньоденну зарплату за два останніх місяці, як правило, обчислюють з розрахунку
робочих (відпрацьованих) днів (таблиця 3).

Розрахунок середньої та середньоденної зарплати
Критерії для
порівняння

Порядок № 100
Зміст норми
Норма

Порядок № 1266
Зміст норми

Таблиця 3

Норма

1. Особливості розрахунку середньої зарплати
Підстави для Відомість нарахування
Відомості, що включаються
п. 32
проведення зарплати, накази про
до звітності з ЄСВ, листки
розрахунку виплату премій
непрацездатності, накази
і винагород, надання
про надання відпустки
відпусток, виплату
у зв’язку з вагітністю та полокомпенсації
гами, відпустки для догляду
за дитиною, відпустки без
збереження зарплати
Обмеження Без обмеження
Абзац
До розрахунку включаються
щодо
розміру: всі виплати
третій п. 3 виплати в межах
включаються до
максимальної величини
включення
до розрарозрахунку СЗП
бази нарахування ЄСВ, яка
дорівнює 25-ти розмірам
хунку
у тому розмірі,
прожиткового мінімуму
належних
в якому вони
виплат
нараховані,
для працездатних осіб,
без виключення
встановленого законом*
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Критерії для
порівняння

Якщо в
розрахунковому
періоді
не було
заробітку
не з вини
працівника /
з поважної
причини

Коригування
в разі
підвищення
тарифних
ставок,
посадових
окладів

Порядок № 100
Зміст норми
Норма

сум податків, зборів,
аліментів (за винятком відрахувань
за вироком суду
в осіб, засуджених
до виправних робіт)
СЗП визначається,
виходячи з установленої за трудовим
договором тарифної
ставки, посадового
(місячного) окладу

У разі підвищення
тарифних ставок,
посадових окладів
як у розрахунковому
періоді, так
і в періоді збереження
за працівником
СЗП, зарплата та
інші виплати, що
враховуються під
час обчислення
СЗП, за проміжок
часу до підвищення
коригуються на
коефіцієнт їх
підвищення,
а середньоденний
(годинний) заробіток
визначається,
виходячи із
відкоригованої
зарплати

Порядок № 1266
Зміст норми

Абзац
СЗП визначається,
третій п. 4 виходячи з тарифної
ставки (посадового
окладу) або її частини,
встановленої на день
настання права
на страхову виплату.
Якщо тарифну ставку
(посадовий оклад)
не встановлено, СЗП
визначається, виходячи
з розміру МЗП (її частини),
встановленого на день
настання права на страхову
виплату
п. 10
СЗП не коригується

Норма

п. 12,
п. 28

* У 2017 р. максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить: з 1 січня — 40 000,00 грн,
з 1 травня — 42 100,00 грн, з 1 грудня — 44 050,00 грн
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Критерії для
порівняння

У розрахунковому
періоді був
заробіток

У розрахунковому
періоді
не було
заробітку
не з вини
працівника /
з поважної
причини

Максимальний
розмір

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Порядок № 100
Зміст норми
Норма

Порядок № 1266
Зміст норми

2. Обчислення середньоденної зарплати
Шляхом ділення нарахованої
Абзац
— для 12-місячного
зарплати (доходу, грошового
перший
розрахункового
забезпечення), на яку
п. 7
періоду — шляхом
нарахований ЄСВ та/або інші
ділення сумарного
страхові внески, на кількість
заробітку за останні
календарних днів зайнятості.
12 календарних
Святкові та неробочі дні не
місяців/менший
виключаються
фактично відпрацьований період на
відповідну кількість
календарних днів
року/меншого відпрацьованого періоду
(за винятком святкових
і неробочих днів);
— для 2-місячного роз- п. 8
рахункового періоду —
діленням заробітної
плати за фактично
відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на
число таких відпрацьованих робочих
(календарних) днів
за цей період
Абзац
Шляхом ділення тарифної
Шляхом ділення
третій п. 4 ставки (посадового окладу),
заробітку, розрахомінімальної заробітної плати
ваного виходячи
або їх частини (в разі якщо
з установлених
особа працює в режимі
працівнику в трудонеповного робочого дня чи
вому договорі тарифтижня), двократного розміру
ної ставки, посадового
мінімальної заробітної плати
(місячного) окладу, на
на СМКкд (30,44)
відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду
3. Розмір середньоденної зарплати
Залежить від страхового
Незалежно від стажу
стажу за останні
роботи та кількості
12 календарних місяців.
відпрацьованого
часу — не
встановлений

Норма

Абзац
перший
п. 3

п. 5
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Критерії для
порівняння

Якщо
страховий
стаж більше
6 місяців
протягом
12-ти календарних
місяців для
лікарняних
та «декретних»
Якщо
страховий
стаж менше
6 місяців
протягом
12-ти
календарних
місяців для
лікарняних
та «декретних»

Порядок № 100
Зміст норми
Норма

Порядок № 1266
Зміст норми

Норма

Не може перевищувати
максимальної величини
бази нарахування ЄСВ
у розрахунку на один
календарний день, яка
обчислюється шляхом
ділення встановленого її
розміру в останньому місяці
розрахункового періоду
на СМКкд (30,44)**

Для розрахунку лікарняних — п. 29
не вище розміру МЗП,
встановленого в місяці
настання страхового випадку,
поділеного на СМКкд (30,44).
Для розрахунку
«декретних» — не вище
двократного розміру МЗП,
встановленого в місяці
настання страхового випадку,
поділеного на СМКкд (30,44)
4. Розмір виплати
Сума лікарняних
Незалежно від стажу
Максиу розрахунку на місяць
роботи та кількості
мальний
не повинна перевищувати
відпрацьованого
розмір,
розміру максимальної
часу — не встановт. ч. якщо
величини бази нарахування
лений
страховий
ЄСВ.
стаж більше
Сума «декретних»
6 місяців
у розрахунку на місяць
протягом
не повинна перевищувати
12-ти каленрозміру максимальної
дарних місявеличини бази нарахування
ців для ліЄСВ та не може бути
карняних та
меншою, ніж розмір МЗП,
«декретних»
встановлений на час
настання страхового випадку
Сума лікарняних
Якщо страу розрахунку на місяць
ховий стаж
не повинна перевищувати
менше 6 мірозміру МЗП
сяців протягом 12-ти
календарних
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Критерії для
порівняння

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Порядок № 100
Зміст норми
Норма

місяців для
лікарняних
та «декретних»

Максимальний
сумарний
розмір для
працівникасумісника

Порядок № 1266
Зміст норми

Норма

Сума «декретних»
у розрахунку на місяць
не повинна перевищувати
двократного розміру МЗП та
не може бути меншою, ніж
розмір МЗП, встановлений
на час настання страхового
випадку
Не може перевищувати
величину, яка обчислюється
шляхом ділення
максимальної величини
бази нарахування ЄСВ
в останньому місяці
розрахункового періоду

** У 2017 р. у загальному випадку максимальний розмір середньоденної зарплати (доходу, грошового
забезпечення) становить з 1 січня — 1314,06 грн, з 1 травня — 1383,05 грн, з 1 грудня — 1447,11 грн

Зважаючи на вказані в таблиці 3 правила
розрахунку середньоденної зарплати для
виплат за соціальним страхуванням, за час
відпусток та в інших випадках збереження
СЗП, для наочності наведемо формули таких
розрахунків.
Середньоденна зарплата для оплати
днів відпустки та компенсації за невикористані дні відпустки (розрахунковий період —
12 календарних місяців) обчислюється за
формулою:
ЗПсд = ЗПсум ÷ (Кд – Ксв – Кнп),
де ЗПсум — сумарний заробіток за розрахунковий період;
Кд — загальна кількість календарних
днів у розрахунковому періоді (365 або
366 календарних днів);
Ксв — кількість святкових і неробочих днів,
передбачених ст. 73 КЗпП, що припадають
на розрахунковий період;
Кнп — кількість календарних днів, що припадають на розрахунковий період, протягом
яких працівник не працював відповідно до
законодавства або з поважних причин і за

ним не зберігався заробіток або зберігався
частково.
Середньоденна зарплата в інших випадках збереження СЗП (розрахунковий
період — 2 календарних місяці) розраховується так:
ЗПсд = ЗПвп ÷ Кдв,
де ЗПвп — заробітна плата за фактично
відпрацьовані протягом двох місяців робочі
(календарні) дні;
Кдв — кількість відпрацьованих робочих
(календарних) днів за цей період.
Середньоденна зарплата для розрахунку
виплат за соціальним страхуванням обчислюється за формулою:
ЗПсд = ЗПєв ÷ (Кдз – Кнвп),
де ЗПєв — сумарна зарплата за розрахунковий період, на яку нараховується ЄСВ;
Кдз — кількість календарних днів зайнятості (перебування у трудових відносинах)
у розрахунковому періоді;
Кнвп — кількість календарних днів розрахункового періоду, не відпрацьованих
з поважних причин.
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Висновки

РЕКЛАМА

Підсумовуючи наведене вище, сформулюємо найважливіші висновки:
• щодо розрахункового періоду:
— за Порядком № 100 — застосовуються
два основних розрахункових періоди —
2 і 12 календарних місяців, з яких виключаються святкові, вихідні та неробочі дні та
час, не відпрацьований з поважних причин;
— за Порядком № 1266 — застосовується
один основний розрахунковий період —
12 календарних місяців, з яких виключаються тільки дні, не відпрацьовані з поважних
причин;
• щодо виплат, які (не) враховуються
під час розрахунку середньої зарплати:
— єдиного підходу для визначення виплат,
які беруть участь у розрахунку середньої
зарплати за Порядком № 100 та Порядком
№ 1266, немає;
— для розрахунку середньої зарплати
за Порядком № 100 ознаки оподаткування

доходу значення не мають, і необхідно лише
керуватись нормами п. 3 і 4 цього Порядку;
— для розрахунку середньої зарплати за
Порядком № 1266 важливе значення має
дохід, який належить до ФОП та на який
нараховується ЄСВ й інші страхові виплати;
• щодо середньої та середньоденної
зарплати:
— розмір виплат, що включаються до
розрахунку СЗП, за Порядком № 100 не обмежується, а за Порядком № 1266 — обмежу
ється максимальною величиною доходу, на
яку нараховується ЄСВ;
— максимальний та мінімальний розміри
середньоденної зарплати Порядком № 100
не встановлені, а Порядком № 1266 — встановлені;
— у разі підвищення тарифних ставок
(посадових окладів) у розрахунковому періоді та періоді збереження СЗП, виплати,
що враховуються під час розрахунку, за Порядком № 100 коригуються, а за Порядком
№ 1266 — ні.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 10.04.2017 р. № 628/0/102-17/282

Щодо термінів виплати зарплати

Департамент заробітної плати та умов праці
розглянув Ваше звернення та повідомляє.
Відповідно до ст. 115 Кодексу законів про
працю України (КЗпП України) та ст. 24 Закону
України «Про оплату праці» (далі — Закон)
заробітна плата виплачується працівникам
регулярно в робочі дні у строки, встановлені
колективним договором або нормативним актом
роботодавця, погодженим з виборним органом
первинної профспілкової організації чи іншим
уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом (а в разі відсутності таких
органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше
двох разів на місяць через проміжок часу, що
не перевищує шістнадцяти календарних днів, та
не пізніше семи днів після закінчення періоду,
за який здійснюється виплата.
Директор Департаменту

У разі, коли день виплати заробітної плати
збігається з вихідним, святковим або неробочим
днем, заробітна плата виплачується напередодні.
Тобто законодавством чітко визначено
зобов’язання власника підприємства або упов
новаженої ним особи нараховувати та виплачувати заробітну плату працівникам не рідше
двох разів на місяць.
Статтею 36 Закону встановлено, що за
порушення законодавства про оплату праці
винні особи притягаються до дисциплінарної,
матеріальної, адміністративної та кримінальної
відповідальності згідно із законодавством.
Разом з тим якщо на підприємстві, в установі
чи організації, в якій Ви працюєте, не дотримуються норми щодо виплати заробітної плати
вчасно, то можете звернутися до Державної
служби України з питань праці.
О. Товстенко

Від редакції
Статтею 115 КЗпП встановлено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно
в робочі дні у строки, встановлені колективним
договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через
проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
У разі якщо день виплати зарплати збігається

з вихідним, святковим або неробочим днем,
зарплата виплачується напередодні.
З огляду на ст. 115 КЗпП виникає запитання:
дні виплати зарплати є фіксованими чи кожного
місяця мають змінюватися й кожного разу слід
видавати нові накази з новими датами виплати
зарплати?
Наприклад, якщо підприємство встановило,
що зарплата за другу половину місяця ви-
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плачується 7 числа після закінчення періоду,
а за першу половину — 22 числа періоду, за
який здійснюється виплата, то за таких умов
зарплата за першу половину березня 2017 р.
має бути виплачена 22.03, а за другу — 07.04?
Відтак зарплата за першу половину квітня
2017 р. має бути виплачена 22.04, але оскільки це вихідний, субота, то 21.04 (п’ятниця); за
другу половину квітня — 07.05, але оскільки це
вихідний, неділя, то 05.05 (п’ятниця).
Надалі зарплату за першу половину травня можна виплачувати 22.05? Чи зарплату
за першу половину травня слід виплачувати
19.05, тому що останнім днем виплати зарпла-

ти за квітень було 05.05 і передбачені законом 16 календарних днів минають 19.05?
Відтак зарплату за другу половину травня
слід виплачувати не 07.06, а 02.06, тому що
з дня фактичної виплати зарплати за першу половину травня (19.05) 16 календарних
днів минають 02.06? І тоді зарплату за першу половину червня слід виплати 16.06
(з урахуванням вихідного 18.06) і т. д. кожного
місяця 16 днів рахувати окремо й видавати
окремі накази?
Що Мінсоцполітики відповіло на запит
з цього приводу, можна дізнатися з листа, який
прокоментовано.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17.03.2017 р. № 741/0/101-17/282

Щодо розмірів окладів у штатному розписі
<...> Відповідно до ст. 15 Закону України
«Про оплату праці» та ст. 97 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) госпрозрахункові
підприємства самостійно встановлюють у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій,
передбачених законодавством, генеральною та
галузевими (територіальними) угодами, форми
і системи оплати праці, норми праці, розцінки,
тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови
запровадження та розміри надбавок, доплат,
премій, винагород та інших заохочувальних,
компенсаційних і гарантійних виплат.
З метою регулювання виробничих, трудових
і соціально-економічних відносин та узгодження
інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів на підприємствах незалежно
від форми власності та господарювання, які
використовують найману працю і мають права
юридичної особи, укладається колективний
договір (ст. 11 КЗпП).
Згідно зі ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір
укладається відповідно до чинного законодавства та прийнятих сторонами зобов’язань. Колективним договором установлюються форми,

системи, розміри заробітної плати, в тому числі
міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення
в оплаті праці.
Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів) установлюються в колективному
договорі або іншому локальному документі
підприємства залежно від складності робіт,
організаційно-правового рівня посади, функцій,
що виконує підрозділ, у якому працює той чи
інший працівник, та інших умов праці. При цьому
міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення
можуть установлюватись у певному діапазоні
(«вилці») ставок (окладів). При застосуванні діапазонів («вилок») окладів проводиться
атестація працівника, за результатами якої
встановлюється оклад у межах діапазону за
посадою, яку він займає.
Схема посадових окладів — це повний
перелік посад, необхідних для нормального
функціонування підприємства, для кожної
з яких визначено розмір посадового окладу.
У схемі передбачено два розміри посадових
окладів — мінімальний і максимальний. Така
«вилка» посадових окладів дає змогу дифе-
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ренціювати рівні оплати праці працівників, які
виконують однакову роботу з різними результатами, сприяє підвищенню їхньої кваліфікації,
відповідальному ставленню до виконання своїх
обов’язків.
Фактичний оклад конкретного спеціаліста
встановлюється (в межах «вилки») з урахуванням ситуації на ринку праці, особистих якостей
і заслуг працівника, його завантаженості та

напруженості праці, що не є порушенням трудового законодавства.
Тобто при застосуванні діапазонів («вилок»)
окладів провадиться атестація працівника і за
результатами атестації встановлюється оклад
в межах діапазону по посаді, на якій працівник
працює.
У штатному розписі встановлюється фіксований розмір посадового окладу (тарифної ставки).

Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 20.04.2017 р. № 1225/0/101-17/282

Щодо врахування річної винагороди при обчисленні
середньої зарплати за два місяці
Департамент заробітної плати та умов праці
розглянув лист щодо врахування одноразової
винагороди за підсумками роботи за рік при
обчисленні середньої заробітної плати виходячи із заробітної плати за два календарні
місяці згідно з Порядком обчислення середньої
заробітної плати, затвердженим постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок
№ 100), та повідомляє.
Відповідно до п. 3 Порядку № 100 одноразова винагорода за підсумками роботи за рік
Директор Департаменту

включається до середнього заробітку шляхом
додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої
в поточному році за попередній календарний рік.
Отже, якщо одноразова винагорода (премія)
за підсумками роботи за 2016 рік була виплачена
у січні 2017 року, то упродовж 2017 року вона
буде враховуватись при обчисленні середньої
заробітної плати згідно з Порядком № 100
шляхом додавання до заробітку кожного місяця
розрахункового періоду 1/12 цієї винагороди.
О. Товстенко

Від редакції
Викладене в листі слід розуміти так: якщо
працівник їхатиме у відрядження, наприклад,
у вересні 2017 р., то до заробітку липня – серпня
2017 р. з метою визначення середньої зарплати
слід додати 2/12 винагороди, яка нарахована
в січні, хоча січень і не входить до розрахункового періоду.
Вважаємо такий висновок некоректним,
адже в п. 8 Порядку № 100 зазначено, що се-

редньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично
відпрацьовані протягом двох місяців робочі
(календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин). Інакше кажучи, до розрахунку
слід брати тільки виплати, які припадають на
розрахунковий період. Якщо це не так, то чи
слід брати до розрахунку й премію за І квартал,
яку нараховано у квітні?
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 27.10.2016 р. № 1491/13/8416

Щодо коригування середньої зарплати за п. 10 Порядку № 100
Згідно з п. 10 Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок
№ 100), у випадку 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,
протягом якого за працівником зберігається
середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються
при обчисленні середньої заробітної плати,
за проміжок часу до підвищення коригується
на коефіцієнт підвищення тарифних ставок,
посадових окладів.
Отже, коефіцієнт, на який необхідно прокоригувати виплати, які враховуються при
обчисленні середньої заробітної плати, розраховуються шляхом ділення окладу (тарифної
ставки), встановленого після підвищення, на
оклад (тарифну ставку) до підвищення.
У разі зміни тарифної ставки (посадового
окладу) окремим працівникам у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на
іншу вище оплачувану роботу (посаду) тощо
коригування середньої заробітної плати не
провадиться.
Враховуючи зазначене, коригування середньої заробітної плати проводиться у разі,
якщо останнє підвищення посадового оклаДиректор Департаменту

ду працівника відбулося в розрахунковому
періоді.
На госпрозрахункових підприємствах
і в організаціях коригування заробітної плати
та інших виплат провадиться з урахуванням
їх фінансових можливостей. Порядком передбачена можливість зменшення коефіцієнта
коригування. Наказ про зменшення коефіцієнта
коригування для всіх працівників підприємства
погоджується з профспілковим комітетом або
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
На нашу думку, непроведення коригування
середньої заробітної плати є порушенням законодавства про працю з огляду на наступне.
Згідно із ст. 3 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх
підприємств, установ, організацій незалежно
від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють
за трудовим договором з фізичними особами.
Законодавство про працю складається
з Кодексу законів про працю України та інших
актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.
Розрахунок середньої заробітної плати для
оплати відпустки відповідно до ст. 21 Закону
України «Про відпустки» визначається з урахуванням Порядку № 100.
О. Товстенко

Від редакції
У листі Мінсоцполітики звертає увагу на
такі важливі моменти щодо застосування норм
п. 10 Порядку № 100 в частині коригування
заробітної плати:

• непроведення коригування середньої заробітної плати є порушенням законодавства про
працю. З цим твердженням важко не погодитися, адже оплата часу відпусток проводиться
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виходячи із середньої зарплати відповідно до
норм Порядку № 100, що прямо встановлено
ст. 21 Закону про відпустки. У свою чергу норми
п. 10 Порядку № 100 передбачають коригування зарплати. Тому непроведення коригування
справді буде порушенням. Щоправда, було б
добре, якби Мінсоцполітики зазначило, чи таке
порушення з огляду на ст. 265 КЗпП належить
«до інших порушень законодавства про працю»
(за що передбачено штраф у розмірі мінімальної
зарплати), чи до «недотримання мінімальних
державних гарантій в оплаті праці» (за що
передбачено штраф у розмірі 10 мінімальних
зарплат). Ми схильні вважати, що це порушення
мінімальних державних гарантій в оплаті праці;
• у разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) окремим працівникам у зв’язку
з присвоєнням вищого розряду, переведенням
на іншу вище оплачувану роботу (посаду)
тощо коригування середньої заробітної плати
не провадиться. Але відкритим залишається питання: чи коригувати зарплату, якщо
підвищення тарифної ставки (посадового
окладу) проводиться в індивідуальному порядку? У листі від 03.08.2005 р. № 18-441-1
Мінсоцполітики зазначало, що у випадку,
коли в розрахунковому періоді або періоді,
протягом якого за працівником зберігається
середній заробіток, на підприємстві відбулося
підвищення тарифних ставок (окладів) лише
окремій категорії працівників, коригування
середнього заробітку не провадиться. З таким
твердженням важко погодитися, оскільки мета
коригування — зробити зарплату працівника
в розрахунковому періоді зіставною з його
останньою зарплатою, щоб і сума відпускних
(в розмірі середньої зарплати) була зіставною з
нею. Тому вважаємо, що коригувати зарплату
слід і в тих випадках, коли вона підвищується
в індивідуальному порядку;
• Мінсоцполітики зазначає, що коригування
середньої зарплати проводиться в разі, якщо
останнє підвищення посадового окладу працівника відбулося в розрахунковому періоді. Тут
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також є один цікавий момент. У п. 10 Порядку
зазначено, що коригування проводиться у випадках підвищення тарифних ставок (посадових окладів) як у розрахунковому періоді, так
і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток. У найпершому листі
на тему застосування п. 10 Порядку № 100 від
21.05.2001 р. № 03-3/2286-018-2 Мінсоцполітики
та Мінфін роз’яснювали та наводили приклад,
що коригування слід проводити і вже нарахованих сум відпускних, якщо підвищення окладів
відбулося під час відпустки працівника, але
в частині, яка припадає на дні після підвищення окладів. Мали на увазі так звані перехідні
відпускні, які починаються в одному місяці,
а закінчуються в наступному.
Наприклад, протягом розрахункового періоду оклади не підвищувалися, працівнику
нараховано відпускні як зазвичай, і він пішов
у відпустку з 20 числа до 10 числа. Якщо
з 1 числа оклад було підвищено, то Мінсоцполітики та Мінфін роз’яснювали, що середню
зарплату слід відкоригувати та перерахувати
в бік підвищення відпускні з 1 по 10 число.
А чи коригувати зарплату, якщо відпустка не
перехідна? Наприклад, протягом розрахункового
періоду оклади не підвищувалися, працівнику
нараховано та виплачено відпускні як зазвичай,
і він пішов у відпустку з 1 числа, і з 1 числа
оклад було підвищено. Або ж працівник йде
у відпустку 20 числа, а оклади підвищувалися
з 1 числа місяця початку відпустки?
В обох випадках місяць підвищення окладу
не входить до розрахункового періоду. І якщо
брати до уваги лист від 21.05.2001 р. № 033/2286-018-2, то коригувати слід тільки перехідні відпустки. А якщо акцентувати увагу на
листі, що коментується, то коригувати середню
зарплату слід у разі, якщо останнє підвищення
посадового окладу відбулося в розрахунковому періоді. Звичайно, безпечнішим є варіант
коригування й у випадку, коли підвищення відбулося й під час відпустки і місяць не входить
у розрахунковий період.
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Сегодня в рубрике:

Начисление и выплата
заработной платы:
исправление ошибок

c. 75

Средний заработок
мобилизованных:
компенсация
и перерасчеты

c. 81

Світлана ЛІГОЦЬКА,
бухгалтер 1-ї категорії

Нарахування

та виплата
заробітної плати:
виправлення
помилок
Нарахування та виплата заробітної плати працівникам підприємства є однією з найважливіших ділянок роботи бухгалтерії.
Адже передбачає подвійну відповідальність як перед державними фіскальними органами, так і перед працівниками.
Тому бухгалтеру потрібно бути особливо уважним під час
нарахування та виплати доходів. Однак іноді помилки таки
трапляються, і як їх виправити — розглянемо в статті
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Види помилок та їх документальне
оформлення
Помилки під час нарахування та виплати
заробітної плати працівникам підприємства
можуть виникати з різних причин: похибки
в математичних розрахунках, неуважність
бухгалтера, неправильне застосування законодавства тощо. Виявити їх може безпосередньо бухгалтер, який здійснював
нарахування, контролюючі органи або
ж сам працівник.
Помилки умовно поділяють на дві групи: лічильні та нелічильні. Відповідно до
п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці»
від 24.12.1999 р. № 13 до лічильних помилок належать неправильності в обчисленнях, дворазове нарахування заробітної плати за один і той самий період тощо. Не
можуть вважатися ними помилки, не пов’язані безпосередньо з процесом обчислення.
Тобто нелічильними є такі помилки, які
виникли в разі помилкового застосування
закону та інших нормативно-правових актів,
у т. ч. колективного договору. Наслідком
помилок є недоплата або переплата заробітної плати.
Недоплата заробітної плати
Помилки, пов’язані з недоплатою заробітної плати працівникам підприємства,
виправляються шляхом обов’язкового донарахування помилкових сум, адже роботодавець зобов’язаний виплачувати працівнику
належну йому зарплату в повному обсязі.
До того ж спори щодо заробітної плати не
обмежуються строком позовної давності.
У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися
до суду з позовом про стягнення належної
йому заробітної плати без обмеження будьяким строком (частина друга ст. 233 КЗпП).
Для донарахування заробітної плати згоди

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

працівника не потрібно. Бухгалтер складає
бухгалтерську довідку, у якій вказує суть помилки, працівників, яким було доплачено
зарплату, суму недоплати та за який період
її донараховано. На підставі довідки має бути
виданий наказ (розпорядження) керівника
підприємства про донарахування заробітної
плати працівникам.
Переплата заробітної плати
Складнішою для бухгалтера є ситуація,
якщо виявляється переплата заробітної плати. Адже без згоди працівника примусово
стягнути зайво виплачені кошти не можна,
оскільки ст. 25 Закону про оплату праці забороняє будь-яким способом обмежувати
працівника вільно розпоряджатися своєю
зарплатою, крім випадків, передбачених
законодавством. Статтею 127 КЗпП визначено, що відрахування із заробітної плати
працівників для покриття їх заборгованості
підприємству, на якому вони працюють,
можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого
ним органу, в т. ч. для повернення сум,
зайво виплачених внаслідок лічильних помилок, якщо працівник не оспорює підстав
і розміру відрахування. Отже, тільки в разі
виявлення лічильних помилок і за певних
умов підприємство має право здійснювати
відрахування із заробітної плати свого
працівника. Щодо нелічильних помилок, то
такого права в підприємства немає. Кошти
можна повернути лише в разі добровільної
письмової згоди працівника про утримання
з його зарплати зайво нарахованих коштів.
Також можливий варіант самостійного внесення працівником суми переплати до каси
підприємства.
Документами, які фіксують виявлену
лічильну помилку, можуть бути доповідна
(пояснювальна) записка, акт перевірки,
бухгалтерська довідка. У них зазначаються
прізвище працівника, суть помилки та період
її виникнення, сума переплати. Працівнику,
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який отримав зайву суму заробітної плати,
повідомляється про виявлену помилку та
про подальше утримання коштів із наступної зарплати. Якщо працівник не заперечує
і строк для прийняття рішення щодо утримання ще не минув, керівник видає наказ
(розпорядження) про відрахування зайво
виплаченої суми, але не пізніше одного місяця із дня виплати неправильно обчисленої
суми (ст. 127 КЗпП).
У разі здійснення стягнення надміру
виплаченої зарплати із працівника слід
також пам’ятати про ст. 128 КЗпП: під час
кожної виплати заробітної плати загальний
розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 %, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, — 50 %
заробітної плати, яка належить до виплати
працівникові. При цьому вказані обмеження
застосовують до суми зарплати після всіх
обов’язкових відрахувань (податків, зборів).
Виняток може бути в тому випадку, якщо
працівник добровільно повертає в касу
підприємства всю суму або не заперечує
проти утримання із його зарплати більшої
частки, ніж передбачено законодавством.
Для цього він повинен написати заяву.

Відображення в бухгалтерському
обліку
Облік розрахунків за виплатами працівникам ведеться на рахунку 66 «Розрахунки
за виплатами працівникам» з одночасним
визнанням відповідних витрат залежно від
дільниць, на яких зайняті відповідні працівники (рахунки 23, 91, 92 тощо).
Виправлення помилок, пов’язаних з нарахуванням заробітної плати в поточному
році, здійснюється шляхом донарахування
або сторнування помилкових сум. Відповідно
до пп. 1.6.2 Інструкції зі статистики зар
плати, якщо нарахування фонду оплати
праці здійснюються за попередній період,
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зокрема у зв’язку з уточненням кількості
відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати
праці того місяця, у якому були здійснені
нарахування.
Отже, донараховану заробітну плату відображають у місяці її донарахування разом
із іншими виплатами працівнику в цьому
місяці за такими проведеннями: Д-т 91, 92,
93, 94, 97 К-т 661. Сторнування суми переплати здійснюється аналогічно зі знаком
«мінус». При цьому бухгалтерські проведення
такі ж самі, як і при нарахуванні поточної
заробітної плати (приклад 1, с. 78).
У разі здійснення коригування заробітної
плати за минулі періоди слід також пам’ятати
про забезпечення рівня мінімальної заробітної плати, яка у 2017 р. становить 3200 грн.
Адже можлива ситуація, коли сторнуючи
зайво виплачені кошти, працівник у результаті отримає заробітну плату меншу, ніж
мінімальна (приклад 2, с. 78).
У разі виправлення помилок із заробітної плати за минулий рік слід керуватися
П(С)БО 6, п. 4 якого передбачає, що виправлення помилок, допущених під час складання фінансових звітів у попередніх роках,
здійснюється шляхом коригування сальдо
нерозподіленого прибутку на початок року,
якщо такі помилки впливають на величину
нерозподіленого прибутку (непокритого
збитку). Це підтверджує й Міністерство
фінансів України в листі від 21.12.2016 р.
№ 31-11410-07-25/36420, зазначаючи, що
виправлення помилок за минулий рік, що
виявлені в поточному році, відображається
кореспонденцією рахунку 44 «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)» з рахунками
бухгалтерського обліку відповідних об’єктів
класів 1–6. Тому донарахування заробітної
плати працівникам за минулі роки потрібно
відображати в обліку проведенням Д-т 441
К-т 661, а утримання зайво виплачених
коштів — аналогічно, але методом сторно
(приклад 3, с. 79).
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ПРИКЛАД 1

Коригування зайво нарахованої доплати
У травні 2017 р. було виявлено, що працівнику в результаті лічильної помилки
07.04.2017 р. було нараховано та виплачено доплату за керівництво бригадою в сумі
500 грн замість 300 грн. Про факт помилки 05.05.2017 р. була оформлена доповідна
записка та виданий наказ про відрахування зайво нарахованих коштів у сумі 200 грн із
заробітної плати за травень 2017 р. Також працівник був повідомлений про переплату та
не заперечував проти стягнення коштів. Бухгалтер оформив бухгалтерську довідку за
травень, у якій відображено сторнування зайво виплачених коштів за допомогою таких
бухгалтерських проведень:
№
з/п
1
2
3

Зміст господарської операції
Відраховано помилково нараховану доплату у квітні
2017 р. (методом сторно)
Утримано (повернено) ПДФО (200,00 × 18 %)
Утримано (повернено) військовий збір (200,00 × 1,5 %)

Бухгалтерський облік
Сума,
Д-т
К-т
грн
91
661
– 200,00
661
661

641
642

– 36,00
– 3,00

ПРИКЛАД 2

Коригування зайво нарахованої доплати,
коли зарплата стає менше мінімальної
Оклад працівника становить 2700,00 грн. Крім того, працівник отримує доплату за
сумісництво в сумі 300,00 грн і для забезпечення її мінімального рівня доплату в розмірі
200,00 грн.
У травні 2017 р. було виявлено, що працівнику в результаті лічильної помилки
у квітні 2017 р. було нараховано доплату за сумісництво в сумі 500 грн замість 300 грн.
Про факт помилки 05.05.2017 р. було оформлено доповідну записку та видано наказ
про відрахування зайво нарахованих коштів у сумі 200 грн із зарплати працівника за
травень 2017 р.
Заробітна плата за травень становить 3200,00 грн, у т. ч.: оклад — 2700,00 грн,
доплата за сумісництво — 300,00 грн, доплата до мінімальної зарплати — 200,00 грн.
Працівник був повідомлений про переплату та не заперечував проти стягнення коштів.
Відповідно до ст. 31 Закону про оплату праці доплата за сумісництво враховується під
час обчислення розміру заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру.
Тому із заробітної плати працівника за травень можна утримати 200,00 грн зайво нарахованої доплати, але слід нарахувати й доплату до мінімальної зарплати за квітень
у сумі 200,00 грн.
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У бухобліку ці операції можна відобразити так:
№
з/п

1
2
3
4
5

Бухгалтерський облік
Д-т
К-т
Сума, грн

Зміст операції

Нарахована зарплата за травень 2017 р.
Відраховано помилково нараховану суму доплати
Нараховано доплату до рівня мінімальної зарплати
Утримано ПДФО (3200,00 × 18%)
Утримано військовий збір (3200,00 × 1,5%)

91
91
91
661
661

661
661
661
641
642

3200,00
– 200,00
+ 200,00
576,00
48,00

ПРИКЛАД 3

Коригування зарплати за минулий рік
У травні 2017 р. працівник надав у бухгалтерію листок непрацездатності за період
з 29.12.2016 р. по 13.01.2017 р. Під час перевірки бухгалтер виявив, що за 29-30 грудня
2016 р. було нараховано заробітну плату в сумі 600 грн. Працівник погодився про утримання зайво нарахованих коштів із зарплати за травень 2017 р. про що було видано наказ
керівника. Заробітна плата за травень становить 5000 грн.
У бухгалтерському обліку виправлення помилки може бути відображено так:
Бухгалтерський облік
Д-т
К-т
Сума, грн

№
з/п

Зміст операції

1
2
3
4

Нарахована зарплата за травень 2017 р.
Відраховано помилково нараховану зарплату
Утримано ПДФО (5000,00 – 600,00) × 18 %
Утримано військовий збір (5000,00 – 600,00) × 1,5 %

ПДФО та військовий збір
У разі виявлення помилок із заробітної плати необхідно зробити перерахунок
ПДФО та військового збору. Відповідно до
пп. 169.4.3 ПКУ податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будьякий період та в будь-яких випадках для
визначення правильності оподаткування,
незалежно від того, чи має платник податку

92
441
661
661

661
661
641
642

5000,00
–600,00
792,00
66,00

право на застосування податкової соціальної пільги (ПСП). Тому в разі коригування
заробітної плати за минулий період перерахунок ПДФО здійснюється за той звітний
період, у якому була допущена помилка.
Тобто донараховані суми або зайво виплачені суми зарплати необхідно віднести
до тих місяців, за які вони нараховані, та
перевірити правильність оподаткування
і, за необхідності, застосування податкової
соціальної пільги (приклад 4, с. 80).

79

80

УЧЕТ И НАЛОГИ

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ПРИКЛАД 4

Виправлення помилки та перерахунок ПСП
У січні 2017 р. працівнику була нарахована заробітна плата в сумі 4000,00 грн. Також
працівник написав заяву про застосування з 2017 р. ПСП як платник податку, що утримує
двох дітей віком до 18 років. Тому в січні із зарплати працівника було утримано: ПДФО —
432,00 грн ((4000,00 – 800,00 × 2) × 18 %) та військовий збір 60,00 грн (4000,00 × 1,5 %).
Однак у лютому було виявлено помилку під час нарахування заробітної плати працівнику
за січень 2017 р. — не нараховано подвійної оплати за роботу у вихідний день. Сума недоплати становить 500,00 грн, яку донараховано в лютому 2017 р. Заробітна плата за
лютий становить 5000,00 грн, в т. ч. оклад — 4500,00 грн, доплата за січень — 500,00 грн.
Виникає необхідність зробити перерахунок ПДФО за січень 2017 р., оскільки працівник
втрачає право на застосування ПСП через перевищення розміру зарплати (4500,00 грн)
граничної межі доходу, що дає право на застосування ПСП на двох дітей (4480,00 грн).
У бухгалтерському обліку виправлення помилки може бути відображено так:
№
з/п

1
2
3
4
5

Бухгалтерський облік
Д-т
К-т
Сума, грн

Зміст операції

Нараховано зарплату за лютий 2017 р.
Донараховано зарплату за січень 2017 р.
Утримано ПДФО із зарплати за лютий
(4500,00 × 18 %)
Перерахунок ПДФО за січень 2017 р.
(4500,00 × 18 % – 432,00)
Утримано військовий збір (5000,00 × 1,5 %)

Результат перерахунку відображається
у звіті за ф. № 1ДФ двома способами: у звіті
за період, у якому виявлено помилку, або
в уточнюючому розрахунку до звіту за період, у якому припустилися помилки. Однак
згідно з п. 50.1 ПКУ уточнюючий розрахунок подається у випадку, якщо в майбутніх
податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у т. ч. за результатами перевірки) виявляє помилки, що
містяться в раніше поданій ним декларації.
Тобто йдеться про помилки, які були
допущені в раніше поданій звітності. Якщо
ж податковий агент відображає виправлен-

92
92
661

661
661
641

4500,00
500,00
810,00

661

641

378,00

661

642

75,00

ня помилки із заробітної плати в місяці,
в якому помилку виявлено, то подана раніше ф. № 1ДФ була складена правильно
на підставі облікових даних відповідного
звітного періоду. Отже, наслідки виправлення помилок із заробітної плати можна відобразити у звітності за квартал, до
якого належить місяць проведення перерахунку, за рядком із заробітною платою
працівника.
В разі виправлення помилки із заробітної плати шляхом донарахування або сторнування коштів військовий збір утримується
в місяці здійснення такого виправлення
(приклад 4).
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Юлія ЄГОРОВА,
спеціаліст з бухобліку та оподаткування

Середній

заробіток
мобілізованих:
компенсація
та перерахунки
Нещодавно КМУ згадав про свої зобов’язання щодо компенсації середнього заробітку захисникам нашої Вітчизни.
У квітні 2017 р. було внесено зміни до порядку виплати
компенсації роботодавцям витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які виконують свій військовий
обов’язок, за 2014–2015 рр. Розглянемо ці зміни та їх наслідки для роботодавців

Загальні моменти
Насамперед нагадаємо, що КМУ поста
новою від 12.04.2017 р. № 254 вніс зміни до
Порядку виплати компенсації підприємствам,
установам, організаціям у межах середнього
заробітку працівників, призваних на стро
кову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийнятих на військову службу
за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мо
білізації та (або) введення воєнного стану,

а також працівникам, які були призвані на
військову службу під час мобілізації, на особ
ливий період та які підлягають звільненню
з військової служби у зв’язку з оголошенням
демобілізації, але продовжують військову
службу у зв’язку з прийняттям на військо
ву службу за контрактом, затвердженого
постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 105
(далі — Порядок № 105).
Згідно з цими змінами роботодавці, які
у 2014–2015 рр. не отримали в повному об
сязі зазначену компенсацію з державного
бюджету, зможуть отримати її за рахунок
коштів держбюджету на 2017 р. Така ком
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пенсація виплачуватиметься підприємствам,
установам, організаціям, фермерським гос
подарствам, сільськогосподарським вироб
ничим кооперативам незалежно від підпо
рядкування й форми власності та фізичним
особам — підприємцям у межах середнього
заробітку працівників, які:
• з 18.03.2014 р. були призвані на військо
ву службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період;
• з 08.02.2015 р. були прийняті на військо
ву службу за контрактом у разі виникнення
кризової ситуації, що загрожує національній
безпеці, оголошення рішення про проведення
мобілізації та (або) введення воєнного стану;
• з 11.06.2015 р. були призвані на стро
кову військову службу, а також призвані на
військову службу під час мобілізації, на особ
ливий період та які підлягають звільненню
з військової служби у зв’язку з оголошенням
демобілізації, але продовжують військову
службу у зв’язку з прийняттям на військову
службу за контрактом;
• з 06.12.2015 р. були призвані на стро
кову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийняті на військову службу
за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мо
білізації та (або) введення воєнного стану,
в т. ч. на працівників, які були призвані на
військову службу під час мобілізації, на особ
ливий період і які підлягають звільненню
з військової служби у зв’язку з оголошенням
демобілізації, але продовжують військову
службу у зв’язку з прийняттям на військову
службу за контрактом і працювали на час
призову у фермерських господарствах, сільсь
когосподарських виробничих кооперативах
незалежно від підпорядкування й форми
власності та у фізичних осіб — підприємців.
За ними, як відомо, згідно зі ст. 119 КЗпП
зберігається місце роботи, посада та до
01.01.2016 р. — середній заробіток.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Для отримання компенсації з бюджету
середнього заробітку мобілізованих праців
ників за 2014–2015 рр. органу соціального
захисту населення слід подати звіти про
фактичні витрати на виплату компенсації
з бюджету середнього заробітку працівників
за формою згідно з додатком 1 до Порядку
№ 105, погоджені районним (міським) вій
ськовим комісаріатом або військовою части
ною, що здійснювали призов працівників на
військову службу, в частині підтвердження
призову та проходження військової служби.
Строк подання таких звітів — протягом трьох
місяців з дня набрання чинності постановою
КМУ від 12.04.2017 р. № 254. Оскільки вона
набрала чинності 14.04.2017 р., отже, звіти
слід подати до 14.07.2017 р.

Оподаткування середнього
заробітку
Нагадаємо, що середній заробіток мо
білізованих працівників розраховується
згідно з Порядком обчислення середньої
заробітної плати, затвердженим постановою
КМУ від 08.02.1995 № 100. У загальному ви
падку, якщо така виплата не компенсується,
вона відноситься до фонду заробітної плати
і в 2014–2015 рр. оподатковувалася ПДФО
та військовим збором так само, як і зараз.
Якщо ж сума середнього заробітку мо
білізованих працівників компенсується
з бюджету, вона не оподатковується ПДФО
на підставі пп. 165.1.1 ПКУ як компенсація
з бюджету. Відповідно, не оподатковується
така виплата і військовим збором, адже
об’єкт оподаткування військовим збором
відповідає об’єкту оподаткування ПДФО
(пп. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
Щодо ЄСВ, то в 2014–2015 рр. з неї утри
мувався ЄСВ у розмірі 3,6 % та нараховувався
ЄСВ з роботодавця за ставками залежно від
класу професійного ризику — від 36,76 %
до 49,7 %.
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На компенсований середній заробіток
також не нараховується і ЄСВ за диференці
йованими ставками і з нього не утримується
за ставкою 3,6 %. Так, згідно з частиною сьо
мою ст. 7 Закону про ЄСВ не нараховується
на виплати та не утримується ЄСВ з виплат,
що компенсуються з бюджету в межах серед
нього заробітку працівників, призваних на
строкову військову службу, військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийнятих на військову службу
за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілі
зації та/або введення воєнного стану.
Виходячи з форми Звіту про фактичні
витрати на виплату компенсації середнього
заробітку (за формою додатка 1 до Порядку
№ 105), у звіті слід надавати до компенсації
суму середнього заробітку. Якщо роботода
вець утримував ПДФО, військовий збір та
ЄСВ із середнього заробітку мобілізованих
працівників, то йому потрібно вказувати
в цьому звіті суму нарахованого заробітку
«брутто», тобто з урахуванням сум ПДФО,
військового збору та ЄСВ, що утримували
ся з такого заробітку. Робити коригування
ПДФО, ВЗ та ЄСВ слід вже після того, як
роботодавець отримає компенсацію з бю
джету — не раніше.

Бухгалтерський облік компенсації
середнього заробітку
Порядок відображення в бухгалтер
ському обліку виплат мобілізованим пра
цівникам та отримання бюджетної ком
пенсації Міністерство фінансів України
роз’яснило у листі від 24.09.2015 р. № 3111410-08-10/29963: нарахування компен
сації відображається в бухгалтерському
обліку за кредитом рахунку 66 «Розрахунки
за виплатами працівникам» і дебетом рахун
ку 94 «Інші витрати операційної діяльності». Надходження коштів на рахунок підпри
ємства від органів соціального захисту на
селення для виплати компенсації відображається за дебетом рахунку 31 «Рахунки в банках» і кредитом рахунку 48 «Цільове фінан
сування і цільові надходження». Одночасно
на цю суму визнається дохід і відображається
за дебетом рахунку 48 і кредитом рахунку 71 «Інший операційний дохід».
Виплата грошової компенсації мобілі
зованим працівникам відображається підприємством за дебетом рахунку 66 та кре
дитом рахунку 30 «Готівка» або 31 «Рахунки
в банках».
Далі у прикладі розглянемо облік компен
сації середнього заробітку мобілізованих
працівників.

ПРИКЛАД

Облік компенсації середнього заробітку мобілізованих працівників
Працівнику нараховано середній заробіток за грудень 2015 р. у розмірі 5000 грн,
з нього утримувалися ПДФО, ВЗ, ЄСВ та нараховувався ЄСВ за ставкою 37 %. Заробіток
працівнику виплачено вчасно, всі податки та ЄСВ сплачено вчасно.
У травні 2017 р. підприємство подає звіт за формою додатка 1 до Порядку № 105,
в якому вказує всю нараховану суму заробітку — 5000 грн. Припустимо, що підприємство
отримало компенсацію заробітку з бюджету, внаслідок чого воно сторнує суми утриманих
та нарахованих податків.
У бухгалтерському обліку ці операції можна відобразити таким чином:
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№
з/п

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Бухгалтерський
облік
Дебет
Кредит

Зміст операції

Сума, грн

1

Нараховано середню зарплату мобілізованому
працівнику

949

661

5000,00

2

Утримано ЄСВ за ставкою 3,6 %

661

651

180,00

3

Утримано ПДФО за ставкою 15 %
(5000,00 – 180,00) × 15 %

661

641

723,00

4

Утримано ВЗ за ставкою 1,5 %

661

642

75,00

5

Нараховано ЄСВ за ставкою 37 %

949

651

1850,00

6

Виплачено працівнику зарплату:
5000,00 – 180,00 – 723,00 – 75,00

661

301, 311

4022,00

7

Отримано компенсацію з бюджету в сумі
нарахованого заробітку

311

48

5000,00

8

Визнано дохід у сумі отриманої компенсації

48

719

5000,00

9

Сторновано утримані та нараховані податки:
ЄСВ — 3,6 %

661

651

– 180,00

ПДФО

661

641

– 723,00

ВЗ

661

642

– 75,00

ЄСВ – 37 %

949

651

– 1850,00

661

301, 311

10 Виплачено працівнику заборгованість
із зарплати, що утворилася після сторнування
утриманих податків: 180,00 + 723,00 + 75,00

Якщо підприємство вже подавало звіт за
формою додатка 1 до Порядку № 105 раніше,
але не на всю нараховану суму заробітку,
а лише на суму середнього заробітку після
утримання податків (за даними прикладу
це сума 4022,00 грн), то зараз можна по
дати ще один звіт, але вже на недоотриману
суму податків — за даними прикладу це
978,00 грн. Виплатити цю суму працівнику
ми рекомендуємо в найближчий день виплати
заробітної плати, що настає після сторнування
податків, за графіком, що встановлений на
підприємстві.
Також після сторнування податкових
платежів у підприємства утвориться пере

978,00

плата з ПДФО, ЄСВ та військового збору
(дебетове сальдо по субрахунках 651, 641,
642), адже ці суми були сплачені ще під час
виплати зарплати працівникам. Така пере
плата буде врахована в рахунок наступних
платежів.
Робити сторнування та перерахунок
сум ПДФО, військового збору та ЄСВ слід
обов’язково, адже інакше працівник не
доотримає заробітну плату на суму зайво
утриманих податків, оскільки така виплата
за середнім заробітком звільняється від опо
даткування. Ця ситуація призведе до неповної
виплати заробітної плати працівнику, що
є порушенням законодавства про працю.
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Відображення у звітності
сторнування ПДФО, ВЗ та ЄСВ
ПДФО. Після отримання компенсації та
перерахунку суми ПДФО слід внести зміни
до ф. № 1ДФ, що подавалася за той квар
тал, за який отримано компенсацію. Рядок,
в якому було показано середній заробіток за
місяці 2014–2015 рр. з ПДФО та з ознакою
доходу 101, слід тепер поставити на вилу
чення: для виключення помилкового рядка
з попередньо введеної інформації потрібно
повторити всі графи такого рядка та у графі
9 вказати «1» — на виключення рядка. Далі
слід заповнити такий самий рядок, але без
зазначення суми утриманого та перерахо
ваного ПДФО в графах 4а і 4, та з ознакою
доходу 128.
Військовий збір. Для сторнування суми
ВЗ у звіті за ф. № 1ДФ слід зменшити показ
ник розділу ІІ «Загальна сума утриманого
податку, збору» на суму зайво утриманого ВЗ.
ЄСВ. Коригувати зайво нарахований
ЄСВ за 2014–2015 рр. доведеться вже
в новій формі звіту за формою додатка 4,
який подається за той місяць, в якому здій
снено сторнування зайво утриманого та
нарахованого ЄСВ. У новій формі звіту за
формою додатка 4 передбачені всі рядки для
коригувань сум ЄСВ за минулі роки, навіть
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коли ставки були іншими. Коригування
відображається в таблиці 1 та таблиці 6
додатка 4.
Так, у таблиці 1 зменшення суми нара
хованого ЄСВ відображається в рядку 5.1.1
та враховується в розрахунку показника
рядка 5.1. Зменшення утримань за став
кою 3,6 % відображається в рядку 5.3.1 та
враховується в розрахунку показника 5.3.
Потім показники рядків 5.1 та 5.3 дода
ються та відображаються в рядку 5. Сама ж
сума середнього заробітку, з якого «зняли»
утримання та нарахування, відображається
в рядку 5.4. У рядку нижче слід описати зміст
помилки, наприклад: «Зайво утримано та
нараховано ЄСВ із середнього заробітку,
що компенсується з бюджету».
У таблиці 6 слід навести рядок із серед
нім заробітком працівника за той місяць
2014–2015 рр., за який він був нарахова
ний, і вказати цей місяць у реквізиті 11.
Код типу нарахувань у реквізиті 10 слід
проставити «3» — на зменшення. У реквізиті 17 і слід вказати суму середнього заробітку,
а зайво утриманий та нарахований ЄСВ —
у реквізитах 20 та 22. Код категорії застра
хованої особи змінювати не слід — коригу
вання проводиться за тим же кодом категорії
застрахованої особи, що й тоді, коли дохід
працівника було відображено з ЄСВ.

Для довідки
Облік розрахунків з працівниками-військовослужбовцями та компенсації середнього
заробітку розглядався в журналі «Заработная
плата» в таких матеріалах:
• «Гарантії працівникам-військовослужбовцям і роботодавцям», № 2/2016, с. 21;
• «ЄСВ і розрахунки з (де)мобілізованими», № 2/2016, с. 17;
• «Мобілізація. Демобілізація. Військові
збори», № 11/2016, с. 15;

• «Звітність з ЄСВ і строкова служба»,
№ 1/2016, с. 86;
• «Середня зарплата мобілізованих: перерахунок ПДФО», № 7/2015, с. 82;
• «Демобілізований працівник повертається на роботу: дії роботодавця», № 5/2015,
с. 33;
• «Особливості надання матеріального
забезпечення «біженцям» і мобілізованим»,
№ 10/2015, с. 84.
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 14.04.2017 р. № 8055/6/99-99-13-02-03-15

Щодо оподаткування медоглядів працівників
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(у редакції, яка діяла до 01.04.2017, далі —
Кодекс), розглянула лист... щодо практичного
застосування норм чинного законодавства та
в межах компетенції повідомляє.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, ст. 165 якого
визначено перелік доходів, які не включаються
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.
Так, пп. 165.1.19 Кодексу передбачено, що
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг), що
надаються як допомога на лікування та медичне
обслуговування платника податку або члена сім’ї
фізичної особи першого ступеня споріднення,
дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням
платника податку, за умови документального
підтвердження витрат, пов’язаних із наданням
зазначеної допомоги (у разі надання коштів),
у тому числі, але не виключно, для придбання
ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення
для індивідуального користування інвалідів,
за рахунок коштів благодійної організації або
його роботодавця, в тому числі в частині витрат
роботодавця на обов’язковий профілактичний
огляд працівника згідно із Законом України «Про
захист населення від інфекційних хвороб» від
06.04.2000 р. № 1645-III (далі — Закон № 1645)
та на вакцинацію працівника, спрямовану на
профілактику захворювань в період загрози
епідемій відповідно до Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благо-

получчя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-XII
за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами
з фонду загальнообов’язкового державного
соціального медичного страхування.
Відповідно до ст. 21 Закону № 1645
обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди
працівників окремих професій, виробництв та
організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до
поширення інфекційних хвороб, проводяться за
рахунок роботодавців у порядку, встановленому
законодавством.
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим
профілактичним медичним оглядам, порядок
проведення цих оглядів та видачі особистих
медичних книжок (далі — Порядок) встановлено
постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559.
Згідно з п. 2 Порядку обов’язкові медичні
огляди проводяться за рахунок роботодавців
(підприємство, установа, організація або фізична
особа — суб’єкт підприємницької діяльності, що
використовують працю найманих працівників).
При цьому працівники підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності відшкодовують вартість бланка особистої медичної
книжки закладам та установам охорони здоров’я,
які проводитимуть обов’язкові медичні огляди
при проходженні попереднього профілактичного
медичного огляду до прийняття на роботу, та у
разі необхідності отримання нового бланка цієї
книжки у зв’язку з його втратою, зіпсуттям або
неможливістю подальшого використання чи
придбавають зазначений бланк за власні кошти.
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Отже, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку — працівника витрати роботодавця
на обов’язковий попередній (до прийняття на
роботу) профілактичний огляд такого платника
згідно із Законом № 1645 у разі дотримання
вимог пп. 165.1.19 Кодексу.
Водночас згідно з пп. «г» пп. 164.2.17 Кодексу
до загального місячного (річного) оподатковуПерший заступник Голови
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ваного доходу включається дохід, отриманий
таким платником податку як додаткове благо
(крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу)
у вигляді, зокрема, суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат
платника податку, крім тих, що обов’язково
відшкодовуються згідно із законом за рахунок
бюджету або звільняються від оподаткування
згідно з розділом IV Кодексу.
С. В. Білан

Від редакції
Нагадаємо, що відповідно до ст. 21 Закону
№ 1645 обов’язкові попередні (до прийняття на
роботу) та періодичні профілактичні медичні
огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана
з обслуговуванням населення і може призвести
до поширення інфекційних хвороб, проводяться
за рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством.
Обов’язковим профілактичним медичним
оглядам підлягають неповнолітні, учні загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та студенти вищих навчальних
закладів, інші категорії осіб відповідно до закону.
У разі погіршення епідемічної ситуації за
поданням головного державного санітарного
лікаря рішеннями органів влади для працівників, зазначених у частині першій цієї статті,
можуть проводитися позачергові обов’язкові
профілактичні медичні огляди.
Обов’язковим профілактичним медичним
оглядам і подальшому медичному нагляду підлягають також особи, які перебували в контакті
з хворими на особливо небезпечні та небезпечні
інфекційні хвороби чи бактеріоносіями збудників
цих хвороб: за місцем роботи, навчання, відпочинку тощо; у домашніх умовах.
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим
профілактичним медичним оглядам, порядок
проведення цих оглядів та видачі особистих
медичних книжок встановлюються КМУ.

А якщо обов’язкові попередні (до прийняття
на роботу) та періодичні профілактичні медичні
огляди не пов’язані із застосуванням Закону
№ 1645, а, наприклад, із застосуванням ст. 169
КЗпП, якою встановлено, що роботодавець
зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (під час прийняття на
роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих
на важких роботах, роботах із шкідливими чи
небезпечними умовами праці або таких, де
є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб
віком до 21 року? Аналогічні вимоги містить
ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від
14.101992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694).
Тобто чи звільняються від оподаткування вит
рати на медогляди, пов’язані із застосуванням
Закону № 2694?
Чіткої відповіді на це запитання з листа не
прослідковується, хоча, напевне, саме про такі
медогляди йшлося в запиті до ДФСУ. Зате недвозначно ДФСУ зазначає, що «водночас, згідно з
пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу включається
дохід, отриманий таким платником податку як
додаткове благо (крім випадків, передбачених
ст. 165 Кодексу) у вигляді, зокрема, суми грошового або майнового відшкодування будь-яких
витрат або втрат платника податку, крім тих,
що обов’язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від
оподаткування згідно з розділом IV Кодексу».
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 88

Разъясняют специалисты
ФСС по ВУТ

c. 89

Роз’яснюють фахівці ДФСУ
На ваші запитання відповідає Наталія КИРПА, заступник начальника
відділу організації роботи ДПІ в Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

ПСП батькам, які мають
дитину-інваліда
У якому розмірі надається податкова соціальна пільга (ПСП) батькам,
які мають двох дітей, одна з яких
є дитиною-інвалідом?
Відповідно до пп. 169.2.1 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується
до нарахованого платнику податку
місячного доходу у вигляді заробітної плати
тільки за одним місцем його нарахування
(виплати) з дня отримання роботодавцем
заяви платника податку про застосування
пільги та документів, що підтверджують
таке право. Перелік таких документів та
порядок їх подання визначено постановою
КМУ «Про затвердження Порядку подання
документів для застосування податкової
соціальної пільги» від 29.12.2010 р. № 1227.

Згідно зі ст. 169 ПКУ платник податку,
який утримує двох чи більше дітей віком
до 18 років, має право на зменшення суми
загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця
у вигляді заробітної плати (з урахуванням
норм абзацу першого пп. 169.4.1 ПКУ),
на суму ПСП у розмірі, що дорівнює 100 %
суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ
(у 2016 р. — 689,00 грн, у 2017 р. —
800,00 грн), на кожну таку дитину.
На ПСП у розмірі, що дорівнює 150 %
суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ
(у 2016 р. — 1033,50 грн, у 2017 р. —
1200,00 грн), мають право платники податку, які утримують дитину-інваліда —
у розрахунку на кожну таку дитину віком
до 18 років.
Відповідно до пп. 169.3.1 ПКУ в разі, якщо
платник податку має право на застосування
ПСП з двох і більше підстав, зазначених
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у п. 169.1 ПКУ, застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених пп. 169.4.1
ПКУ, крім випадку, передбаченого пп. «б»
пп. 169.1.3 ПКУ, податкова соціальна пільга за яким додається до ПСП, визначеної
пп. 169.1.2 ПКУ в разі, якщо особа утримує

двох і більше дітей, у т. ч. дитину-інваліда
(дітей-інвалідів).
Таким чином, платник податків у разі
додержання всіх вимог ст. 169 ПКУ має право на застосування двох пільг: на кожну
дитину віком до 18 років, яка не є інвалідом, — по 100 % ПСП (у 2016 р. — 689,00 грн,
у 2017 р. — 800,00 грн)1.

Роз’яснюють фахівці ФСС з ТВП
Щодо призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності
під час відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею
трирічного віку
Правові, фінансові та організаційні
засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального
захисту у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності, вагітністю та пологами,
від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, охорони життя
та здоров’я визначені Законом України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
(далі — Закон № 1105).
Відповідно до ст. 18 Закону № 1105
страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які
працюють на умовах трудового договору
(контракту) на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форми власності
та господарювання, у тому числі в іноземних
дипломатичних та консульських установах,
інших представництвах нерезидентів або
у фізичних осіб, а також обрані на виборні
посади в органах державної влади, орга-

нах місцевого самоврядування та в інших
органах.
У свою чергу згідно зі ст. 19 Закону № 1105
право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності мають
застраховані громадяни України, іноземці,
особи без громадянства та члени їх сімей, які
проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода
на обов’язковість якого надана Верховною
Радою України.
Це право виникає з настанням страхового
випадку в період роботи (включаючи час
випробування та день звільнення), якщо
інше не передбачено законом.
Частиною першою ст. 22 Закону № 1105
передбачено, що допомога по тимчасовій
непрацездатності надається застрахованій
особі у формі матеріального забезпечення,
яке повністю або частково компенсує втрату
заробітної плати (доходу) у разі настання
страхового випадку.
Відповідно до частини першої ст. 31 Закону № 1105 підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності,
по вагітності та пологах є виданий у встанов1 На цю ж тему див. с. 9 цього номера. (Прим. ред.)
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леному порядку листок непрацездатності,
а в разі роботи за сумісництвом — копія
листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника та печаткою за основним
місцем роботи.
Порядок, умови видачі, продовження та
обліку листків непрацездатності, здійснення
контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом.
Разом з цим відповідно до пп. «б» п. 3.15
Інструкції про порядок видачі документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 13.11.2001 р.
№ 455, листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною в період щорічної
(основної та додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати,
частково оплачуваної відпустки для догляду
за дитиною до трьох років не видається.
Тобто в даному випадку немає й підстав,
передбачених частиною першою ст. 31 Закону № 1105 для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності.
У той же час, на думку Міністерства
соціальної політики України (лист від
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23.10.2014 р. № 1601/5/75-14), право на
отримання допомоги по догляду за хворою
дитиною настає тільки в разі припинення
особою відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку незалежно від того, вийшла особа працювати
на повний чи неповний робочий день. При
цьому нагадуємо, що згідно з частиною
третьою ст. 30 Закону № 1105 рішення про
призначення матеріального забезпечення
та надання соціальних послуг приймається
комісією (уповноваженим) із соціального
страхування, що створюється (обирається)
на підприємстві, в установі, організації.
Комісія (уповноважений) із соціального
страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою
матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні,
про припинення виплати матеріального
забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків
непрацездатності та інших документів, які
є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.
За даними Виконавчої дирекції
Київського міського відділення ФСС з ТВП
на сторінці в Facebook

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Отпуск по беременности
и родам: последствия
и действия в случае
неполного использования

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

Відпустка

у зв’язку з вагітністю
та пологами: наслідки
та дії в разі неповного
використання
Трапляється, що працівниця з власної волі не реалізувала
в повному обсязі право на відпустку у зв’язку з вагітністю
та пологами: наприклад, виявила бажання продовжувати
працювати після відкриття їй листка непрацездатності по вагітності та пологах або вже перебуваючи у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами і отримавши допомогу по вагітності та пологах вирішила звільнитися чи вийти на роботу.
Розглянемо, як діяти роботодавцю в таких ситуаціях
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изначення правових, фінансових
та організаційних засад загально
обов’язкового державного соціаль
ного страхування, гарантій працюючих
громадян щодо їх соціального захисту
у зв’язку з тимчасовою втратою працездат
ності, вагітністю та пологами здійснюється
відповідно до норм Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV
(далі — Закон № 1105).

Особливості надання відпустки
Статтею 25 Закону № 1105 передбачено
умови надання й тривалість виплати допо
моги по вагітності та пологах. Встановле
но, що вона надається застрахованій особі
у формі матеріального забезпечення, яке
компенсує втрату заробітної плати (доходу)
за період відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами й виплачується за весь період
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами,
тривалість якої становить 70 календарних
днів до пологів і 56 (у разі ускладнених
пологів або народження двох чи більше ді
тей — 70) календарних днів після пологів.
Жінкам, віднесеним до 1-31 категорій осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, допомога по вагітності та по
логах виплачується за 180 календарних днів
зазначеної відпустки (90 — до пологів та
90 — після пологів).
Підставою надання відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами є виданий у вста
новленому порядку листок непрацездатності
1 У Законі № 1105 — віднесеним до 1-4 категорій. Але
у зв’язку зі змінами, внесеними до Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р.
№ 796-XII, жінкам, віднесеним до 4 категорії осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
надається відпустка тривалістю 70 календарних днів до
пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження
двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів.
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(далі — ЛН), а в разі роботи за сумісни
цтвом — копія ЛН, засвідчена підписом
керівника та печаткою за основним місцем
роботи.
Видається ЛН у зв’язку з вагітністю та
пологами відповідно до вимог розділу VI
Інструкції про порядок видачі документів,
що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 13.11.2001 р.
№ 455:
• у загальних випадках — за місцем
спостереження за вагітною із 30 тижнів
вагітності на 126 календарних днів воднораз
(70 календарних днів до передбачуваного
дня пологів і 56 — після);
• у разі передчасних або багатоплідних
пологів, виникнення ускладнень під час
пологів або в післяпологовому періоді — за
місцем спостереження за вагітною додат
ково видається листок непрацездатності
на 14 календарних днів, крім жінок, яких
віднесено до I-III категорій постраждалих
унаслідок аварії на ЧАЕС;
• жінкам, які належать до 1-3 категорій
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС,
з 27 тижнів вагітності тривалістю 180 кален
дарних днів (90 днів на період допологової
відпустки і 90 — на період післяпологової
відпустки);
• жінці, яка не спостерігалась з приводу вагітності до дня пологів, — з дня
пологів на період тривалості післяпологової
відпустки лікувально-профілактичним зак
ладом, у якому відбулися пологи;
• при передчасних пологах до 30 тижнів
вагітності — лікувально-профілактичним
закладом, де відбулись пологи, на 140 кален
дарних днів у разі народження живої дитини,
а у випадку мертвонародження при таких
пологах — на 70 календарних днів;
• особам, які усиновили дитину або
взяли дитину під опіку, — лікарем жіночої
консультації на період з дня усиновлення
або встановлення опіки до дня закінчення
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післяпологової відпустки тривалістю 56 ка
лендарних днів (70 календарних днів у разі
одночасного усиновлення двох і більше дітей,
90 календарних днів — для жінок, віднесе
них до 1-3 категорій осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи), що
відраховуються з дня народження дитини,
зазначеного у свідоцтві про народження та
рішенні суду про її усиновлення.
Якщо відпустка у зв’язку з вагітністю та
пологами надається застрахованій особі
у період її тимчасової непрацездатності,
ЛН по хворобі закривається і з дня настан
ня цієї відпустки видається інший ЛН —
у зв’язку з вагітністю та пологами. Кожний
із зазначених ЛН оплачується окремо за від
повідними нормами Закону № 1105.
У разі надання застрахованій особі від
пустки у зв’язку з вагітністю та пологами
у період простою підприємства, установи,
організації не з вини застрахованої особи,
щорічної (основної чи додаткової) відпустки,
відпустки без збереження заробітної плати,
додаткової відпустки у зв’язку з навчанням,
творчої відпустки допомога по вагітності
та пологах надається з дня виникнення
права на неї.
Якщо під час перебування працівниці
в одній з оплачуваних видів відпусток у неї
виникло право на відпустку у зв’язку з вагіт
ністю та пологами, роботодавцю необхідно
перерахувати відпускні. Оплаті підлягає
тільки та частина відпустки, що передує
початку відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами.
Пунктом 9 Інструкції про порядок запов
нення листків непрацездатності, затвердже
ної наказом Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства праці та соціальної
політики України, Фонду соціального стра
хування з тимчасової втрати працездатності,
Фонду соціального страхування від нещас
них випадків на виробництві та професій
них захворювань України від 03.11.2004 р.
№ 532/274/136-ос/1406, передбачено, що
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у графі «Діагноз первинний» вказується
термін вагітності на час звернення, а у графі
«Діагноз заключний» — орієнтовний термін
пологів. Незалежно від того, наскільки точ
но лікар передбачив день пологів і скільки
фактично днів відпустки було використано
до пологів, загальна тривалість відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами збері
гається, а сума допомоги нараховується
в повному обсязі.
Також Законом про відпустки передба
чено, що відпустка у зв’язку з вагітністю та
пологами, на відміну від щорічних відпусток,
не продовжується на святкові та неробочі
дні, що припадають на період такої від
пустки, тому оплачуються всі календарні
дні відпустки.

Дата настання страхового
випадку
Якщо жінка продовжуватиме працювати
й після відкриття їй ЛН і дата відкриття ЛН
та дата фактичного припинення виходу на
роботу припали на різні місяці, правомірно
виникає запитання, яку дату вважати настан
ням страхового випадку в цілях обчислення
розрахункового періоду: дату видачі ЛН чи
дату, з якої жінка фактично скористалась
правом на відпустку та припинила роботу?
Абзац 6 ст. 1 Закону № 1105 визначає,
що об’єктом соціального страхування
є страховий ризик та страховий випадок,
із настанням яких у застрахованих осіб
(членів їх сімей, інших осіб) виникає право
на матеріальне забезпечення та соціальні
послуги відповідно до Закону № 1105 за
лежно від видів соціального страхування.
Відповідно до частини першої ст. 19 За
кону № 1105 право на матеріальне забезпе
чення та соціальні послуги за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою праце
здатності мають застраховані громадяни
України, іноземці, особи без громадянства
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та члени їх сімей, які проживають в Україні,
якщо інше не передбачено міжнародним
договором України, згода на обов’язковість
якого надана Верховною Радою України.
Це право виникає з настанням страхового
випадку в період роботи (включаючи час
випробування та день звільнення), якщо
інше не передбачено законом.
Оскільки з дня, зазначеного в ЛН, ви
даного у зв’язку з вагітністю та пологами,
застрахована особа має право на відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами, цю дату
й слід вважати настанням страхового ви
падку та визначати розрахунковий період
як 12 календарних місяців, що передують
місяцю відкриття ЛН. Оскільки за той
час, що жінка працює, вже маючи право
на відпустку, їй буде нарахована заробіт
на плата, то матеріальне забезпечення
у зв’язку з вагітністю та пологами надаєть
ся за фактично використані дні відпустки
(див. лист ВД ФСС з ТВП від 05.07.2007 р.
№ 04-29-1406).
Крім того, роботодавцю буде не зайвим
перестрахуватись і зажадати від працівниці
письмову заяву про те, що вона бажає вийти
у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами
пізніше строку, вказаного в ЛН, щоб уникнути
звинувачень з боку контролюючих органів
у порушенні законодавства про працю та
прав застрахованих осіб.

Перерахунок суми
допомоги
Як вже наголошувалось, частиною пер
шою ст. 25 Закону № 1105 передбачено, що
допомога по вагітності та пологах надається
застрахованій особі у формі матеріального
забезпечення, яке компенсує втрату заро
бітної плати (доходу) за період відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами. Ця норма
має застосовуватись і в разі бажання жінки
звільнитись у періоді перебування у від
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пустці у зв’язку з вагітністю та пологами.
Роботодавець буде змушений перерахувати
надану допомогу за дні від початку стра
хового випадку до дня звільнення. Хоч на
сьогодні законодавством і не визначено
конкретних випадків та обставин, за яких
повертається раніше отримана допомога
по вагітності та пологах або її частина. Слід
зазначити, що зі звільненням жінка втрачає
й статус застрахованої особи.
Зверніть увагу, що ст. 38 «Розірвання
трудового договору, укладеного на неви
значений строк, з ініціативи працівника»
КЗпП надає працівникові право розірвати
трудовий договір, укладений на невизна
чений строк, попередивши про це робото
давця письмово за два тижні. Якщо заява
працівника про звільнення з роботи за влас
ним бажанням пов’язана з неможливістю
продовжувати роботу (переїзд на нове місце
проживання; переведення чоловіка або
дружини на роботу в іншу місцевість; вступ
до навчального закладу; неможливість про
живання в даній місцевості, підтверджена
медичним висновком; вагітність; догляд за
дитиною до досягнення нею 14-річного віку
або дитиною-інвалідом; догляд за хворим
членом сім’ї відповідно до медичного виснов
ку або інвалідом I групи; вихід на пенсію;
прийняття на роботу за конкурсом, а також
з інших поважних причин), роботодавець
повинен розірвати трудовий договір у строк,
про який просить працівник.
У той же час ст. 40 КЗпП роботодавцю
заборонено звільняти працівника з власної
ініціативи в період його тимчасової непра
цездатності (крім звільнення за п. 5 цієї
статті, коли тимчасова непрацездатність
триває більше чотирьох місяців), а також
у період перебування працівника у відпуст
ці. Це правило не поширюється на випадок
повної ліквідації підприємства, установи,
організації.
У разі виходу жінки на роботу до закін
чення відпустки у зв’язку з вагітністю та
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пологами, зважаючи на те, що матеріальне
забезпечення має компенсувати працівниці
втрату заробітної плати за час перебування
в такій відпустці, роботодавцю слід повернути частину допомоги по вагітності та пологах
до ФСС з ТВП, а саме ту частину, що при
падатиме на період роботи жінки, оскільки за ці дні вона не втратить заробітної
плати (див. лист ФСС з ТВП від 16.09.2013 р.
№ 04-29-2494). Чому так?
Статтею 19 Закону № 1105 встановлено,
що право на матеріальне забезпечення та
соціальні послуги за страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності
(включає в себе допомогу по тимчасовій
непрацездатності (у т. ч. догляд за хворою
дитиною) та допомогу по вагітності та поло
гах; ст. 20) виникає з настанням страхового
випадку в період роботи (включаючи час
випробування та день звільнення), якщо
інше не передбачено законом. Але ст. 22 За
кону № 1105 встановлено, що лише допомога
по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві та
професійним захворюванням, виплачується
ФСС з ТВП застрахованим особам почи
наючи з шостого дня непрацездатності за
весь період до відновлення працездатності
або до встановлення медико-соціальною
експертною комісією інвалідності (встанов
лення іншої групи, підтвердження раніше
встановленої групи інвалідності) незалежно
від звільнення застрахованої особи в період
втрати працездатності, у порядку та розмірах,
встановлених законодавством. Як відомо,
вагітність не є хворобою, а тому на неї ця
норма не поширюється.

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

З огляду на п. 6.5 Інструкції № 455 інколи
виникає запитання щодо перерахунку суми
допомоги по вагітності та пологах у разі
народження мертвої дитини.
Наприклад, працівниці в установлені
строки видали листок непрацездатності по
вагітності та пологах на 126 календарних
днів та виплатили суму допомоги по вагіт
ності та пологах. Згодом виявляється, що
дитина народилася мертвою. Чи проводити
перерахунок?
У п. 6.5 Інструкції № 455 зазначено, що
в разі передчасних пологів до 30 тижнів
вагітності листок непрацездатності у зв’язку
з вагітністю та пологами видається лікуваль
но-профілактичним закладом, де відбулись
пологи, на 140 календарних днів у разі на
родження живої дитини, а у випадку мерт
вонародження під час таких пологів — на
70 календарних днів. Але тут мається на увазі
особливий випадок — передчасні пологи до
30 тижнів вагітності. Тому в розглянутому
прикладі допомога по вагітності та поло
гах не перераховується, в разі народження
мертвої дитини жінка не позбавляється
відпустки, вона не працює і, відповідно,
має право на допомогу.
Жінкам, які не підлягають загально
обов’язковому державному соціальному
страхуванню, видається не листок не
працездатності, а довідка для призна
чення і виплати державної допомоги
у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам,
які не застраховані в системі загально
обов’язкового державного соціального
страхування, за ф. № 147/о, затвердженою
наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 18.03.2002 р. № 93.
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Кількість днів

Календарні дні — 30
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 2 (4, 28)
Неробочі дні — 10

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 159,0
39-годинному робочому тижні — 156,0
36-годинному робочому тижні — 144,0

Червень 2017 р.
7 червня, середа

27 червня, вівторок

Закінчується строк подання органам ста
тистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за травень 2017 р.

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

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

30 червня, четвер
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за
травень 2017 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за травень 2017 р.
Увага!
14 липня
Закінчується строк подання органу со
ціального захисту населення Звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку
працівникам, призваним на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період.
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