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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

У моніторингу на с. 5 згадано
індивідуальну податкову консуль
тацію, в якій ДФСУ доходить вис
новку, що за вахтового методу
роботи вартість харчування та
проживання працівників роз
глядається як їх додаткове благо
з відповідним оподаткуванням.
При цьому в одному з більш ранніх листів вона роз’яснювала, що
якщо дохід (йшлося про харчуван
ня) не може бути персоніфікований, він не оподатковується. Будемо вважати, що за вахтового методу роботи можна точно визначити,
хто, чого і на яку суму з’їв, а за зви
чайного — ні. Бо мало віриться, що
права рука не знає, що робить ліва.
Схожою є історія з коригуванням ЄСВ за 2014–2015 рр.,
сплаченого із середнього заробітку мобілізованих працівників.
Ситуація проста: в той час вказали інформацію про працівника
з кодом категорії застрахованої особи «1» чи «47» (бо код «48»
не дозволяв нарахувати ЄСВ), сплатили ЄСВ із суми, яка не була
об’єктом оподаткування, то відсторнувати ЄСВ слід з кодом типу
нарахування «3». Але чим більше передплатників зверталися до
нас із цим запитанням, тим більше варіантів коригування ми
дізнавалися. І всі варіанти різні: деякі передбачають подання
скасовуючих таблиць 6 за попередні роки і подання нових. Здавалося б: порядок заповнення звітності один, а варіантів виправлення однієї «помилки» — щонайменше п’ять.
З виправленням помилок у звітності з ЄСВ за кількістю варіантів
може змагатися ще індексація доходів працівників. Після того як
на порядок індексації перестали впливати різноманітні доплати,
надбавки та премії, кількість таких варіантів зменшилася, але
їх ще достатньо, щоб витратити час на пошук відповіді (с. 63).
Колись хтось сказав, що найбільші винахідники — ледарі,
бо вони завжди вигадують щось, щоб не працювати. Тому вірю,
що колись-таки настане час, коли все в законодавстві буде чітко
та зрозуміло, адже буде лінь або придумувати нові закони, або
вносити зміни до старих.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак

Пароль для прямої лінії —
відповідь на запитання консультанта
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Зміни у стягненні аліментів
Закон України
від 17.05.2017 р.
№ 2037-VIII

Законом внесено низку змін до Сімейного кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про
судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI, що мають на меті усунути існуючі у чинному законодавстві та судовій практиці правові
колізії та прогалини, які уможливлюють ухиляння платників від
сплати аліментів і додаткових витрат на дитину.
Закон набрав чинності 08.07.2017 р., крім змін, які внесено до
Цивільного процесуального кодексу України та Закону України
«Про судовий збір», які набрали чинності 08.06.2017 р.
Детальніше — на с. 7 цього номера журналу
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Порядок проведення комплексних перевірок
Постанова від 24.05.2017 р.
№ 350

Затверджено Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю). Він визначає процедуру
виконання комплексних планових заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності органами державного
нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V. Передбачено, що такі
комплексні перевірки мають проводитися відповідно до плану,
який затверджується наказом Державної регуляторної служби
України та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті не пізніше
15 листопада року, що передує плановому. Строк комплексних
перевірок не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів
мікро- та малого підприємництва — п’яти робочих днів. Встановлено, що кожен орган державного нагляду (контролю) повинен
ознайомити суб’єкта господарювання з актом перевірки протягом
останнього дня здійснення комплексного заходу з урахуванням
робочого часу суб’єкта господарювання, встановленого його
правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Порядок розроблення професійних стандартів
Постанова від 31.05.2017 р.
№ 373

Затверджено Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів. Документом установлено загальні вимоги до
процедур розроблення, погодження, затвердження та перегляду
професійних стандартів. Його затвердження має сприяти наближенню Національної системи кваліфікації до європейських вимог,
удосконаленню освітніх стандартів, приведенню змісту підготовки
кадрів у відповідність до потреб роботодавців, підтвердженню
результатів професійного неформального навчання, підвищенню
якості робочої сили.
Текст документа — на с. 44 цього номера журналу
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Оподаткування додаткових благ в разі вахтового методу роботи
Індивідуальна податкова
консультація
від 13.05.2017 р.
№ 174/6/99-99-13-02-03-15/
ІПК

ДФСУ роз’яснює, що оскільки роботодавцем у разі застосування
вахтового методу роботи планується надавати своїм працівникам
безоплатно житло, орендоване в третіх осіб, харчування, за умови,
що на таке харчування не поширюються норми пп. 165.1.9 ПКУ
(у ньому йдеться про лікувально-профілактичне харчування),
та послуги з перевезення, то з метою оподаткування вартість
цього житла, харчування та послуг включається до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
як додаткове благо та оподатковується ПДФО за ставкою 18 %.
У той же час у листі від 22.03.2017 р. № 5683/6/99-99-13-02-0315 ДФСУ роз’яснювала, що якщо роботодавець організовує для
працівників безкоштовне харчування за принципом «шведського
столу», коли неможливо визначити кількість спожитих продуктів
кожною окремою особою, тобто отриманий дохід у вигляді додаткового блага не може бути персоніфікований, то вартість такого
харчування не може розглядатися як об’єкт оподаткування та
база нарахування ЄСВ.

Оподаткування сум знижок
Індивідуальна податкова
консультація
від 02.06.2017 р.
№ 459/6/99-99-13-02-03-15/
ІПК

ДФСУ розглядає порядок оподаткування ПДФО суми повернутої фізичній особі підприємством частини сплаченої нею вартості
товарів/послуг, придбаних за допомогою сервісу, суми знижки
вартості товарів/послуг та винагороди (публічна обіцянка). Така
сума є об’єктом оподаткування ПДФО і має бути відображена
у ф. № 1ДФ. Питання тільки в тому, де взяти індивідуальний податковий номер платника податку, якщо продаж відбувається
в роздрібній мережі…

Сплата ПДФО та ВЗ відокремленими підрозділами
Лист від 22.05.2017 р.
№ 12807/7/99-99-13-0101-17

У листі роз’яснюються питання:
• сплати ПДФО із доходів, нарахованих (виплачених) працівникам відокремленого підрозділу (філії, цеху), та із доходів, нарахованих (виплачених) фізичній особі за надання майна в оренду;
• сплати (перерахування) військового збору (ВЗ);
• подання податкового розрахунку за ф. № 1ДФ;
• оподаткування та відображення у ф. № 1ДФ доходів у вигляді
дивідендів згідно з внесеними Законом України від 23.03.2017 р.
№ 1989-VIII змінами;
• утримання ПДФО та ВЗ під час нарахування (виплати)
фізичний особі — підприємцю, місцезнаходженням або місцем
проживання якого є тимчасово окупована територія, доходу від
здійснення ним підприємницької діяльності.
Текст документа — на с. 79 цього номера журналу
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Форма посвідчення інспектора праці
Наказ від 24.05.2017 р.
№ 866

Затверджено форму та опис службового посвідчення інспектора праці. Нагадаємо, що контрольні повноваження інспектора
праці підтверджуються службовим посвідченням, реєстр яких
веде Держпраці. 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 України. Посвідчення, щодо якого відсутня інформація в реєстрі посвідчень інспекторів праці, вважається недійсним.

Зміни щодо подання звітності службі зайнятості
Наказ від 30.03.2017 р.
№ 527

Внесено зміни до Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про
зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом
Мінсоцполітики України від 16.05.2013 р. № 271. Пункт 2.2 цього
Порядку доповнено новою позицією: учасники бойових дій, зазначені у п. 19 і 20 частини першої ст. 6 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Такими
є військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної
прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту тощо та особи, які у складі добровольчих формувань брали
безпосередню участь в антитерористичній операції. Їх належність
до цієї категорії підтверджується копією посвідчення учасника бойових дій, зразок якого наведено в додатку 2 до постанови КМУ
від 12.05.1994 р. № 302.

Відпустка за ненормований робочий день
Лист від 22.07.2015 р.
№ 431/13/133-15

Роз’яснюється, що у випадку, якщо у зв’язку із специфікою роботи працівник з неповним робочим днем періодично
виконує основну роботу поза межами робочого часу, йому може
бути встановлено ненормований робочий день і відповідно щорічну додаткову відпустку на умовах, визначених у колективному
договорі.
Текст документа — на с. 55 цього номера журналу

Оплата праці в надурочний час
Лист від 24.04.2017 р.
№ 1264/0/101-17/282

Роз’яснюється порядок оплати праці в надурочний час за
погодинною та відрядною системами оплати праці, а також за
підсумованого обліку робочого часу.
Текст документа — на с. 55 цього номера журналу
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Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

Аліменти

на дітей:
що змінилося

Внесено зміни до деяких законодавчих актів України щодо
посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів. Про те, що
змінилося, читайте в статті

З

аконом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів» від
17.05.2017 р. № 2037-VIII (далі — Закон
№ 2037) внесено низку змін до Сімейного
кодексу України (далі — СКУ), Цивільного
процесуального кодексу України (далі —
ЦПКУ), Закону України «Про судовий збір»
від 08.07.2011 р. № 3674-VI (далі — Закон
№ 3674). Закон № 2037 набрав чинності
08.07.2017 р., крім змін, які внесено до ЦПКУ
та Закону № 3674, які набрали чинності
08.06.2017 р.
Основною метою прийнятого Закону
№ 2037 є усунення існуючих у чинному законодавстві та судовій практиці України правових колізій та прогалин, які уможливлюють
ухиляння платників від сплати аліментів
і додаткових витрат на дитину. Наскільки законодавцю вдасться досягти цієї мети, покаже
час. А тим часом розглянемо внесені зміни.

Зміни в Сімейному кодексі
Стаття 70 СКУ визначає розмір часток
майна дружини та чоловіка в разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Частиною другою цієї статті було встановлено, що під
час вирішення спору про поділ майна суд
може відступити від засади рівності часток
подружжя за обставин, що мають істотне
значення, зокрема якщо один із них не
дбав про матеріальне забезпечення сім’ї,
приховав, знищив чи пошкодив спільне
майно, витрачав його на шкоду інтересам
сім’ї. Тепер до уваги братиметься також
факт ухиляння від участі в утриманні дитини (дітей). Це означає, що частка одного
з подружжя в разі поділу майна може бути
збільшена.
Право власності на аліменти, одержані
на дитину, визначала стаття 179 СКУ. Зок
рема, було встановлено, що аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків,
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на ім’я кого вони виплачуються, і мають
використовуватися за цільовим призначенням. І тільки в разі смерті того з батьків,
з яким проживала дитина, аліменти ставали
власністю дитини. Тепер встановлено, що
аліменти, одержані на дитину, є власністю
дитини. А той із батьків або інших законних
представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням
в інтересах дитини. Залишились без змін
норми щодо права неповнолітньої дитини
брати участь у розпорядженні аліментами,
одержаними на її утримання, та права на
самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до Цивільного
кодексу України.
Частиною третьою ст. 181 СКУ було визначено, що за рішенням суду кошти на
утримання дитини (аліменти) присуджуються в частці від доходу її матері, батька
і (або) у твердій грошовій сумі. Тепер цю
норму викладено в новій редакції, якою
уточнюється, що за рішенням суду кошти
на утримання дитини (аліменти) присуджуються в частці від доходу її матері, батька
або у твердій грошовій сумі за вибором
того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає
дитина. Тобто спосіб стягнення аліментів,
визначений рішенням суду, змінюється
за рішенням суду за позовом одержувача
аліментів.
Стаття 182 СКУ визначає обставини, які
враховуються судом під час визначення розміру аліментів, серед яких:
• стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
• стан здоров’я та матеріальне становище
платника аліментів;
• наявність у платника аліментів інших
дітей, непрацездатних чоловіка, дружини,
батьків, доньки, сина;
• інші обставини, що мають істотне
значення.
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Тепер ці інші обставини, скажімо так,
дещо деталізовано. Встановлено, що до
уваги має братися:
• наявність рухомого та нерухомого
майна, грошових коштів;
• доведені стягувачем аліментів витрати
платника аліментів, у т. ч. на придбання
нерухомого або рухомого майна, сума яких
перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи,
якщо платником аліментів не доведено
джерело походження коштів.
Тепер встановлено, що розмір аліментів
має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
А мінімальний їх розмір на одну дитину не
може бути меншим, ніж 50 % (раніше —
30 %) прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку.
Стаття 183 СКУ визначає розмір аліментів у частці від заробітку (доходу) матері,
батька дитини. Зокрема, встановлено, що
частка заробітку (доходу) матері, батька,
яка буде стягуватися як аліменти на дитину,
визначається судом. Тепер новою частиною
п’ятою цієї статті визначено, що той із батьків
або інших законних представників дитини,
разом з яким проживає дитина, має право
звернутися до суду із заявою про видачу
судового наказу про стягнення аліментів
у розмірі на одну дитину 1/4, на двох дітей —
1/3, на трьох і більше дітей — 1/2 заробітку
(доходу) платника аліментів, але не більше
10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.
У новій редакції викладена й стаття 184
СКУ, яка встановлює порядок визначення
розміру аліментів у твердій грошовій сумі.
Було встановлено, що якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід,
частину доходу одержує в натурі, а також
за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або
одержувача може визначити розмір аліментів
у твердій грошовій сумі. Якщо розмір алі-
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ментів, встановлений судом у твердій грошовій сумі, був менше мінімального розміру
(30 % прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку), то дитині призначалася
відповідно до закону державна допомога
в розмірі різниці між визначеним розміром
аліментів і 30 % прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку. Тепер все поіншому. Встановлено, що суд визначає розмір
аліментів у твердій грошовій сумі за заявою
одержувача. А той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким
проживає дитина, має право звернутися до
суду із заявою про видачу судового наказу
про стягнення аліментів у розмірі 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку. Допомога у вигляді різниці призначатися вже не буде. Незмінною залишилася
лише норма про те, що розмір аліментів,
визначений судом або за домовленістю між
батьками в твердій грошовій сумі, підлягає
індексації відповідно до закону.
Аліменти на дитину присуджуються за
рішенням суду від дня пред’явлення позову
(ст. 191 СКУ). Тепер цю норму розширено.
У разі подання заяви про видачу судового
наказу аліменти на дитину присуджуються
за рішенням суду із дня подання такої заяви.
Стаття 195 СКУ, що визначає питання заборгованості за аліментами, присудженими
в частці від заробітку (доходу), принципових
змін не зазнала. Уточнено лише деякі її норми, що стосуються місця одержання доходу
(зокрема, за кордоном) і особи платника
(зокрема, згадано приватних підприємців).
Незмінною залишилася норма про те, що
розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, приватним виконавцем, а в разі виникнення
спору — судом.
Відповідальність за прострочення сплати аліментів встановлює стаття 196 СКУ.
Зокрема, було визначено, що в разі виникнення заборгованості з вини особи, яка
зобов’язана сплачувати аліменти за рішен-
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ням суду, одержувач аліментів має право на
стягнення неустойки (пені) в розмірі 1 % від
суми несплачених аліментів за кожний день
прострочення. Тепер її уточнено: одержувач
аліментів і надалі має право на стягнення неустойки (пені) в розмірі 1 % суми несплачених
аліментів за кожний день прострочення від
дня прострочення сплати аліментів до дня
їх повного погашення або до дня ухвалення
судом рішення про стягнення пені, але не
більше 100 % заборгованості. Крім того,
в разі прострочення оплати додаткових витрат
на дитину з вини платника такий платник
зобов’язаний на вимогу одержувача додаткових витрат сплатити суму заборгованості
за додатковими витратами з урахуванням
встановленого індексу інфляції за весь час
прострочення, а також 3 % річних із простроченої суми.
Головне питання, яке цікавить утримувачів аліментів: як після набрання чинності
Законом № 2037 утримувати аліменти на
дітей, якщо вони встановлені в розмірі не
менше 30 % прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку: чекати нового
виконавчого листа або рішення суду чи
самостійно утримувати 50 %? Відповідь:
чекати.
Роботодавець — лише виконавча ланка
з утримання аліментів, а не орган, який
визначає їх розмір. Закон України «Про
судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р.
№ 1402-VIII визначає, що судові рішення не
можуть бути переглянуті іншими органами
чи особами поза межами судочинства, за
винятком рішень про амністію та помилування. Органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи
не можуть приймати рішення, які скасовують
судові рішення або зупиняють їх виконання.
У зв’язку із змінами, внесеними до СКУ,
внесено зміни й до ЦПКУ та Закону № 3674,
і всі стягувачі аліментів зараз можуть звернутися в порядку наказного провадження
до суду та отримати нове рішення щодо
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стягнення аліментів у новому розмірі; їм
полегшено процедуру отримання цього
рішення суду на стягнення не менше 50 %
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Зміни у ЦПКУ
Стаття 96 ЦПКУ визначає вимоги, за
якими може бути видано судовий наказ.
Зокрема, частиною четвертою цієї статті
було встановлено, що судовий наказ може
бути видано, якщо заявлено вимогу про
присудження аліментів на дитину в розмірі
30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана
із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб. Тепер її
уточнено й розширено. Встановлено, що
судовий наказ може бути видано, зокрема:
• якщо заявлено вимогу про стягнення
аліментів у розмірі на одну дитину — 1/4, на
двох дітей — 2/3, на трьох і більше дітей —
1/2 заробітку (доходу) платника аліментів,
але не більше 10 прожиткових мінімумів на
дитину відповідного віку, якщо ця вимога не
пов’язана із встановленням чи оспорюванням
батьківства (материнства) та необхідністю
залучення інших заінтересованих осіб;
• якщо заявлено вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі в роз-
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мірі 50 % прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку, якщо ця вимога
не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та
необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.
Нагадаємо, що отримання судового наказу
є формою наказного провадження в цивільному процесі, який передбачає полегшену
та швидку процедуру отримання рішення
суду про стягнення з відповідача безспірної
суми коштів. Судовий наказ є особливою
формою судового рішення, яке видається
судом за заявою стягувача аліментів без
виклику відповідача.

Зміни в Законі № 3674
У зв’язку зі спрощенням порядку отримання судових рішень щодо стягнення
аліментів внесено зміни й до ст. 5 Закону
№ 3674, яка визначає пільги щодо сплати
судового збору. Якщо раніше від сплати
судового збору під час розгляду справи
в усіх судових інстанціях звільнялися лише
позивачі у справах про стягнення аліментів, то тепер вони звільнятимуться від його
сплати також у разі провадження у справах
про оплату додаткових витрат на дитину,
стягнення неустойки (пені) за прострочення
сплати аліментів, індексацію аліментів чи
зміну способу їх стягнення.
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Свой вопрос вы можете
задать, позвонив по
телефону прямой линии
«Вопрос — ответ»:

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

На ваші запитання відповідає Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Святковий день
під час відпустки
Працівник надав заяву такого змісту: «Прошу надати мені 9 календарних днів щорічної відпустки
з 29 травня по 6 червня 2017 р.». На підставі
цієї заяви було видано наказ про надання
«9 календарних днів щорічної відпустки
з 29 травня по 6 червня 2017 р.». Працівник
вийшов на роботу 07.06.2017 р. і обурився, що йому не продовжили відпустку на
один день, оскільки 4 червня — неробочий
день (Трійця). Яких заходів слід вжити
для вирішення цього питання?
Насамперед варто зазначити, що
в разі звернення працівника за одержанням відпустки поза графіком
заява на її отримання має бути належно
оформлена. Слід також додати, що підрахунок тривалості та визначення робочого
року, за який надається відпустка, нале-

жить до компетенції відділу кадрів, а не
працівника. Тому заява має бути оформлена, наприклад, таким чином: «Прошу надати частину щорічної основної (додаткової) відпустки тривалістю 9 календарних днів з 29 травня». Усю іншу роботу
виконує працівник відділу кадрів та бухгал
терія.
Зауважимо, що якщо на час відпустки
припадає святковий (неробочий) день,
а працівник хоче, щоб його відпустка закінчувалася саме в конкретний день, в такому
разі його слід попередити, що вона не може
дорівнювати вказаній ним кількості днів,
а становитиме на один день менше. Припустимо, що в ситуації, що розглядається,
працівник хотів, щоб його відпустка закінчувалася саме 6 червня, але вказав про
надання йому 9 календарних днів відпустки.
У такому випадку його слід було попередити, що йому може бути надана відпустка
з 29 травня по 6 червня 2017 р., але не на 9,
а на 8 календарних днів.
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Для уникнення некоректно складених
заяв пропонуємо відділу кадрів підготувати
зразки заяв, якими працівники за потреби можуть скористатися. Їх можна розмістити, наприклад, на стенді поряд з відділом
кадрів.
Що стосується правильного визначення
тривалості відпусток, для цього слід користуватися правилами, передбаченими
Законом про відпустки. Статтею 5 цього
Закону визначено, що тривалість відпусток
визначається Законом про відпустки, іншими законами та нормативно-правовими
актами України й незалежно від режимів
та графіків роботи розраховується в календарних днях. У частині другій цієї статті
зазначено, що при визначенні тривалості
щорічних відпусток святкові та неробочі
дні не враховуються. Тобто під час визначення тривалості відпустки працівник
відділу кадрів мав про це подбати.
Згідно зі ст. 73 КЗпП окрім святкових
передбачені неробочі дні, робота в які не
виконується. У 2017 р. такими днями є:
• 7 січня — Різдво Христове;
• 16 квітня (неділя) — Пасха (Великдень);
• 4 червня (неділя) — Трійця.
Враховуючи описану в запитанні ситуацію, працівник недоотримав один день своєї
відпустки. Тому якщо помилку виявлено
вранці 7 червня, можна внести зміни до
наказу про надання відпустки та надати
працівнику ще один день відпустки на
7 червня (тобто працівник мав би цього
дня повернутися додому). Питання щодо
виплати заробітної плати за час відпустки,
в т. ч. щодо строків, не виникатиме, адже
кошти були виплачені за 9 календарних днів
(не враховуючи неробочого дня 4 червня).
Якщо працівник вже пропрацював
певний час 7 червня або просто не бажає
брати відпустку цього дня, це питання
можна вирішити в інший спосіб. Одним із
варіантів є видання наказу про внесення
змін до наказу про надання відпустки, де

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

другим пунктом визначити дату надання цього дня невикористаної відпустки.
Наприклад: «У зв’язку з виявленою помилкою щодо неврахування неробочого дня
(4 червня — Трійця) у тривалість щорічної
відпустки та виходом працівника на роботу 7 червня надати невикористаний календарний день відпустки (вказати дату)».
Зауважимо, що використати цей день варто
найближчим часом.

Надурочна робота водіїв
Чи правомірно встановлено доплату за надурочну роботу водіям, які
працюють ненормований робочий
день? Як табелювати таких працівників?
Залучення до надурочних робіт допускається лише у виняткових випадках,
передбачених ст. 62 КЗпП. Загальна
тривалість надурочних робіт не може перевищувати для кожного працівника 4 годин
протягом двох днів поспіль і 120 годин на
рік (ст. 65 КЗпП).
Згідно зі ст. 106 КЗпП:
• за погодинної оплати праці надурочна
робота оплачується в подвійному розмірі
годинної ставки;
• за відрядної оплати праці за роботу
в надурочний час виплачується доплата
в розмірі 100 % тарифної ставки працівника
відповідної кваліфікації, робота якого оплачується за погодинною системою, — за всі
відпрацьовані надурочні години;
• за підсумованого обліку робочого часу
оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад норму робочого часу,
встановлену в обліковому періоді.
Для водіїв особливості організації робочого часу та відпочинку визначені Положенням
про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженим
наказом Міністерства транспорту та зв’язку
України від 07.06.2010 р. № 340 (далі — Поло-
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ження № 340). Згідно з п. 3.1 цього Положення
в разі підсумованого обліку робочого часу
змінний період керування водія, включаючи надурочні роботи, не повинен перевищувати 9 годин.
Проте якщо водіям встановлено ненормований робочий час, робота не вважається
надурочною. Таке роз’яснення міститься
в п. 2.10 Положення № 340, в якому зазначено, що водіям легкових автомобілів (крім
таксі) у разі потреби може встановлюватися
ненормований робочий день, тобто понад
нормальну тривалість робочого часу. Ця
робота не вважається надурочною, і за неї
не здійснюється додаткова оплата перепрацьованого часу. Кількість годин перепрацьованого часу за такої роботи визначається
в колективному договорі.
Додатковим аргументом також виступає
п. 16 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від
24.12.1999 р. № 13, в якому зазначено, що
робота працівника з ненормованим робочим
днем понад установлену норму робочого
часу, крім випадків виконання за дорученням
роботодавця роботи, що не входить до кола
його обов’язків, не є надурочною.
Водіям з ненормованим робочим днем
у формі компенсації надається щорічна додаткова відпустка. Власне визначення терміна «ненормований робочий день» міститься
в Рекомендаціях 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. Згідно з п. 1
цих Рекомендацій ненормований робочий
день — це особливий режим робочого часу,
який встановлюється для певної категорії
працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. За потреби
ця категорія працівників виконує роботу
понад нормальну тривалість робочого часу,
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і така робота не вважається надурочною.
Міра праці при цьому визначається не
тільки тривалістю робочого часу, а й колом
обов’язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням).
У п. 3 згаданих Рекомендацій зазначено,
що додаткова відпустка за ненормований
робочий день 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.
Таким чином, під час визначення тривалості додаткової відпустки за ненормований
робочий день необхідно враховувати всі
перелічені вище фактори.
На працівників, які працюють на умовах
ненормованого робочого дня, поширюється встановлений режим робочого часу.
У зв’язку з цим роботодавець не має права
систематично залучати працівників, які
працюють за таким режимом, до роботи
понад установлену тривалість робочого часу.
Отже, однією з основних умов для встановлення працівнику ненормованого робочого дня є періодичне виконання ним роботи понад установлену тривалість робочого
дня. Як компенсація за роботу на умовах
ненормованого робочого дня йому надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 7 календарних днів відповідно до
ст. 8 Закону про відпустки.
З огляду на зазначене, ненормований
робочий день водія в табелі позначається
не фактично відпрацьованою кількістю
годин, а звичайною, передбаченою графіком роботи («8»/»Р»), оскільки відповідно
до п. 6.8 Положення № 340 робочий час
водіїв з ненормованим робочим днем обліковується в робочих днях (крім роботи
у святкові дні, яка обчислюється в годинах).
Окрім цього, доплати за надурочну роботу
водіям встановлені неправомірно, адже ця
робота не вважається надурочною.
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На ваші запитання відповідає Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Зберігання трудових книжок
підприємцем
Де зберігаються трудові книжки
працівників, які працюють у підприємця?
Якщо підприємець використовує працю найманих осіб, він має належним
чином оформити з ними трудові відносини та вести кадрову документацію.
Зважаючи на те, що підприємці ведуть спрощений облік, під кадровою документацією
для них маються на увазі документи, які
регламентують порядок використання найманої праці (правила внутрішнього трудового розпорядку), документи обліку робочого часу (табель обліку робочого часу),
накази (розпорядження) про прийняття
та звільнення з роботи, надання відпусток,
направлення у відрядження тощо.
Так само, як і всі інші роботодавці, підприємці ведуть трудові книжки працівників,
які працюють у них за основним місцем
роботи понад 5 днів (абзац другий п. 1.1
Інструкції про трудові книжки). Словосполучення «ведуть трудові книжки» вказує на
такі обов’язки підприємця:
• якщо працівник працевлаштовується
вперше й не має трудової книжки, то не
пізніше п’яти днів після прийняття його
на роботу підприємець повинен оформити
йому трудову книжку. Це випливає і з листа
Міністерства соціальної політики України
від 29.06.2016 р. № 3475/0/10-16/06;
• відповідно до укладеного з працівником і зареєстрованого в державній службі
зайнятості трудового договору під час прий
няття працівника на роботу та звільнення

з роботи підприємець самостійно вносить
про це записи до його трудової книжки (абзац другий п. 2.21.-1 Інструкції про трудові
книжки).
Внесені підприємцем до трудової книжки
записи підтверджуються підписом посадової
особи органу державної служби зайнятості,
незалежно від місця реєстрації трудового
договору, і засвідчуються його печаткою
(абзац третій п. 2.21.-1 Інструкції про трудові книжки).
На відміну від юридичної особи, підприємець не повинен зберігати трудові книжки найманих працівників: згідно
з абзацом першим п. 2.21.-1 Інструкції про
трудові книжки працівники, які працюють
на умовах трудового договору у фізичних
осіб — суб’єктів підприємницької діяльності
без створення юридичної особи з правом
найму, та фізичних осіб, які використовують
найману працю, пов’язану з наданням послуг
(кухарі, няньки, водії тощо), зберігають
трудові книжки в себе.

Індексація доплати за роботу
в нічний час
Чи індексується доплата за роботу
в нічні години?
Згідно з абзацом четвертим п. 2 Порядку проведення індексації грошових
доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078,
індексації підлягає дохід працівника, отриманий ним у вигляді оплати праці за виконану
роботу згідно з тарифною ставкою (посадовим окладом) або відрядними розцінками,
з урахуванням доплат, надбавок, премій,
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гарантійних та компенсаційних виплат,
передбачених законодавством.
У свою чергу доплата за роботу в нічний
час належить до державних норм з оплати
праці, які є обов’язковими для застосування підприємствами всіх форм власності та
фізичними особами, які використовують
найману працю. Це означає, що сума доплати за роботу в нічний час також має
індексуватися.
Розмір доплати за роботу в нічний час
підприємства визначають самостійно, але
відповідно до ст. 108 КЗпП він має бути не
нижчим 20 % тарифної ставки (посадового
окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

Обчислення «декретних»,
якщо жінка перебуває у відпустці
для догляду за дитиною
Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку,
надала новий листок непрацездатності
у зв’язку з вагітністю та пологами. Як обчислити їй допомогу за таким листком
непрацездатності?
Підставою для оформлення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами є:
• за основним місцем роботи — оригінал
листка непрацездатності;
• за місцем роботи за сумісництвом —
його копія, завірена печаткою за основним
місцем роботи.
Дата початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами визначається за датою
відкриття листка непрацездатності. Жінці
оплачується 70 календарних днів до пологів
і 56 (у разі народження двох і більше дітей
та у випадку ускладнення пологів — 70)
календарних днів після пологів починаючи
з дня пологів. Тривалість відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами обчислюється су-
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марно та становить 126 календарних днів
(140 календарних днів — у разі народження
двох і більше дітей та у випадку ускладнення
пологів).
Сума допомоги по вагітності та пологах
обчислюється шляхом множення середньоденного заробітку працівниці на кількість
календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
При цьому згідно з п. 5 і 28 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,
якщо жінка йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, перебуваючи у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, середньоденна заробітна
плата за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки
(посадового окладу) на середньомісячну
кількість календарних днів (30,44).

Заміна лікувальнопрофілактичного харчування
коштами
Працівнику, який працює у шкідливих умовах, замість лікувальнопрофілактичного харчування виплатили грошову компенсацію. Чи утримувати з неї ПДФО та ВЗ?
Лікувально-профілактичне харчування надається безоплатно працівникам,
які працюють на роботах з особливо шкідливими умовами праці (частина
друга ст. 166 КЗпП). Забезпечення таким
харчуванням належить до заходів охорони
праці, і його основною метою є зміцнення
здоров’я працівника та підвищення здатності
його організму протистояти шкідливим виробничим факторам, щоб зменшити ризик
виникнення професійного захворювання.
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Крім вказаної статті КЗпП, на сьогодні
забезпечення лікувально-профілактичним
харчуванням передбачено також частиною
першою ст. 7 Закону України «Про охорону
праці» від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ (далі —
Закон № 2464), а питання видачі такого
харчування регулюються «радянськими»
нормативними актами, затвердженими
постановою Держкомпраці СРСР і Президії
ВЦРПС від 07.01.1977 р. № 4/П-1 (далі —
Постанова № 4/П-1).
Частиною другою ст. 7 Закону № 2464
заміна лікувально-профілактичного харчування грошовою компенсацією передбачена
тільки для працівників, робота яких має
роз’їзний характер, а в Постанові № 4/П-1
про це взагалі не згадується.
Тому якщо робота працівника, про якого
йдеться в запитанні, не має роз’їзного характеру, його повинні забезпечувати тільки
лікувально-профілактичним харчуванням.
У зв’язку з цим виплачена сума грошової компенсації включається до складу загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
працівника на підставі пп. «г» пп. 164.2.17
ПКУ як сума грошового відшкодування,
що не звільнена від оподаткування, і з неї
утримуються ПДФО та ВЗ.

«Дотяжка» ЄСВ під час простою
На підприємстві запроваджено простій та виплату працівнику 2/3 тарифної ставки розміром менше
мінімальної зарплати. Чи необхідно доплачувати ЄСВ до мінімального розміру?
Згідно зі ст. 31 Закону про оплату праці розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну
(годинну) норму праці не може бути нижчим
за розмір мінімальної заробітної плати. Тобто
якщо працівник відпрацював місячну норму
праці, йому мають нарахувати заробітну плату,
не нижчу від розміру мінімальної зарплати.
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Під час простою працівник не виконує
трудових обов’язків, тому навіть якщо йому
в цей період встановлено виплату 2/3 тарифної ставки розміром менше мінімальної
зарплати, законодавством не передбачено
доплати до розміру мінімальної зарплати.
У той же час за Законом про ЄСВ нарахування ЄСВ не пов’язується з (не)виконанням
працівником трудових функцій, а лише
з таким поняттям, як «база оподаткування».
Так, згідно з абзацом другим частини
п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ якщо база нарахування ЄСВ (для працівника — це основна
та додаткова зарплата, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано
дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток
чинного мінімального розміру заробітної
плати та ставки єдиного внеску.
Отже, у випадку, що розглядається, необхідно провести доплату ЄСВ до мінімального
розміру.

Компенсація за повернення
з відрядження у вихідний день
Госпрозрахункове підприємство має
своє положення про відрядження,
в якому прописано, що якщо працівник їде у відрядження або повертається
з нього у вихідний день, йому надається
день відпочинку. Але в наказі про відрядження вказано: «Оплатити в подвійному
розмірі». Чи правильно це?
День вибуття у відрядження та прибуття з нього вважаються днями перебування працівника у відрядженні.
Тому строк відрядження, який припадає,
зокрема, і на вихідні (субота, неділя) або
святкові дні, необхідно зазначити в наказі
про відрядження.
За ці дні бухгалтерія має нарахувати працівнику добові. Щодо компенсації за такий
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день, то п. 11 розділу І Інструкції про службові
відрядження в межах України та за кордон,
затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 13.03.1998 р. № 591, передбачає,
що працівнику може надаватись інший день
відпочинку, а про подвійну оплату нічого
не вказано. Але це стосується підприємств,
установ та організацій, які повністю або
частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Госпрозрахункові ж підприємства самостійно визначають спосіб компенсації працівнику за перебування у відрядженні у вихідний або святковий день та про1 Інструкція поширюється лише на органи державної
влади, підприємства, установи та організації, що повністю
або частково утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів. Решта підприємств на її основі мають розробити власні положення про відрядження та
керуватися ними.

писують це питання в одному із внутрішніх
нормативно-правових актів: наприклад,
у Положенні про відрядження або в Правилах
внутрішнього трудового розпорядку.
Із зазначеними документами всіх працівників ознайомлюють під підпис, і під
час трудових відносин сторони (працівник
та роботодавець) повинні неухильно дотримуватись їх норм.
Зважаючи на те, що у випадку, що розглядається, в Положенні про відрядження
підприємства прописано, що в разі якщо
працівник повертається з нього у вихідний
день, йому надається день відпочинку, про
подвійну оплату йтися не може2.
2 Про оплату праці у вихідні дні див. також статтю на
с. 33 цього номера журналу. (Прим. ред.)

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

Застосування п. 10
Порядку № 100
У 2016 р. зарплата працівників
«прив’язувалася» до мінімальної
зарплати, яка була на одному рівні
з прожитковим мінімумом. Для визначення коефіцієнта підвищення зарплати для
цілей застосування п. 10 Порядку № 100
підприємство ділило новий розмір мінімальної зарплати на попередній її розмір.
У 2017 р. зарплата працівників (тарифні
ставки, оклади) «прив’язані» до прожиткового мінімуму, а мінімальна зарплата
перевищує його вдвічі. Як тепер визначати
коефіцієнт підвищення зарплати?

У п. 10 Порядку обчислення середньої
зарплати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі —
Порядок № 100), зазначено, що у випадках
підвищення тарифних ставок і посадових
окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства,
а також за рішеннями, передбаченими
в колективних договорах (угодах), 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 коригуються
на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозра-
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хункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат
провадиться з урахуванням їх фінансових
можливостей.
Коригувати середню зарплату слід настільки, у скільки разів підвищено тарифні
ставки (посадові оклади). Визначити коефіцієнт коригування можна шляхом ділення
розміру нового окладу (тарифної ставки)
на попередній.

Обчислення відпускних,
якщо перший день роботи
не 1-ше число
Працівника було прийнято на роботу 03.10.2016 р. — у перший робочий
день місяця. Чи враховувати цей
місяць для розрахунку середньої зарплати?
Міністерство соціальної політики
України в листі від 06.10.2014 р.
№ 493/18/99-14 роз’яснювало, що
для обчислення середньої заробітної плати
працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року,
середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи,
тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця,
в якому надається відпустка або виплачується
компенсація за невикористані відпустки.
Якщо перший день роботи працівника був
першим робочим днем для всіх, вказано
в листі далі, зазначений місяць буде враховуватись при обчисленні середньої заробітної
плати для працівника, який пропрацював
на підприємстві менше року.

Річна винагорода
та відпускні
Винагороду за підсумками роботи
за 2015 р. було виплачено в серпні
2016 р. Винагороду за підсумками

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

роботи за 2016 р. — у квітні 2017 р. Як
їх враховувати під час обчислення відпускних?
Під час обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження включаються: основна заробітна
плата; доплати й надбавки; виробничі премії
та премії за економію конкретних видів
палива, електроенергії та теплової енергії;
винагорода за підсумками річної роботи
та вислугу років тощо.
Премії включаються в заробіток того
місяця, на який вони припадають згідно
з розрахунковою відомістю на заробітну
плату.
Премії, які виплачуються за квартал
і більш тривалий проміжок часу, під час
обчислення середньої заробітної плати за
два останніх календарних місяці включаються в заробіток в частині, що відповідає
кількості місяців у розрахунковому періоді
(абзац перший п. 3 Порядку № 100).
Одноразова винагорода за підсумками
роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом
додавання до заробітку кожного місяця
розрахункового періоду 1/12 винагороди,
нарахованої в поточному році за попередній календарний рік (абзац другий п. 3
Порядку № 100).
Мінсоцполітики роз’яснює, що винагороду за підсумками роботи за 2015 р., яку
було виплачено в серпні 2016 р., можна
враховувати лише до кінця 2016 р. Очевидно тому, що одноразова винагорода за
підсумками роботи за рік і за вислугу років
включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця
розрахункового періоду 1/12 винагороди,
нарахованої в поточному році за попередній
календарний рік. Тобто в поточному 2017 р.
винагорода за 2015 р. не вважається нарахованою в поточному році за попередній
календарний рік.
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Відпустка матері двох дітей
У 2017 р. на роботу прийнято матір
двох дітей, одній з яких 13 років,
а другій — 15, але восени цього року
виповниться 16. Чи можна їй надавати
відпустку як жінці, яка має двох дітей віком до 15 років?
У листі Міністерства соціальної політики України від 25.02.2015 р.
№ 76/13/116-15 вказано, що зазначена відпустка є соціальною й надається
в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини, до чи після. Працівник не
втрачає право на неї в році смерті дитини
або досягнення нею граничного віку для її
надання.
Тобто відпустка надається за рік, у якому
дитина досягла відповідного віку, як до так
і після дати її народження. Тому якщо дитині
у 2017 р. вже виповнюється 16 років, то за
цей рік мати вже не має права на таку відпустку.

Відмова від ПСП на дітей
Працівник у березні 2017 р. подав заяву про застосування до його доходу
ПСП на трьох дітей за пп. 169.1.2
ПКУ. Проте дохід працівника не дав змоги
жодного разу нею скористатися, і він хоче
відмовитися від ПСП, щоб її отримувала
дружина. Якої форми має бути заява про
відмову від ПСП? Крім того, працівник
просить надати довідку про те, що не користується ПСП, щоб надати її за місцем
роботи дружини. Чи передбачена така
довідка та яку вона має форму?
За пп. 169.1.2 ПКУ один з батьків
має право на три ПСП по 800,00 грн
(2400,00 грн), якщо його дохід не
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перевищує 6720,00 грн (2240,00 × 3). Другий з батьків має право на ПСП в розмірі
100 % (800,00) «на себе», якщо його дохід
не перевищує 2240,00 грн.
Для отримання ПСП працівнику слід подати заяву довільної форми, в якій потрібно
вказати, на яку ПСП він претендує, й надати
документи для підтвердження права на неї,
перелік яких визначено в Порядку подання
документів для застосування податкової
соціальної пільги, затвердженому постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227. Такими
документами є:
• копія свідоцтва (дублікат свідоцтва) про
народження дитини (дітей) або документ,
що підтверджує встановлення батьківства,
чи документи, які підтверджують вік дитини
(дітей), затверджені відповідним органом
країни, в якій іноземна фізична особа —
платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;
• копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або
піклувальник).
Для відмови від ПСП платник повинен
подати заяву довільної форми, в якій має
висловити своє бажання і вказати, з якого
часу він від неї відмовляється.
У переліку документів, які дають право
на отримання ПСП за цією підставою, довідки про (не)користування такою ПСП
одним з батьків не передбачено. Але щоб
убезпечитися перед перевіркою роботодавець — податковий агент одного з батьків
і вимагає довідку про те, що другий з батьків
не користується такою ж ПСП. Адже ПКУ
не передбачає, що нею можуть користуватися обоє батьків, а за порушення порядку
користування ПСП передбачено відповідальність (пп. 169.2.4 ПКУ). Щоправда, до
відповідальності притягується працівник —
платник податку, але «руками» роботодавця — податкового агента.
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Відпускні та звільнення
«декретниці»
Жінка перебувала у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами,
а потім — у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Не виходячи на роботу, вона
вирішила звільнитися. Як обчислити суму
компенсації за невикористану відпустку?
В абзаці третьому п. 4 Порядку № 100
зазначено, що в інших випадках, коли
нарахування проводяться виходячи
із середньої заробітної плати, працівник не
мав заробітку не зі своєї вини, розрахунки
проводяться виходячи з установлених йому
в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.
Трудові відносини з такими працівниками на час їх перебування у відпустках для
догляду за дітьми не перериваються, за ними
зберігаються посади. З окладу за займаними посадами і визначається середньоденна
зарплата: оклад множиться на 12 місяців
і ділиться на 365 (366) днів за мінусом святкових і неробочих.

Вихідна допомога в разі звільнення
Працівнику, який звільняється
в червні, слід виплатити вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку. Але починаючи
із січня він перебував на лікарняному,
а три останні дні травня — у відпустці
без збереження зарплати. Як обчислити
вихідну допомогу?
Відповідно до п. 8 Порядку № 100
якщо середня місячна зарплата визначена законодавством як розра-
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хункова величина для нарахування виплат
і допомоги, вона обчислюється шляхом
множення середньоденної зарплати на
середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.
Середньоденна (годинна) зарплата визначається діленням зарплати за фактично
відпрацьовані протягом двох місяців робочі
(календарні) дні на число відпрацьованих
робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, — на
число календарних днів за цей період.
Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа
робочих днів за два останніх календарних
місяці згідно з графіком роботи підприємства, встановленим з дотриманням вимог
законодавства.
Отже, вихідна допомога в разі звільнення обчислюється виходячи з виплат за
два останніх місяці, що передують місяцю
звільнення. Якщо протягом останніх двох
календарних місяців працівник не працював, середня зарплата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.
Якщо й протягом цих місяців працівник не
відпрацював жодного робочого дня, середня
зарплата обчислюється відповідно до абзацу
третього п. 4 цього Порядку — виходячи
з установлених йому в трудовому договорі
тарифної ставки, посадового (місячного)
окладу.
У таких випадках Мінсоцполітики свого
часу рекомендувало визначати середньоденну зарплату шляхом множення тарифної
ставки, посадового (місячного) окладу на
2 і ділення результату на кількість робочих
днів за останні два календарних місяці згідно
з графіком роботи підприємства (квітні –
травні — 39). Потім отриманий результат
слід помножити на середньомісячне число
робочих днів ((19 + 20) ÷ 2).

Трудовое право
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Сегодня в рубрике:

«Декретные» отпуска:
предоставление
и прерывание

c. 21

Бухгалтер по договору ГПХ:
возможно ли?
c. 28

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

«Декретні»

відпустки: надання
та переривання

«Декретною» відпусткою називають і відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, і відпустку для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного (шестирічного) віку. Але таку назву
вона отримала лише в розмовній мові. З юридичної точки зору
ці відпустки слід чітко розмежовувати, адже надають їх з різних
підстав. Про це далі в статті
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асамперед слід зазначити, що відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,
відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного (шестирічного)
віку надаються з метою створення сприятливих умов для материнства та догляду за
дітьми. Перші дві відпустки згідно із Законом
України «Про відпустки» від 15.11.1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки)
об’єднані в один розділ та вважаються соціальними (ст. 17–18 Закону про відпустки).
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шести років належить до відпусток без збереження заробітної плати, що
надаються в обов’язковому порядку (ст. 25
Закону про відпустки). Основні відмінності
цих відпусток наведено в таблиці (с. 27).

Відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами
Окрім ст. 17 Закону про відпустки, надання відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами також передбачено ст. 179 КЗпП.
Ця оплачувана відпустка надається жінкам
на підставі медичного висновку, тобто листка
непрацездатності. Тривалість її становить:
• до пологів — 70 календарних днів;
• після пологів — 56 календарних днів
(70 календарних днів — у разі народження
двох і більше дітей та в разі ускладнення
пологів) починаючи з дня пологів.
Жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1-3),
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
надається тривалістю 90 календарних днів
до пологів і 90 календарних днів — після.
Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно. Крім «чорнобильців» вона становить
126 календарних днів (140 календарних
днів — у разі народження двох і більше дітей
та в разі ускладнення пологів). Надається
вона повністю незалежно від кількості днів,
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фактично використаних до пологів, у межах терміну, визначеного лікарем у листку
непрацездатності.
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами для «чорнобильців» теж обчислюється
сумарно (становить 180 календарних днів)
й також надається незалежно від кількості
днів, фактично використаних до пологів.
Оплачується вона згідно з п. 10 ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р.
№ 796-XII у розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи.
За час відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами жінкам надається допомога по
вагітності та пологах як за основним місцем
роботи, так і на роботі за сумісництвом.
Така норма визначена ст. 30 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 23.09.1999 р. № 1105-XIV
(далі — Закон № 1105).
Законодавчого підґрунтя оформлення
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
шляхом видання наказу роботодавця не
передбачено, оскільки надається вона на
підставі листка непрацездатності.
На роботі за сумісництвом відпустка
у зв’язку з вагітністю та пологами надається
на підставі копії листка непрацездатності,
засвідченої підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи (ст. 31
Закону № 1105)1.
Але, на думку автора, сенс у виданні такого наказу все ж таки є, оскільки практика
надання таких відпусток вказує на інше.
Наприклад, у разі другої вагітності під час
відпустки для догляду за першою дитиною
до досягнення нею трирічного віку без видання наказу тягне за собою неврахування
1 Якщо у працівника немає основного місця роботи
(що неможливо, але чомусь трапляється), листок непрацездатності за сумісництвом не може бути оплачений
на підставі його оригіналу. Тому й відпустка може бути
надана тільки за заявою працівниці без оплати.

№7 (132) июль 2017

цього періоду до стажу, що дає право на
щорічну відпустку. Адже ст. 82 КЗпП та ст. 9
Закону про відпустки містять вичерпний
перелік періодів, які входять до стажу, що
дає право на надання щорічної відпустки.
До нього, зокрема, належить «час, коли
працівник фактично не працював, але за
ним зберігалося місце роботи (посада)
і йому надавалося матеріальне забезпечення
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням». До нього також
належить період, на який видано листок
непрацездатності у зв’язку з вагітністю та
пологами, а отже, він входить до стажу,
що дає право на щорічну відпустку. Проте
в цей час працівниця перебуває у відпустці
для догляду за першою дитиною до досягнення нею трирічного віку, період якої не
входить до стажу, що дає право на щорічну
відпустку. Тому задля того, щоб період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
під час відпустки для догляду за першою
дитиною до досягнення нею трирічного
віку зараховувався до стажу для надання
щорічної відпустки, доцільно відпустку
зв’язку з вагітністю та пологами оформляти наказом.
Відпустку для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку можна
перервати, а після завершення відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами знову
надати її працівниці.
Щодо надання щорічної відпустки зауважимо, що за бажанням жінки її щорічна
відпустка незалежно від тривалості її роботи
в поточному робочому році має бути приєднана до відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами. І роботодавець не вправі відмовити в цьому працівниці (ст. 20 Закону
про відпустки). Крім того, відповідно до п. 3
частини 12 ст. 10 Закону про відпустки жінка
має право на використання щорічної відпустки безпосередньо перед відпусткою
у зв’язку з вагітністю та пологами або після
неї.
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Відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею
трирічного віку
Згідно зі ст. 179 КЗпП і ст. 18 Закону
про відпустки після закінчення відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку2.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за
заявою жінки, яка надає копію свідоцтва
про народження дитини, й оформлюється
наказом роботодавця.
Зазначена відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла
під опіку дитину, та одним із прийомних
батьків (ст. 179 КЗпП, ст. 18 Закону про
відпустки).
За бажанням жінки або особи, яка фактично доглядає за дитиною, у період перебування у відпустці для догляду за дитиною
вона може працювати на умовах неповного
робочого часу або вдома. Разом з тим законодавство на містить чіткого визначення,
де саме має працювати жінка або особа,
яка фактично доглядає за дитиною, в період
відпустки для догляду за дитиною. Право на
працю на умовах неповного робочого часу
вона може використати як на підприємстві,
з яким вона перебуває в трудових відносинах,
так і на іншому.
Робота на умовах неповного робочого
часу не тягне за собою жодних обмежень
обсягу трудових прав працівників (ст. 56
КЗпП). Тому жінка або особа, яка фактично
2 Нагадаємо, що підприємства, установи, організації
за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам
частково оплачувану відпустку або відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої
тривалості.
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доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку та працює на умовах неповного робочого часу, має право на одержання
щорічних відпусток, додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей, навчальної
відпустки, відпусток без збереження заробітної плати.
Для використання відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку іншими родичами підставою є довідка
з місця роботи (служби, навчання) матері
дитини про те, що вона вийшла на роботу до
закінчення терміну відпустки для догляду за
дитиною і виплату їй допомоги по догляду за
дитиною припинено (із зазначенням дати).
Водночас варто наголосити, що у 2015 р.
норми ст. 179 КЗпП і ст. 18 Закону про відпустки приведено у відповідність із раніше
прийнятим Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення
передумов для економічного зростання
в Україні» від 27.03.2014 р. № 1166-VII. Останнім з 01.07.2014 р. було скасовано виплату
допомоги по догляду за дитиною. Тому, на
думку автора, довідка про припинення допомоги по догляду за дитиною втрачає сенс.
Перебуваючи у відпустці для догляду за
дитиною жінка може в будь-який час перервати її та вийти на роботу. Повертаючись
до питання виплати допомоги по догляду за
дитиною зауважимо, що ані переривання
відпустки, ані вихід на роботу на умовах неповного робочого часу під час перебування
у відпустці, не впливає на виплату єдиної
допомоги, яка залишилась — допомоги при
народженні дитини.
Для використання додаткової оплачуваної
відпустки у зв’язку з навчанням працівниця
має право перервати відпустку для догляду за
дитиною. Для цього від неї не слід вимагати
відпрацювання якогось періоду перед наданням відпустки у зв’язку з навчанням. Разом
з тим переривання відпустки для догляду за
дитиною має бути належно оформлене на
підставі заяви працівниці, довідки-виклику
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вузу та наказу роботодавця. Після закінчення
відпустки у зв’язку з навчанням працівниці
може бути знову надана відпустка для догляду за дитиною.
У разі народження другої дитини під час
відпустки для догляду за першою дитиною
до досягнення нею трирічного віку наказ
про надання відпустки для догляду за другою
дитиною має бути видано з наступного дня
після дати виповнення першій дитині трьох
років, адже законодавством не передбачено
оформлення одночасно двох відпусток для
догляду за першою та другою дитиною віком
до трьох років.
Згідно зі ст. 181 КЗпП відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується як до загального, так
і до безперервного стажу роботи та стажу
роботи за спеціальністю.
Щодо стажу для оплати листка непраце
здатності зауважимо, що час перебування
у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку також входить
до нього. Але так було не завжди. Як відомо,
є чотири періоди для зарахування страхового стажу для оплати ЛН — до 28.02.2001 р.,
з 28.02.2001 р. до 31.12.2010 р., з 01.01.2011 р.
до 31.12.2014 р. та з 01.01.2015 р. і до сьогодні. На 01.01.2011 р. і до 13.12.2013 р., тобто
до дня опублікування Закону України «Про
внесення зміни до ст. 7 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням» щодо зарахування до страхового стажу періоду відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку» від 19.11.2013 р. № 691-VII відпустка
для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку не входила в стаж для
оплати листка непрацездатності. Проте цим
Законом було встановлено, що в разі, якщо
особа перебувала у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку в період з 01.01.2011 р. до набрання
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чинності цим Законом, час відпустки зараховується до її страхового стажу. Отже,
період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку з 01.01.2011 р. можна
впевнено враховувати в стаж для оплати
листка непрацездатності.
Разом з тим час цієї відпустки до стажу
роботи, що дає право на щорічну відпустку,
не зараховується. Окрім цього, наголосимо,
що робочий рік працівниці, яка перебувала у відпустці для догляду за дитиною, не
змінюється, адже щорічні відпустки надаються за відпрацьований робочий рік, який
відлічується з дня укладення трудового договору. А під час її перебування у відпустці
для догляду за дитиною трудовий договір
з нею не розривався.

бути використана повністю або частково
в межах установленого періоду.
Як і відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, відповідно
до ст. 181 КЗпП, відпустка без збереження
заробітної плати зараховується до загального, до безперервного стажу роботи та
до стажу роботи за спеціальністю. Згідно
зі ст. 2 Закону про відпустки на час надання відпустки без збереження заробітної
плати за працівницею зберігається місце роботи (посада), проте перебування
в такій відпустці не зараховується до стажу
роботи, що дає право на щорічну основну
відпустку.

Відпустка для догляду
за дитиною до досягнення
нею шестирічного віку

Табелювання працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та
пологами і для догляду за дитиною, можна
проводити в зручний для підприємства
спосіб, адже затверджена наказом Державного комітету статистики України від
05.12.2008 р. № 489 форма № П-5 «Табель
обліку використання робочого часу» носить
рекомендаційний характер і за необхідності
може бути доповнена іншими показниками,
необхідними для обліку на підприємстві.
Незважаючи на те, що форма табеля складається з мінімальної кількості показників,
в ній містяться такі буквені позначки, як
«ВП» (для табелювання працівників, які
перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку) та «ДД» (для табелювання працівників,
які перебувають у відпустці без збереження
заробітної плати для догляду за дитиною відповідно до медичного висновку (не більше
ніж до досягнення дитиною шестирічного
віку)). Отже, використання їх у табелі підприємства є допустимим.

Відповідно до частини шостої ст. 179
КЗпП і п. 3 ст. 25 Закону про відпустки,
якщо дитина потребує домашнього догляду,
жінці обов’язково надається відпустка без
збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною в медичному висновку, але не
більш як до досягнення дитиною шестирічного віку. Отже, факт потреби в такому
догляді має бути підтверджений медичним
висновком.
Таким чином, для отримання відпустки
без збереження заробітної плати — відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею шестирічного віку — працівниця подає
заяву на ім’я роботодавця із зазначенням
строку відпустки та дати її початку. Крім
заяви працівниця має надати роботодавцю
копію свідоцтва про народження дитини
та довідку медичного закладу про те, що
дитина потребує домашнього догляду із
зазначенням терміну. Ця відпустка може

«Декретні» відпустки в табелі
обліку робочого часу
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Переведення під час
«декретних» відпусток
Переведення працівника на іншу роботу на тому самому підприємстві, а також
переведення на роботу на інше підприємство або в іншу місцевість, хоча б разом
з підприємством, з ініціативи роботодавця
допускається тільки за згодою працівника
(ст. 32 КЗпП). Згідно з вказаною статтею не
йдеться про обмеження щодо переведення
під час перебування працівника в одній із
вище перелічених відпусток, отже, переведення в період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпусток для догляду
за дитиною допускається та здійснюється
в загальному порядку, передбаченому законодавством. При цьому працівнику не
потрібно переривати відпустку й виходити
на роботу.
Отже, переведення на іншу роботу працівника, який перебуває у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, можливе лише за його згодою. На практиці це відбувається за заявою працівника.
Утім, остаточна згода працівника на переведення обов’язково має бути зафіксована
в наказі та підтверджена його підписом:
«З наказом ознайомлена(-ий). З переведенням згоден(-на)».
Доцільно нагадати, що серед гарантій,
які надаються трудовим законодавством
вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей
віком до трьох років, можна виділити право
на переведення на іншу легшу роботу (в разі
неможливості виконання попередньої) зі
збереженням середньої заробітної плати за
попередньою роботою до досягнення дитиною трирічного віку. Якщо ж заробітна плата
на легшій роботі є вищою, ніж та, яку жінка
отримувала до переведення, їй виплачується
фактична заробітна плата (ст. 178 КЗпП).
Зауважимо, що це право не поширюється
на жінок, які мають дітей віком більш ніж
три роки.
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Підставою для переведення жінок, які
мають дітей віком до трьох років, може
бути заява працівниці, медичний висновок,
інші об’єктивні дані, що свідчать про неможливість виконання попередньої роботи.
Рішення про переведення на іншу легшу
роботу оформлюється наказом роботодавця, в якому зазначають підстави (причини)
переведення, строк переведення, розмір
і термін збереження заробітної плати.

Звільнення під час
«декретних» відпусток
Одразу зазначимо, що звільнення за власним бажанням (ст. 38 КЗпП), за угодою
сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) чи в порядку переведення працівника на інше підприємство
(п. 5 ст. 36 КЗпП) під час відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами й відпусток для догляду за дитиною є можливим і не суперечить
законодавству, оскільки зазначені статті не
містять обмежень щодо розірвання трудового
договору в цей період.
Правила про недопустимість звільнення
працівниці в період перебування її у відпустці
стосуються тих випадків, коли розірвання
трудового договору відповідно до чинного
законодавства провадиться з ініціативи
роботодавця (ст. 40, 41 КЗпП). При цьому маються на увазі як щорічні, так і інші
відпустки, що надаються працівникам як
із збереженням, так і без збереження заробітку (п. 17 постанови Пленуму ВСУ «Про
практику розгляду судами трудових спорів»
від 06.11.1992 р. № 9).
Відповідно до частини третьої ст. 184
КЗпП звільнення вагітних жінок, жінок, які
мають дітей віком до трьох років (до шести
років — частина шоста ст. 179 КЗпП) з ініціативи роботодавця не допускається, крім
випадків повної ліквідації підприємства.
У разі ліквідації юридичної особи з правонаступництвом звільнення допускається,
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але з обов’язковим працевлаштуванням.
У такому разі відбувається звільнення
в порядку переведення працівниці за її згодою на підприємство, що є правонаступником (п. 5 частини першої ст. 36 КЗпП).
Якщо відбувається повна ліквідація
підприємства, то звільнення вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох
(шести) років, допускається також тільки з
обов’язковим працевлаштуванням. У такому
разі їх звільнення може відбуватися також
за п. 5 частини першої ст. 36 КЗпП, однак

якщо жінка відмовляється від такого переведення без поважних причин, її має бути
звільнено за п. 1 ст. 40 КЗпП (розірвання
трудового договору у зв’язку з ліквідацією
підприємства).
Обов’язкове працевлаштування провадиться також у випадках звільнення таких
жінок після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування
за ними зберігається середня заробітна
плата, але не більш як на три місяці з дня
закінчення строкового трудового договору.

Особливості надання «декретних» відпусток

Головні відмінності

Законодавча база

Підстава надання

Табелювання
Для надання
права на
щорічну
Стаж
відпустку
Для оплати ЛН
ПереЗа ініціативою
ведення
працівника
За ініціативою
роботодавця
Звільнення За ініціативою
працівника
За ініціативою
роботодавця

Відпустка
у зв’язку
з вагітністю
та пологами

Відпустка
Відпустка
для домашнього догляду
для догляду
(якщо дитина його
за дитиною
потребує), але
до досягнення
не більш як
нею трирічного
до досягнення дитиною
віку
шестирічного віку

Ст. 179 КЗпП,
ст. 17 Закону
про відпустки
ЛН
(у разі видання
наказу — заява
та ЛН)

Ст. 179 КЗпП,
ст. 13 Закону
про відпустки
Зява та копія
свідоцтва про
народження

«ВП»

«ВП»

Зараховується

Ст. 179 КЗпП,
ст. 25 Закону про
відпустки
Заява, копія свідоцтва
про народження та
довідка медичного
закладу про те, що
дитина потребує
домашнього догляду
із зазначенням терміну
«ДД»

Не зараховується

Зараховується
Обмежень законодавством не встановлено
Допускається
(тільки за згодою працівника)
Обмежень законодавством не встановлено
Не допускається
(крім повної ліквідації підприємства)

27

28

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Бухгалтер

за договором ЦПХ:
чи можливо?
У статті на прикладі судового рішення розглянуто питання щодо
можливості ведення бухгалтерського обліку за договором цивільно-правового характеру бухгалтером, який не зареєстрований
підприємцем. Крім того, судом у справі розглядалося питання про
притягнення роботодавця до відповідальності за ст. 265 КЗпП за
неподання повідомлення про прийняття працівників на роботу

В

ідповідно до ст. 8 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999 р.
№ 996-XIV (далі — Закон № 996) для забезпечення ведення бухгалтерського обліку
підприємство самостійно обирає форми
його організації:
• введення до штату підприємства посади
бухгалтера або створення бухгалтерської
служби на чолі з головним бухгалтером;
• користування послугами спеціаліста
з бухгалтерського обліку, зареєстрованого
підприємцем;
• ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
• самостійне ведення бухгалтерського
обліку та складання звітності безпосередньо
власником або керівником підприємства.

Хоча Законом ведення бухгалтерського
обліку на договірних засадах «дозволено»
лише аудиторським фірмам, на таких умовах його ведуть не лише згадані фірми,
а й «звичайні» підприємства. А чи можливе
ведення бухгалтерського обліку за договором
цивільно-правового характеру бухгалтером,
який не зареєстрований підприємцем? Один
з таких випадків розглядався Івано-Франківським окружним адміністративним судом
у справі від 16.03.2017 р. № 809/182/17.

Суть справи
У період з 07.12.2016 р. по 12.12.2016 р.
головним державним інспектором відділу
з питань додержання законодавства про
працю (далі — Управління Держпраці)
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здійснено перевірку приватного підприємства «А» (далі — підприємство), за наслідками
якої складено акт перевірки додержання
суб’єктами господарювання законодавства
про працю та загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.
Під час перевірки встановлено, що підприємство не оформило з працівником (далі —
Особа) трудового договору в письмовій
формі, не видало наказу про прийняття на
роботу, у зв’язку з чим Особу допущено до
роботи без належного оформлення трудового договору, а надало цивільно-правову угоду
(договір про надання послуг від 29.04.2016 р.
№ 1), укладену підприємством з Особою,
що містить ознаки трудового договору.
Крім цього, в порушення постанови КМУ від
17.06.2015 р. № 413 підприємство не надіслало повідомлення до податкового органу
про прийняття на роботу ще чотирьох осіб.
Управлінням Держпраці 10.12.2016 р. було
винесено постанову про накладення штрафу,
згідно з якою відповідно до абзацу другого
частини другої ст. 265 КЗпП за порушення
позивачем вимог частин першої та третьої
ст. 24 КЗпП (в редакції на час перевірки. —
Прим. авт.) до підприємства застосовано
штраф у розмірі 336 000 грн, а 12.12.2016 р.
винесено припис, яким підприємству приписано усунути вказані порушення вимог
частини першої та третьої ст. 24 КЗпП.
Підприємство не погодилося з матеріалами
перевірки та звернулося до суду з позовом
до Управління Держпраці про скасування
постанови про накладення штрафу.

Позиція сторін
Позовні вимоги підприємство (позивач)
мотивувало тим, що Управління Держпраці
застосувало штраф у розмірі 336 000 грн
протиправно, на підставі помилкових виснов
ків усупереч Цивільному кодексу України
(далі — ЦКУ) та КЗпП про те, що цивіль-

но-правова угода, укладена між підприємством та фізичною особою, містить ознаки
трудового договору, а також помилкових
висновків про наявність відповідальності
за неповідомлення податкового органу про
прийняття на роботу нових працівників.
Управління Держпраці (відповідач) у судовому засіданні позовних вимог не визнало,
оскільки, на його думку, підприємством
допущено порушення вимог трудового законодавства, які виявлені під час перевірки,
відповідальність за які передбачено ст. 265
КЗпП, а тому штраф накладено правомірно,
та просило в задоволенні позову відмовити.

Рішення суду
Щодо трудових відносин
Розглядаючи справу по суті, суд зазначив, що основною ознакою, що відрізняє
цивільно-правові відносини від трудових,
є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності.
За цивільно-правовим договором процес
організації трудової діяльності залишається
за його межами, метою договору є отримання
певного матеріального результату.
Підрядник, який працює за договором
ЦПХ, на відміну від працівника, який виконує
роботу відповідно до трудового договору, не
підпорядковується правилам внутрішнього
трудового розпорядку, він сам організовує
свою роботу та виконує її на власний ризик.
Проаналізувавши ст. 23, 24 КЗпП, ст. 626,
928 та 901 ЦКУ, суд зазначив, що трудовий
договір — це угода щодо здійснення та забезпечення трудової функції. За трудовим
договором працівник зобов’язаний виконувати не якусь індивідуально визначену
роботу, а роботу з однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати певну трудову функцію

29

30

ТРУДОВОЕ ПРАВО

в діяльності підприємства. Після закінчення
виконання визначеного завдання трудова
діяльність не припиняється.
Предметом трудового договору є власне
праця працівника в процесі виробництва,
тоді як предметом договору ЦПХ є виконання
певного визначеного обсягу робіт.
Предметом трудових договорів (тут, напевно, в судовому рішенні допущено помилку,
і мається на увазі договір цивільно-правового
характеру. — Прим. авт.) є результат праці,
який підлягає вимірюванню в конкретних
фізичних величинах, а не процес роботи.
У ході розгляду позову судом встановлено,
що предметом договору про надання послуг
від 29.04.2016 р. № 1 є взяття на себе Особою
зобов’язання щодо надання послуг, оплата
за які нараховуватиметься відповідно до
кількості відпрацьованих годин й фактично
виконаних послуг виходячи з потреб підприємства. Зокрема, на виконання умов
за цим договором Особа зобов’язувалася
здійснювати роботи з бухгалтерського обліку.
Суд дійшов висновку, що за змістом укладений між підприємством та Особою договір
не носить характеру трудового договору й на
нього не поширюється дія норм трудового
законодавства.
Крім цього, в судовому засіданні свідок —
Особа — підтвердила, що за умовами цивільно-правової угоди надавала послуги одного
виду бухгалтерського обліку, здійснювала
організацію своєї діяльності в час та спосіб,
визначений нею самостійно, внутрішній
трудовий розпорядок на неї не поширювався.
Також свідок зазначила про те, що надає такі
послуги кільком підприємствам, перебуває
на пенсії, а тому не бажає вступати в трудові
відносини з підприємством чи іншими особами. Зазначила, що зміст цивільно-правової
угоди відповідає дійсним намірам сторін.
Таким чином, предметом укладеного договору про надання послуг від 29.04.2016 р.
№ 1 є виконання працівником (правильно
було б зазначити «виконавця», «підрядника»
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тощо. — Прим. авт.) певного визначеного
обсягу роботи, за наслідками виконання якої
замовник зобов’язувався оплатити виконавцеві виконану ним роботу, тобто предметом
є кінцевий результат, а не процес праці.
Метою цього договору є отримання певного матеріального результату. За договором
працівник не підпорядковувався правилам
внутрішнього трудового розпорядку, він сам
організовував свою роботу та виконував
її на власний ризик, трудові функції здійснював разово, оскільки після закінчення
виконання визначеного договором завдання
трудова діяльність працівника з позивачем
припинилася.
Як наслідок, суд дійшов висновку, що
у правовідносинах між позивачем та Особою
(сторонами договору про надання послуг)
містяться ознаки, характерні саме цивільноправовим відносинам між роботодавцем та
найманим працівником, оскільки встановлено визначений обсяг виконання роботи
та її кінцевий результат.
За таких обставин, констатував суд, за
своїм змістом договір про надання послуг
від 29.04.2016 р. № 1 є цивільно-правовим,
а висновки Управління Держпраці про наявність у ньому ознак трудового договору
та порушення позивачем вимог п. 1, 3 ст. 24
КЗпП є помилковими.

Щодо повідомлення
про прийняття на роботу
Розглядаючи питання щодо притягнення
підприємства до відповідальності згідно зі
ст. 265 КЗпП за неподання податковому
органу повідомлення про прийняття на
роботу Особи та ще кількох працівників,
суд зазначив таке.
Постановою КМУ «Про порядок повідом
лення Державній фіскальній службі та її
територіальним органам про прийняття
працівника на роботу» від 17.06.2015 р.
№ 413 відповідно до частини третьої ст. 24
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КЗпП встановлено, що повідомлення про
прийняття працівника на роботу подається
роботодавцем до податкового органу до
початку роботи працівника за укладеним
трудовим договором.
Управління Держпраці під час перевірки
встановило порушення підприємством вказаного вище обов’язку та неповідомлення
податкового органу про прийняття на роботу
кількох працівників.
Це порушення не заперечувалося підприємством ні в ході перевірки, ні на суді. Однак
воно наголошувало на тому, що включало
відомості щодо зазначених осіб до періодичних звітів, які надано податковому органу,
своєчасно нараховувало та сплачувало ЄСВ
на розміри нарахованих та виплачених сум
заробітної плати цим особам.
Відповідно до ст. 265 КЗпП, йдеться
в рішенні суду, відповідальність у вигляді
штрафу встановлюється за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення
трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час
у разі фактичного виконання роботи повний
робочий час, установлений на підприємстві,
та виплати заробітної плати (винагороди)
без нарахування та сплати ЄСВ — у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на момент виявлення
порушення, за кожного працівника, щодо
якого скоєно порушення.
Оспорюваною постановою застосовано вказану норму до правовідносин, що
виникли внаслідок допущення підприємством порушення обов’язку повідомити
податковий орган про прийняття на роботу
кількох працівників. Положенням ст. 265
КЗпП, зазначив суд, не передбачено застосування визначених нею штрафних санкцій за неповідомлення податкового органу про прийняття на роботу працівників, а осопорюваною постановою Управлінням Держпраці застосовано штрафні санкції за ст. 265 КЗпП за неповідомлення, тобто
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про допущення порушення, відповідальність за яке зазначеною нормою не передбачено.
У результаті суд повністю задовольнив
позов підприємства. Визнав протиправною
та скасував постанову Управління Держпраці про накладення на підприємство штрафу
в розмірі 336 000 грн.

Післямова
Межа між виконанням якоїсь роботи
(наданням послуг) за договором цивільноправового характеру та трудовим договором
дуже тонка, тому й не дивно, що роботодавці, називаючи такий договір трудовою
угодою1, часто підміняють трудові відносини
цивільно-правовими, а контролюючі органи намагаються визнавати такі договори
трудовими. Особливо якщо характер робіт
(послуг) може свідчити про те, що процес їх
виконання (надання) якимось чином може
регулюватися/узгоджуватися з робочим
часом роботодавця.
Відповідно до ст. 21 КЗпП трудовий договір — це угода між працівником і власником
підприємства, установи, організації або
уповноваженим ним органом чи фізичною
особою (далі — роботодавець), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу,
визначену цією угодою, та дотримуватися
правил внутрішнього трудового розпорядку,
а роботодавець зобов’язується виплачувати
працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання
роботи, передбачені законодавством про
працю, колективним договором і угодою
1 Насправді поняття «договір» і «угода» тотожні. Тому
хибною є думка, що «трудовий договір» — це трудовий
договір у розумінні ст. 21 КЗпП, а «трудова угода» — це
договір цивільно-правового характеру в розумінні ЦКУ.
Суть договору визначається не його назвою, а предметом,
у чому й можемо переконатися на прикладі цього судового
рішення.
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сторін. Трудовий договір регулює питання
процесу праці й може, серед іншого, укладатися на виконання певної роботи (ст. 23
КЗпП).
За договором цивільно-правового характеру (договором підряду, договором про
надання послуг тощо) особа бере на себе
зобов’язання щодо виконання певного визначеного обсягу робіт без поширення на неї
правил внутрішнього трудового розпорядку
з оплатою за кінцевий результат виконання
такої роботи (надання послуг).
Основним аргументом суду у вирішенні
спору на користь підприємства став саме
той факт, що предметом договору про надання послуг з бухгалтерського обліку було
взяття Особою на себе зобов’язань щодо виконання певного визначеного обсягу робіт
без поширення на неї правил внутрішнього
трудового розпорядку. Крім того, Особа як
свідок у справі також підтвердила, що метою
договору було лише виконання певного обсягу робіт і вона не мала наміру вступати
в трудові відносини.
Проте варто звернути увагу ще й на
такий момент. Управлінню Держпраці для
перевірки було надано договір цивільноправового характеру. Інспектор, на думку
якого договір містив ознаки трудового
договору, перекваліфікував відносини
з цивільно-правових на трудові. А чи має
він такі повноваження?
Якщо сторони замість трудового договору уклали договір цивільно-правового
характеру з метою приховати трудові відносини, то такий договір містить ознаки
удаваного. Відповідно до ст. 235 ЦКУ удаваним є правочин, який вчинено сторонами
для приховання іншого правочину, який
вони насправді вчинили. Якщо буде встановлено, що правочин був вчинений сторонами
для приховання іншого правочину, який
вони насправді вчинили, відносини сторін
регулюються правилами щодо правочину,
який сторони насправді вчинили.
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«Якщо буде встановлено…» Постає запитання: буде встановлено ким? Варіантів
небагато: або закон прямо визначає такий
договір нікчемним (недійсним), або це
робить суд. Але точно таких повноважень
не мають інспектори Держпраці. Вони це
можуть зробити тільки через суд. Але й таких повноважень за ними не закріплено ні
в Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про
працю, ні в Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затверджених постановою
КМУ від 26.04.2017 р. № 295. Та не слід
втрачати пильність, і укладаючи договір
цивільно-правового характеру слід подбати про те, щоб він не містив жодних ознак трудового. Найбезпечніше — це відмовитися від забезпечення виконавця засобами і предметами праці для виконання
замовлення.
Друге питання, що розглядалося судом, —
відповідальність за неподання податковому органу повідомлення про прийняття
працівників на роботу. Підприємство не
заперечувало, що уклавши з працівниками трудові договори, воно повідомлення
не подавало. Інспектор кваліфікував це як
порушення ст. 265 КЗпП щодо допущення
працівника до роботи без укладення трудового договору, що передбачає штраф
у розмірі 30 мінімальних зарплат. Але суд
звернув увагу, що цією статтею встановлена відповідальність саме за допущення працівника до роботи без укладення
трудового договору, а не за неподання
повідомлення.
Свого часу, розглядаючи це питання в журналі «Заработная плата», ми також дійшли
такого висновку. За таке порушення за
ст. 265 КЗпП може наставати лише відповідальність у розмірі однієї мінімальної
зарплати як за інші порушення трудового
законодавства, адже повідомлення подавати потрібно.

Сегодня в рубрике:

Оплата труда в двойном
размере: когда, кому
и как

c. 33

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Оплата труда

в двойном размере:
когда, кому и как
Вопросы оплаты труда за работу в праздничные (нерабочие)
и выходные дни, а также в сверхурочное время в двойном
размере из-за непростых нормативных и расчетных ситуаций
всегда интересуют читателей журнала. Систематизированные
разъяснения по этим вопросам — в статье
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КЗоТ предусматривает оплату труда
в двойном размере в таких случаях:
• за работу в праздничные (нерабочие)
дни (ст. 107);
• за работу в выходные дни (ст. 72 со
ссылкой на ст. 107);
• за работу в сверхурочное время
(ст. 106).
Нормативные особенности организации
и оплаты этих работ определяются режимами учета рабочего времени — поденного
или суммированного.
Для обеспечения правомерности рас
сматриваемых трудовых отношений их общие и специфические моменты целесообразно представить в таких аспектах:
• как устанавливаются выходные и праздничные (нерабочие) дни;
• что такое сверхурочная работа;
• порядок привлечения к работе в выходные, праздничные (нерабочие) дни и к сверхурочной работе;
• как компенсируется (оплачивается)
работа в выходные, праздничные (нерабочие) дни и сверхурочная работа.

предоставляется подряд с воскресеньем
(нормы части первой и второй ст. 67 КЗоТ);
• если праздничный или нерабочий день
(ст. 73 КЗоТ) совпадает с выходным днем, то
выходной день переносится на следующий
после праздничного или нерабочего дня
(часть третья ст. 67 КЗоТ).
Для рационального использования рабочего времени возможны переносы выходных
и рабочих дней (часть четвертая и пятая
ст. 67 КЗоТ).
Согласно ст. 68 КЗоТ выходные дни устанавливаются местными советами на предприятиях, в учреждениях, организациях,
где работа не может прерываться в общий
выходной день в связи с необходимостью
обслуживания населения (магазины, предприятия бытового обслуживания, театры,
музеи и другие).
В соответствии со ст. 69 КЗоТ на непрерывно действующих предприятиях, т. е. при
суммированном учете рабочего времени,
выходные дни устанавливаются в различные дни недели по графику сменности
(выхода на работу), согласованному с проф
союзным комитетом.
Праздничные и нерабочие дни устанавливаются только законодательством
(ст. 73 КЗоТ). Внутренние документы установления предприятиями, учреждениями,
организациями выходных, праздничных
(нерабочих) дней (графики работы предприятия при поденном учете и графики сменности при суммированном учете рабочего
времени) предусматриваются Правилами
внутреннего трудового распорядка.

Порядок установления выходных
и праздничных (нерабочих)
дней
Выходные дни устанавливаются предприятиями, учреждениями и организациями самостоятельно по нормам ряда статей
КЗоТ. Так, согласно ст. 67 КЗоТ:
• при пятидневной и шестидневной
рабочей неделе (т. е. при поденном учете
рабочего времени) выходные дни устанавливаются по графику работы предприятия, учреждения, организации, согласованному с профсоюзным комитетом. При
пятидневке устанавливаются два, а при
шестидневке один выходной день, общий
выходной день — воскресенье; при пятидневке второй выходной, как правило,

Сверхурочные работы
Сверхурочными согласно части первой
ст. 62 КЗоТ считаются работы сверх установленной продолжительности рабочего
дня (ст. 52, 53 и 61 КЗоТ). То есть законодательное установление продолжительности
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рабочего дня регулируется с учетом поденного (ст. 52 и 53 КЗоТ) и суммированного
(ст. 61 КЗоТ) режимов учета рабочего времени.
При поденном учете рабочего времени
продолжительность рабочего дня устанавливается с соблюдением таких общих норм
КЗоТ:
• продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю, а предприятия и организации
при заключении коллективного договора
могут устанавливать и меньшую норму
(ст. 50);
• для отдельных категорий работающих
(возрастных, по условиям труда и других)
предусмотрена сокращенная (до 24 часов)
продолжительность недельной нормы рабочего времени и порядок ее установления
(ст. 51);
• в режиме пятидневной и шестидневной
40-часовой рабочей недели продолжительность ежедневной работы не может превышать соответственно 8 и 7 часов (следует
из ст. 52);
• накануне праздничных и нерабочих
дней (ст. 73) продолжительность работы
работников, кроме работающих по сокращенному рабочему времени (ст. 51) и неполное рабочее время, сокращается на один
час (ст. 53).
При суммированном учете рабочего
времени (ст. 61 КЗоТ) продолжительность
рабочего времени за учетный период не
должна превышать нормального числа рабочих часов (ст. 50 и 51 КЗоТ). Поэтому при
суммированном учете рабочего времени
время, отработанное сверх нормы продолжительности рабочего времени за учетный
период, считается сверхурочным (п. 10 Методических рекомендаций по применению
суммированного учета рабочего времени,
утвержденных приказом Министерства
труда и социальной политики Украины от
19.04.2006 г. № 138; далее — Методрекомен-

дации № 138). А в Комментарии от 2010 г.1
к ст. 61 КЗоТ уточняется, что сверхурочная
работа при суммированном учете рабочего
времени (ст. 61 КЗоТ) — это работа сверх
установленной продолжительности рабочего
времени за учетный период, а также работа
сверх установленной графиком выхода на
работу продолжительности работы за день
(смену).
Не считается сверхурочной работа,
когда превышается календарная норма продолжительности рабочего времени в таких
нормативно обусловленных случаях:
• при суммированном учете рабочего
времени (как определено в абзаце третьем
п. 10 Методрекомендаций № 138) работа
сверх нормы рабочего времени, предусмот
ренного графиком в отдельные дни, недели,
месяцы за учетный период; переработка
нормы рабочего времени, возникающая
в отдельные дни при суммированном учете,
может компенсироваться дополнительными днями отдыха или соответствующим
уменьшением продолжительности работы
в другие дни учетного периода (заметим, что
эти положения касаются порядка формирования графика работы при его утверждении
и не касаются фактического выполнения
графика);
• при отработке нормы часов при гибком
графике работы (Методические рекомендации по установлению гибкого графика
работы, утвержденные приказом Министерства труда и социальной политики Украины
от 04.10.2006 г. № 359);
• в режиме неполного рабочего времени
(неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе) — с учетом комментария к ст. 62
Комментария от 2010 г. (пп. 5 п. 2, с. 210);
• при отработке дней отдыха, предостав
ленных в соответствии с частью второй ст. 73
КЗоТ лицам, исповедующим соответству1 Ротань В. Г., Зуб И. В., Сонин О. Е. Научно-практический комментарий к законодательству Украины
о труде. — 11-е изд. — К.: Правова єдність, 2010. — с. 206.
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ющие религии, по представлению религиозных общин неправославных конфессий
для празднования их больших праздников
(п. 3 комментария к ст. 62 Комментария от
2010 г., с. 210);
• при совместительстве (п. 3 комментария к ст. 62 Комментария от 2010 г., с. 210);
• для работников с ненормированным
рабочим днем, «кроме случаев выполнения
по поручению работодателя работы, которая не входила в круг его обязанностей»
(п. 16 постановления Пленума Верховного
Суда Украины «О практике применения
судами законодательства об оплате труда»
от 24.12.1999 г. № 13).
Как видим, установленная продолжительность рабочего дня — это ключевая
величина, превышение которой и является
сверхурочной работой. Эта величина действующим законодательством централизовано не определена.
Восьмичасовая ежедневная работа —
только одна из возможных норм продолжительности рабочего дня. Эта норма применяется, в частности, при пятидневной
рабочей неделе. Ежедневная работа продолжительностью менее 8 часов как норма
устанавливается при шестидневной рабочей неделе (часть вторая ст. 52 КЗоТ), при
продолжительности рабочей недели менее
40 часов (ст. 50 КЗоТ), при сокращенной
продолжительности рабочего времени
(ст. 51 КЗоТ) и накануне праздничных и нерабочих дней (ст. 53 КЗоТ). В определении
работ сверхурочными продолжительность
работы более 8 часов в смену как норма
по графику сменности может рассматриваться при суммированном учете рабочего
времени.
Ежедневная продолжительность рабочего
дня при поденном учете устанавливается
в Правилах внутреннего трудового распорядка, а при суммированном учете —
в графиках сменности, утверждаемым согласно этим Правилам.

И еще одна важная деталь: работа после окончания рабочего времени может
юридически квалифицироваться как сверхурочная, если она выполнена по указанию
работодателя.

Порядок привлечения к работе
в выходные и праздничные
(нерабочие) дни
Привлечение к работе в выходные и праздничные (нерабочие) дни отдельных работников регулируется ст. 71 и 73 КЗоТ — привлечение отдельных работников к работе
в выходные, праздничные и нерабочие дни
допускается только с разрешения выборного органа первичной профсоюзной
организации (профсоюзного представителя)
предприятия, учреждения, организации
и лишь в исключительных случаях:
• для предотвращения или ликвидации
последствий стихийного бедствия, эпидемий, эпизоотий, производственных аварий
и немедленного устранения их последствий;
• для предотвращения несчастных случаев, которые ставят или могут поставить под
угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия людей, гибели или порчи имущества;
• для выполнения неотложных, заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа предприятия, учреждения, организации в целом или их отдельных подразделений;
• для выполнения неотложных погрузочно-разгрузочных работ в целях преду
преждения или устранения простоя подвижного состава или скопления грузов в пунктах отправления и назначений.
Этот перечень исключительных случаев
является исчерпывающим.
В праздничные (нерабочие) дни допускаются работы, прекращение которых
невозможно по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие
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предприятия, учреждения, организации),
а также работы, вызванные необходимостью
обслуживания населения (часть четвертая
ст. 73 КЗоТ).
Не требуется разрешения профсоюзного
комитета предприятия для привлечения
к работе в выходные, праздничные (нерабочие) дни:
• временных работников, заключивших
трудовой договор на срок не выше шести дней (п. 9 указа Президиума Верховного Совета СССР «Об условиях труда временных рабочих и служащих» от 24.09.1974 г.
№ 311-IX, действующего на территории
Украины, далее — Указ № 311);
• госслужащих для выполнения неотложной и непредвиденной работы (ст. 56
Закона Украины «О государственной службе»
от 10.12.2015 г. № 889-VIII).
Не допускается привлечение к работе
в выходные дни беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет (ст. 176 КЗоТ) и работников моложе
18 лет (ст. 192 КЗоТ).
Порядок привлечения к работе в выходные, праздничные (нерабочие) дни распрост
раняется на работников как с поденным,
так и с суммированным учетом рабочего
времени. Но при суммированном учете работа по графику в праздничные (нерабочие)
дни, как обычная работа, включается в норму
рабочего времени за учетный период, а значит, дополнительно не оформляется (следует
из п. 11 Методрекомендаций № 138).

Порядок привлечения
к сверхурочным работам
Сверхурочные работы, как правило, не
допускаются (часть первая ст. 62 КЗоТ).
Привлечение к сверхурочным работам
регулируется такими нормами КЗоТ:
• работодатель может применять сверхурочные работы только в исключительных
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случаях, определяемых законодательством
и в части третьей ст. 62 (часть вторая ст. 62);
• запрещается привлекать к сверхурочным работам и предусматривается привлечение к этим работам с учетом ряда условий
определенный круг лиц (ст. 63);
• для проведения сверхурочных работ
необходимо получить разрешение выборного органа первичной профсоюзной
организации (профсоюзного представителя)
предприятия, учреждения, организации
(ст. 64);
• сверхурочные работы не должны превышать четырех часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год (ст. 65).
Исключительные случаи применения
сверхурочных работ приведены в п. 1–5
части третьей ст. 62 КЗоТ. Это, прежде всего,
работы, необходимые для обороны страны,
предотвращения общественного или стихийного бедствия, производственной аварии
и немедленного устранения их последствий.
Это также общественно необходимые работы
по водоснабжению, газоснабжению и т. п.,
неотложный ремонт оборудования, окончание начатой работы, прекращение которой
может повлечь гибель государственного или
общественного имущества, погрузочноразгрузочные работы в целях недопущения
простоя подвижного состава, продолжение
не допускающей перерыва работы при неявке сменяющего работника.
Применение сверхурочных работ, кроме
КЗоТ, регулируется также нормами других
нормативно-правовых актов. Например,
для привлечения водителей автотранспортных средств к сверхурочным работам необходимо руководствоваться также Положением о рабочем времени и времени отдыха
водителей колесных транспортных средств,
утвержденным приказом Министерства
транспорта и связи Украины от 07.06.2010 г.
№ 340. Пунктом 3.4 этого Положения, в частности, определено, что продолжительность
управления водителя на неделю, включая
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сверхурочные работы, не должна превышать 48 часов.
Основания для применения сверхурочных
работ, определяемые законодательством,
предусмотрены также сохранившими силу
в Украине законодательными актами Союза
ССР. Например, п. 11 Положения о рабочем
времени и времени отдыха плавающего
состава судов речного флота, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР
от 21.03.1960 г. № 402, допускается возможность привлечения к сверхурочным работам
для выполнения работ за отсутствующих
членов экипажа. Аналогичное основание
предусмотрено соответствующим нормативным актом для работников морского
флота. Отдельные правила привлечения
к сверхурочным работам определены для
работников предприятий связи.
Рассмотренные законодательные нормы
организации сверхурочных работ касаются
как поденного, так и суммированного учетов
рабочего времени.
При этом предполагается, что при поденном учете сверхурочные работы могут
применяться во всех предусмотренных законодательством исключительных случаях.
А в режиме многосменной работы с суммированным учетом сверхурочные работы
в отдельные дни учетного периода могут
применяться в очень ограниченных случаях: например, при неявке сменяющего
работника и невозможности его подмены
в заступающей смене.
Методрекомендации № 138 предполагают
при суммированном учете рабочего времени
возможность привлечения к сверхурочным
работам не в отдельные дни, а за весь учетный период в целом.
Так, п. 13 Методрекомендаций № 138
предусмотрено, что если по характеру производства невозможно соблюдение законодательной нормы рабочего времени в установленном учетном периоде и неизбежна
необходимость сверхурочного рабочего вре-

мени, графики работы (сменности) должны
разрабатываться с таким расчетом, чтобы
норма сверхурочного времени не превышала
120 часов в год (ст. 65 КЗоТ). То есть в законодательно определенных исключительных
случаях применение неизбежной сверхурочной работы может предусматриваться
уже при утверждении графиков работы на
учетный период. При этом спектр исключительных случаев будет суженным до работ,
охватывающих определенный календарный
отрезок времени. Это работы на месяц, квартал и т. п., например, для обороны страны,
погрузочно-разгрузочные работы в целях
недопущения простоя подвижного состава.
Неотложные ремонтные и общественно необходимые работы не могут быть причиной
привлечения к неизбежным сверхурочным
работам на весь учетный период.

Примеры сверхурочной работы
При поденном учете рабочего времени
все просто: если при установленной 8-часовой
продолжительности рабочего дня отработано
11 часов, то сверхурочно отработано 3 часа.
Что касается суммированного учета рабочего времени, то приведем три примера
при полном использовании календарного
рабочего времени.
Первый. В одном из дней учетного периода при установленной 10-часовой продолжительности рабочего дня отработано
12 часов. Значит, из них 2 часа — сверхурочно.
Второй. Расчетная норма продолжительности рабочего времени при 40-часовой
рабочей неделе на учетный период I квартал 2017 г. с учетом разрешенных законом
неявок составила у работника 494 часа.
По установленной утвержденным графиком сменности в связи с предусмотренной
в графике неизбежной сверхурочной работой
(п. 13 Методрекомендаций № 138) работник
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отработал 504 часа, в т. ч. 10 часов сверхурочно (504 – 494).
Третий. Работник в I квартале 2017 г. отработал 10 часов сверхурочно в связи с предусмот
ренной в графике неизбежной сверхурочной
работой (как во втором примере). Кроме того,
работником в один из дней этого учетного
периода отработано сверхурочно 2 часа (как
в первом примере). Всего за учетный период
отработано сверхурочно 12 часов (10 + 2).
При суммированном учете и неполном
использовании рабочего времени (отпуск,
болезнь и т. п.) переработка часов сверх нормы
складывается от превышения нормативной
недоработки (по календарю пятидневки) над
фактической недоработкой (по графикам сменности) за время неявок в учетном периоде.
Например, в I квартале 2017 г. сторож
(24-часовая продолжительность смены) использовал очередной отпуск с 1 по 24 февраля.
Согласно п. 12 Методрекомендаций № 138
нормативное время отработки за I квартал
составило 350 часов (494 – 144 (8 часов ×
× 18 рабочих дней). Фактическое время
отработки составило 374 часа (494 – 120
(24 часа × 5 смен по графику). Сверхурочно
отработано 24 часа (374 – 350).
Как отмечалось выше, работа после окончания рабочего времени может юридически
квалифицироваться как сверхурочная, если
она выполнена по указанию работодателя.
Здесь сверхурочные — результат разбалансированности нормативно и фактически
недоработанного времени за период неявок (календарная норма недоработки —
144 часа, а по графику — 120 часов).

Согласно ст. 72 КЗоТ работа в выходной
день может компенсироваться, по соглашению сторон, предоставлением другого
дня отдыха (отгула) или в денежной форме
в двойном размере («или-или»). Оплата
за работу в выходные дни исчисляется по
правилам ст. 107 КЗоТ.
Согласно части первой ст. 107 КЗоТ работа
в праздничный (нерабочий) день оплачивается в двойном размере по правилам, учитывающим системы оплаты труда. Оплата
в двойном размере производится за часы,
фактически отработанные в этот день. По
желанию работника, работавшего в праздничный и нерабочий день, согласно части
третьей ст. 107 КЗоТ ему может быть предоставлен другой день отдыха («и»).
За работу в выходные и праздничные
(нерабочие) дни временным работникам,
заключившим трудовой договор на срок
не свыше шести дней, другие дни отдыха
не предоставляются, а оплата труда производится в одинарном размере (п. 9 Указа
№ 311).
Порядок практического применения
законодательных норм об оплате труда
в выходные и праздничные (нерабочие)
дни по правилам ст. 107 КЗоТ представлен
в таблице 1 (с. 40).
Из представленного в таблице 1 порядка
видно, что в отличие от оплаты за работу
в выходные дни при всех системах оплаты
труда и отношениях отработанных часов
к норме двойная оплата за работу в праздничные дни безусловна — она не увязывается
с непредоставлением другого дня отдыха.
Иногда продолжительность смены в праздничный день превышает обычную, например, при работе 10- и 12-часовыми сменами.
В этих случаях двойной оплате подлежат
все часы работы, приходящиеся на праздничный день.
Работа в праздничные (нерабочие) и выходные дни оплачивается в размере двойной часовой или дневной ставки, двойной

Как оплачивается работа
в выходные и праздничные
(нерабочие) дни
Компенсация работы в выходные дни
регулируется ст. 72 КЗоТ, а в праздничные
(нерабочие) дни — ст. 107 КЗоТ.
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Таблица 1
Порядок практического применения законодательных норм об оплате труда
в выходные и праздничные (нерабочие) дни

Категории
работников
по методологии
ст. 107 КЗоТ

1

Сдельщики
(рабочие-разрядники
и рабочиенеразрядники)
Повременщики
(рабочиеразрядники)
Работники,
получающие
месячный оклад,
при работе
в пределах
месячной нормы
часов (служащие
и рабочиенеразрядники)
Работники,
получающие
месячный оклад,
при работе сверх
месячной нормы
часов (служащие
и рабочиенеразрядники)

Оплата труда за часы, фактически отработанные в выходные
и праздничные (нерабочие) дни
С предоставлением другого дня отдыха
Без предоставления
за работу
другого дня отдыха
за работу
в
праздничные
(часть первая
в выходные дни
(нерабочие) дни при
ст. 107 КЗоТ)
(исходя из части
условии, что работа
за работу
второй ст. 72
выполнялась сверх
в выходные
КЗоТ — по
месячной нормы часов
и праздничные
правилам ст. 107
(часть первая
(нерабочие) дни
КЗоТ)
ст. 107 КЗоТ)
2
3
4

По двойным
сдельным
расценкам

По одинарным
сдельным
расценкам

По двойным сдельным
расценкам1

По одинарной
По двойной часовой
часовой или
или дневной ставке
дневной ставке

По двойной часовой
или дневной ставке1

По одинарной
часовой или
дневной ставке
сверх оклада

Другой день отдыха
не предоставляется,
оплата труда
производится
по одинарной часовой
или дневной ставке
сверх оклада2
(графа 2 таблицы)

Без выплат сверх
оклада

По одинарной
По двойной часовой
часовой или
или дневной ставке
дневной ставке
сверх оклада
сверх оклада

По двойной часовой
или дневной ставке
сверх оклада1

1 «Предоставление работнику другого дня отдыха в случае выполнения им работы в праздничный день сверх нормы
рабочего времени не лишает работника права на оплату труда в такой день в двойном размере» (из п. 4 к ст. 107 Комментария от 2010 г. (Ротань В. Г., Зуб И. В., Сонин О. Е. Научно-практический комментарий к законодательству Украины
о труде. — 11-е изд. — К.: Правова єдність, 2010. — с. 291)).
2 «По желанию работника, который работал в праздничный или нерабочий день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха при условии, что работа в этот день выполнялась сверх установленной месячной нормы рабочего
времени» (из п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Украины «О практике применения судами законодательства
об оплате труда» от 24.12.1999 г. № 13).
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сдельной расценки. Доплаты, надбавки
и премии не относятся к выплатам, которые при работе в эти дни производятся
в двойном размере.
Согласно разъяснениям Минсоцполитики
часовая ставка для оплаты работы в праздничный (нерабочий) и выходной день для
работников, которым установлены месячные
оклады, определяется делением месячного
оклада на норму продолжительности рабочего времени в том календарном месяце,
когда работник был привлечен к работе
в праздничный (нерабочий) или выходной
день. При поденном учете эта норма продолжительности рабочего времени календарная, а при суммированном учете — по
утвержденному графику работы.

случаев применения суммированного рабочего времени, при котором отгулы за
сверхурочную работу не могут предоставляться ни в текущем, ни в следующем учетном периоде.
Порядок подсчета сверхурочных часов
работы при суммированном учете рабочего
времени определен п. 11 и 12 Методрекомендаций № 138.
Так, согласно п. 11 упомянутых Методрекомендаций в случае суммированного учета
рабочего времени работа в праздничные
и нерабочие дни (ст. 73 КЗоТ) по графику
включается в норму рабочего времени за
учетный период, установленную на предприятии. Часы работы, превышающие эту
норму, считаются сверхурочными и оплачиваются в двойном размере. Поэтому при
подсчете сверхурочных часов в случае суммированного учета рабочего времени работа
в праздничные и нерабочие дни, проведенная сверх установленной на предприятии
нормы рабочего времени, за учетный период
не учитывается, поскольку она уже оплачена
в двойном размере. По аналогии с работой
в праздничные (нерабочие) дни при подсчете
сверхурочных часов также будет правильно
не учитывать уже оплаченную в двойном
размере работу в выходные дни без предоставления другого дня отдыха.
Согласно п. 12 Методрекомендаций № 138
общее количество сверхурочных работ за
учетный период определяется как разность
между фактически отработанным временем
и расчетной нормой часов по календарю
6-дневной или 5-дневной рабочей недели за
этот период. Отмечено, что норма рабочего времени за учетный период по графику
5-дневной рабочей недели определяется
в порядке, установленном в коллективном
договоре.
По коллективным соглашениям и коллективному договору может предусматриваться
размер оплаты сверхурочных работ выше,
чем в двойном размере.

Оплата сверхурочной
работы
Оплата работы в сверхурочное время
производится согласно ст. 106 КЗоТ. По
общей методологии этой оплаты, если применяется повременная система оплаты
труда, то сверхурочная работа оплачивается
в двойном размере часовой ставки. При
сдельной оплате труда за все отработанные
сверхурочные часы выплачивается доплата
в размере 100 % тарифной ставки повременщика соответствующей квалификации.
Не предусматривается оплата в двойном
размере доплат и надбавок к тарифным
ставкам.
При суммированном учете рабочего времени оплачиваются как сверхурочные все
часы, отработанные сверх установленного
рабочего времени в учетном периоде. Правила оплаты такие же, как для повременщиков
и сдельщиков при поденном учете.
Компенсация сверхурочных работ путем предоставления отгулов не допускается
(часть четвертая ст. 106 КЗоТ) даже по согласованию с работником. Это касается и
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Если при поденном учете оплата сверхурочных часов производится по окончании
месяца, то при суммированном учете — по
окончании учетного периода.
По официальным разъяснениям, для
оплаты сверхурочных работ часовая тарифная ставка рассчитывается, исходя
из среднемесячной нормы часов за учетный период, а при изменениях в учетном
периоде часовых тарифных ставок и месячных окладов часовая тарифная ставка
рассчитывается как средневзвешенная величина.
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Особенности двойной оплаты
труда при суммированном
и поденном учете рабочего
времени
Особенности организации и оплаты работы в выходные, праздничные (нерабочие)
дни и сверхурочное время при суммированном и поденном учете рабочего времени
представлены в таблице 2. При этом учтены
нормы действующего законодательства,
официальные разъяснения и Методрекомендации № 138.
Таблица 2

Особенности организации и оплаты труда в выходные,
праздничные (нерабочие) дни и сверхурочное время
при суммированном и поденном учете рабочего времени
№
п/п
1

1

2

3

При суммированном учете рабочего времени
2

При поденном учете
рабочего времени
3

Установление выходных дней
В графиках работы (сменности) устанавливаются
Всегда в воскресенье, а такв любые дни недели (следует из ст. 61 и 69 КЗоТ)
же в субботу или понедельник (следует из ст. 67 КЗоТ)
Организация работы в праздничные (нерабочие) и выходные дни
Работа в праздничные и нерабочие дни (ст. 73 КЗоТ) Привлечение к работе
по графику включается в норму рабочего времени за в праздничные и нерабочие
учетный период, установленную на предприятии
дни согласно части
(п. 11 Методрекомендаций № 138).
третьей ст. 73 КЗоТ и
Для привлечения к работе в праздничные
в выходные дни допускается
и нерабочие дни, предусмотренные по графику,
по нормам ст. 71 КЗоТ
не требуется, как и в обычные дни, соблюдения
в исключительных
предусмотренных ст. 73 и 71 КЗоТ исключительных случаях и с разрешения
случаев и разрешения профсоюзного органа. А для выборного органа
привлечения к работе в праздничные и нерабочие
первичной профсоюзной
дни, не предусмотренные графиком, и в выходные
организации (профсоюзного
дни требуется соблюдение этих норм (следует
представителя)
из п. 11 Методрекомендаций № 138)
Сверхурочная работа
Работа сверх установленной графиком
Работа сверх установленной
продолжительности ежедневной работы в течение
продолжительности
учетного периода (следует из части первой ст. 62
ежедневной работы (следует
КЗоТ), а также сверх установленной нормальной
из части первой ст. 62 КЗоТ)
продолжительности рабочего времени за учетный
период (следует из п. 10 Методрекомендаций № 138)
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№
п/п
1

4

5

6

При суммированном учете рабочего времени
2

При поденном учете
рабочего времени
3

Общее количество сверхурочных часов за
Количество сверхурочных
учетный период определяется как разность между
часов подсчитывается за
фактически отработанным временем и расчетной
каждый день как разность
нормой часов с учетом неявок по календарю
между фактически
пятидневной или шестидневной рабочей недели
отработанным временем
(п. 12 Методрекомендаций № 138). При этом
и нормой часов (следует
часы работы в праздничные и нерабочие дни,
из части первой ст. 62 КЗоТ)
отработанные сверх нормы рабочего времени,
и часы работы в выходные дни без предоставления
отгула вычитаются из общего количества
сверхурочных часов, т. к. уже оплачены в двойном
размере (следует из п. 11 Методрекомендаций
№ 138)
Оплата труда в выходные, праздничные (нерабочие) дни
и в сверхурочное время
При оплате труда по месячным окладам часовая тарифная ставка рассчитывается:
— для оплаты по окончании месяца работы,
для оплаты по окончании
в т. ч. в выходные, праздничные (нерабочие) дни
месяца работы, в т. ч.
и в ночные часы — исходя из месячной нормы
в выходные, праздничные
продолжительности рабочего времени
(нерабочие) дни, в ночные
по утвержденному графику работы
и сверхурочные часы —
соответствующего месяца;
исходя из месячной нормы
— для оплаты по окончании учетного периода
часов по календарю
сверхурочных работ — исходя из среднемесячной
пятидневной или
нормы часов за учетный период
шестидневной рабочей
недели (с учетом ст. 97
КЗоТ)
При изменении месячных окладов часовая тарифная ставка рассчитывается:
для оплаты сверхурочных работ за учетный период
по месячному окладу,
как средневзвешенная величина
установленному в отчетном
месяце

Положения разъяснений и методических
рекомендаций по организации и оплате
труда, в частности, в праздничные (нерабочие), выходные дни и в сверхурочное время,
становятся нормой для предприятия, если
они предусмотрены в коллективном договоре
(следует из ст. 97 КЗоТ).

В следующей статье расскажем о практических подходах и нормативно сложившихся формах при документировании организации и оплаты работ с двойной оплатой,
приведем примеры документов по привлечению работников к работе в таких случаях
и их оплате.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 31 травня 2017 р. № 373
Київ

Про затвердження Порядку розроблення
та затвердження професійних стандартів
Відповідно до ст. 96 Кодексу законів про пра
цю України та ст. 6 Закону України «Про оплату
праці» Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок розроблення та
затвердження професійних стандартів, що
додається.
2. Міністерству соціальної політики:
за участю Спільного представницького ор
гану сторони роботодавців на національному

рівні та Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні розробити
та до 1 липня 2017 р. затвердити Методику
розроблення професійних стандартів;
інформувати Міністерство освіти і науки
про введення в дію професійних стандартів
для розроблення освітніх стандартів на ком
петентнісній основі.

Прем’єр-міністр України 

В. Гройсман
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 р. № 373

ПОРЯДОК
розроблення та затвердження професійних стандартів
1. Цей Порядок встановлює загальні вимоги
до процедури розроблення, громадського об
говорення, затвердження, введення в дію та
перегляду професійних стандартів.
2. Проекти професійних стандартів можуть
розроблятися роботодавцями, їх організаціями
та об’єднаннями, галузевими (міжгалузевими)
радами, центральними органами виконавчої
влади, науковими установами, іншими заінтере
сованими суб’єктами (далі — розробники).
3. Проекти професійних стандартів розроб
ляються відповідно до Методики розроблення
професійних стандартів (далі — Методика),
затвердженої Мінсоцполітики.

4. Етапами розроблення та затвердження
професійних стандартів є:
— прийняття рішення про розроблення про
екту професійного стандарту, подання та реє
страція заявки на його розроблення;
— формування робочої групи та підготовка
проекту професійного стандарту;
— проведення громадського обговорення
проекту професійного стандарту;
— проведення перевірки щодо дотримання
вимог цього Порядку під час підготовки проекту професійного стандарту і відповідності
зазначеного проекту Методиці (далі — перевірка);
— затвердження професійного стандарту.
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5. Перевірку проводять суб’єкти перевірки,
до яких належать:
— Спільний представницький орган сторони
роботодавців на національному рівні;
— Науково-дослідний інститут праці і зай
нятості населення Міністерства соціальної
політики України і Національної академії наук
України;
— інші підприємства, установи та організації,
які відповідають вимогам до суб’єктів перевірки,
визначеним у пункті 6 цього Порядку.
6. Суб’єкт перевірки має відповідати таким
вимогам:
— наявність досвіду роботи, пов’язаної з розвитком системи кваліфікацій, не менше ніж
два роки;
— участь у міжнародних заходах і проектах, пов’язаних з розвитком системи кваліфікацій;
— наявність кадрового, матеріально-техніч
ного та методичного забезпечення, необхідного
для проведення перевірки.
7. Для розгляду питання щодо відповідності
підприємств, установ та організацій вимогам
до суб’єктів перевірки, визначеним у п. 6 цього
Порядку, Мінсоцполітики утворює робочу групу
з числа представників Мінсоцполітики, МОН,
інших заінтересованих центральних органів
виконавчої влади, Спільного представницького
органу сторони роботодавців на національно
му рівні, Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні, заінтере
сованих всеукраїнських об’єднань організа
цій роботодавців і всеукраїнських об’єднань
профспілок.
Мінсоцполітики подає робочій групі внесені
підприємствами, установами та організаціями
пропозиції щодо їх включення до переліку
суб’єктів перевірки для визначення відповід
ності таких підприємств, установ та організацій
вимогам до суб’єктів перевірки.
За результатами засідання робочої групи
складається протокол, на підставі якогоМінсоц
політики затверджує перелік суб’єктів перевірки
або вносить зміни до їх переліку.
8. У разі коли розробниками є галузеві
об’єднання — члени Спільного представниць
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кого органу сторони роботодавців на націо
нальному рівні, у яких створено галузеві ради
з питань розроблення професійних стандартів
(до складу яких обов’язково входять пред
ставники підприємств, професійних спілок,
наукових та освітніх установ), для отримання
відповідних експертних висновків, необхідних
для затвердження професійних стандартів, такі
розробники звертаються до Спільного пред
ставницького органу сторони роботодавців
на національному рівні.
Якщо проекти професійних стандартів
готуються розробниками, що не є членами
Спільного представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні, такі стан
дарти затверджуються на підставі експертних
висновків Науково-дослідного інституту праці
і зайнятості населення Міністерства соціаль
ної політики України і Національної академії
наук України або експертних висновків інших
суб’єктів перевірки.
9. Розробник приймає рішення про роз
роблення професійного стандарту за влас
ною ініціативою або за зверненням юридичних
і фізичних осіб, які обґрунтували необхідність
розроблення професійного стандарту. Рішення
оформляється у вигляді заявки за формою
згідно з додатком, яка подається суб’єкту пе
ревірки.
У заявці зазначається:
— назва професійного стандарту;
— вид економічної діяльності за КВЕД-2010
(секція, розділ, група, клас, код і назва професії
за ДК 003:2010);
— контактні дані особи, яка є відповідаль
ною за розроблення проекту професійного
стандарту;
— орієнтовний строк проведення робіт
із розроблення проекту професійного стандарту.
10. Суб’єкт перевірки протягом п’яти робо
чих днів з дня надходження заявки опрацьовує
подану заявку та в разі її відповідності вста
новленим вимогам і відсутності аналогічних
затверджених професійних стандартів і ра
ніше зареєстрованих заявок на розроблення
відповідного стандарту реєструє її, присвоює
реєстраційний номер і вносить відповідну
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інформацію до Реєстру заявок на розроблення
професійних стандартів.
У разі невідповідності заявки встановленій
формі, наявності зареєстрованої заявки на
розроблення відповідного стандарту або затвер
дженого аналогічного професійного стандарту
суб’єкт перевірки повертає заявку розробнику
із зазначенням підстав відмови в її реєстрації.
11. Суб’єкт перевірки не пізніше ніж через
три робочі дні після реєстрації заявки інформує
Мінсоцполітики та розробника про її реєстра
цію. Мінсоцполітики не пізніше ніж через три
робочі дні після отримання повідомлення про
реєстрацію заявки розміщує на своєму офі
ційному веб-сайті відповідну інформацію, яка
містить назву професійного стандарту, вид
економічної діяльності (секція, розділ, група,
клас), контактні дані особи, яка є відповідальною
за розроблення проекту професійного стан
дарту, орієнтовний строк проведення робіт із
розроблення проекту професійного стандарту
та інформує Спільний представницький орган
сторони роботодавців на національному рівні.
12. Після надходження повідомлення про
реєстрацію заявки на розроблення професійного стандарту розробник створює робочу
групу. У разі існування галузевої (міжгалузе
вої) ради з питань розроблення професійних
стандартів робоча група з розроблення проекту
професійного стандарту формується відповідно
до внутрішніх процедур такої ради.
13. До складу робочої групи обов’язково
включаються представники роботодавців, їх
організацій та об’єднань, профспілок, їх орга
нізацій та об’єднань. До складу групи також
можуть входити за згодою інші фахівці у сфері
економічної діяльності, для якої розробляється
професійний стандарт.
14. Робоча група визначає порядок і строки
розроблення проекту професійного стандарту
в межах орієнтовного строку проведення робіт
із розроблення такого проекту.
Якщо строк проведення робіт із розроблення проекту професійного стандарту порушено,
розробник інформує про причини (обстави
ни) порушення суб’єкта перевірки, який може
продовжити строк розроблення професійно
го стандарту або скасувати заявку на його
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розроблення, про що повідомляє розробнику
і Мінсоцполітики.
Якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку розроблення проекту професійного стандарту розробник не повідомив суб’єкту
перевірки про причини порушення строків, за
явка скасовується, про що суб’єкт перевірки
повідомляє розробнику і Мінсоцполітики.
15. Підготовлений робочою групою проект
професійного стандарту підлягає громадському
обговоренню, яке організовує та проводить
розробник.
До такого обговорення можуть залучатися
роботодавці, їх організації та об’єднання, проф
спілки, їх організації та об’єднання, професійні
громадські організації та об’єднання, органи
державної влади, наукові установи, галузеві
(міжгалузеві) ради, інші заінтересовані суб’єкти.
Строк проведення громадського обговорення
становить не менш як один місяць з дня опри
люднення проекту професійного стандарту.
16. Етапами громадського обговорення є:
1) оприлюднення на офіційному веб-сайті
розробника:
— проекту професійного стандарту;
— повідомлення про громадське обговорен
ня, що включає відомості про розробника та
контактні дані особи, яка є відповідальною за
розроблення проекту професійного стандарту;
— повідомлення про строк і форму подання
пропозицій і зауважень та про строк і спосіб
оприлюднення результатів обговорення;
2) надсилання розробником проекту профе
сійного стандарту заінтересованим суб’єктам;
3) опрацювання робочою групою висловлених
до проекту професійного стандарту пропозицій
(зауважень);
4) узагальнення та оприлюднення резуль
татів обговорення.
17. У разі потреби розробник може при
йняти рішення стосовно додаткових форм
громадського обговорення (конференції, фо
руми, засідання за круглим столом, зустрічі,
інтернет-конференції тощо).
18. Робоча група аналізує отримані за результатами громадського обговорення пропо
зиції (зауваження) та в разі потреби вносить
зміни до проекту професійного стандарту.
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Результати розгляду отриманих пропозицій
(зауважень) оформляються протоколом.
19. У разі внесення суттєвих змін оновлений проект професійного стандарту оприлюднюється на офіційному веб-сайті роз
робника.
20. Після завершення громадського об
говорення схвалений робочою групою проект
професійного стандарту подається розробником
суб’єкту перевірки.
21. Для проведення перевірки розробник
подає підготовлений робочою групою у папе
ровому та електронному вигляді:
— проект професійного стандарту;
— довідку про результати громадського об
говорення проекту професійного стандарту із
зазначенням поданих пропозицій і зауважень
та відомостей щодо їх урахування;
— пояснювальну записку про результати
роботи з підготовки проекту професійного
стандарту та його обговорення, що містить
інформацію щодо проведеного функціональ
ного аналізу та складу робочої групи із за
значенням найменувань організацій і посад
експертів.
22. У разі подання розробником докумен
тів, що не відповідають зазначеному у пункті 21 цього Порядку переліку, та вимогам до їх
оформлення, суб’єкт перевірки протягом трьох
робочих днів повертає документи розробнику із
зазначенням причини повернення та пропонує
привести їх у відповідність із встановленими
вимогами.
23. Перевірка проекту професійного стан
дарту проводиться суб’єктом перевірки у строк,
що не перевищує десяти робочих днів з дати
його отримання.
24. За результатами перевірки суб’єкт пере
вірки у строк, що не перевищує трьох робочих
днів з дати завершення перевірки, готує висно
вок щодо дотримання вимог цього Порядку під
час підготовки проекту професійного стандарту
і відповідності зазначеного проекту вимогам
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Методики або про його відхилення чи необхід
ність доопрацювання.
25. Висновок про відхилення чи необхід
ність доопрацювання проекту професійного
стандарту суб’єкт перевірки надсилає розробнику з обґрунтуванням підстав відхилення
або обґрунтуванням необхідності доопрацю
вання.
26. У разі коли розробник не є членом
Спільного представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні, Спільний
представницький орган сторони роботодавців
на національному рівні може залучатися за
згодою на кожному етапі розроблення та
погодження професійного стандарту іншими
розробниками.
27. Висновок про дотримання вимог цього
Порядку під час підготовки проекту профе
сійного стандарту і відповідність зазначеного
проекту Методиці разом із документами, за
значеними у пункті 21 цього Порядку, суб’єкт
перевірки не пізніше ніж через три робочі дні
після його підписання подає Мінсоцполітики
для затвердження.
28. Професійний стандарт протягом п’яти
робочих днів після його затвердження вноситься
Мінсоцполітики до Реєстру професійних стан
дартів, який ведеться Мінсоцполітики.
29. Професійний стандарт вважається таким,
що введений в дію, з моменту його внесення
до Реєстру професійних стандартів.
30. Інформація про затвердження профе
сійного стандарту оприлюднюється на офі
ційних веб-сайтах Мінсоцполітики та суб’єкта
перевірки.
31. Професійний стандарт підлягає періо
дичному перегляду з урахуваннями особли
востей галузі, але не менше ніж один раз на
п’ять років.
32. Перегляд професійного стандарту про
водиться за такою самою процедурою, яку
встановлено цим Порядком для розроблення
професійного стандарту.
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Додаток до Порядку
ЗАЯВКА
на розроблення професійного стандарту
(назва професійного стандарту)

Прошу зареєструвати заявку на розроблення професійного стандарту
										
(назва професійного стандарту)

										
(вид економічної діяльності за КВЕД-2010 (секція, розділ, група, клас, код і назва професії за ДК 003:2010)

Розробник 										
										
(найменування та місцезнаходження організації-розробника)

Номер телефону, телефаксу 								
Електронна адреса 										
Контактні дані особи, яка є відповідальною за розроблення професійного стандарту
										
(прізвище, ім’я, по батькові, телефон, електронна адреса)

Орієнтовний строк проведення робіт із розроблення проекту професійного стандарту
										
										
										

				

		

(найменування посади			
керівника організації-розробника)			

		

20

р.

				

(підпис)		
		

(ініціали та прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держводгоспу України
від 03.03.2004 р. № 47
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо правових питань залучення працівників до надурочних робіт1
I. Загальні положення
Працівник зобов’язаний виконувати свою
роботу в межах установленого часу. Якщо
власник або уповноважений ним орган залучив
його до роботи понад встановлену норму ро
бочого часу, то відповідно до ст. 106 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП) він
має оплатити цей час у підвищеному роз
мірі. Міжнародними актами, Конституцією
та законами України кожному працівникові
гарантовано право на відпочинок, що поля
гає, зокрема, в обмеженні законодавством
тривалості робочого часу (робочого дня
і тижня) та встановленні щорічних оплачуваних відпусток. Таким чином, держава гарантує,
що залучення працівників до роботи понад
встановлені межі тривалості робочого часу
допускається тільки в окремих випадках та
з дотриманням передбаченого законодавством про працю порядку.
Стаття 62 КЗпП містить визначення над
урочної роботи: надурочною вважається робота
понад встановлену тривалість робочого дня.
Нормальна тривалість робочого часу не може
перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50
КЗпП), а вже в трудовому договорі сторони
конкретизують норму робочого часу (графік
роботи) працівника. Водночас для деяких ка
тегорій працівників законодавство про працю
встановлює скорочену тривалість робочого
часу (ст. 51 КЗпП). Крім того, за угодою між
працівником і роботодавцем може встановлю
ватися неповний робочий час (ст. 56 КЗпП).
Пленум Верховного Суду України постано
вою «Про практику застосування судами зако
1 Ці Методичні рекомендації затверджені відом
чим наказом. Викладені в них правові питання щодо
залучення працівників до надурочних робіт стануть
у пригоді й іншим підприємствам. (Прим. ред.)

нодавства про оплату праці» від 24.12.1999 р.
№ 13 рекомендує при виникненні спорів про
оплату праці в надурочний час мати на увазі,
що в разі проведення надурочних робіт за
розпорядженням або з відома роботодавця
години роботи понад нормальну тривалість
робочого дня, а в разі підсумованого обліку
робочого часу — понад установлений робочий
час в обліковому періоді, оплачуються при
погодинній системі оплати праці — у подвій
ному розмірі годинної ставки, а при відрядній
системі — шляхом доплати 100 % тарифної
ставки працівника відповідної кваліфікації,
оплата праці якого здійснюється за погодин
ною системою навіть тоді, коли ці роботи було
виконано без додержання умов і порядку за
лучення до них. Водночас не вважається над
урочною й оплачується в одинарному розмірі
робота працівника з неповним робочим днем
понад передбачений трудовим договором час,
але в межах установленої законодавством
тривалості повного робочого дня. Так само
не є надурочною робота працівника з ненор
мованим робочим днем понад установлену
норму робочого часу, крім випадків виконання
за дорученням роботодавця роботи, що не
входить до кола його обов’язків.
Приклад
Трудовим договором працівникові вста
новлено неповний робочий день — 5 годин
при п’ятиденному робочому тижні з двома
вихідними на тиждень (тривалість робочого
часу — 25 годин на тиждень). За наказом
роботодавця працівник протягом тижня відпра
цював 4 години понад встановлену трудовим
договором тривалість щоденної роботи, але
в межах тривалості повного робочого дня
(8 годин). Загальна тривалість робочого часу
протягом тижня — 29 годин.
У цьому випадку відповідно до чинного
законодавства про працю та з урахуванням
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наведених рекомендацій Пленуму Верховного Суду України робота, виконана працівником понад встановлену трудовим договором тривалість щоденної роботи, не є надурочною і підлягає оплаті на загальних під
ставах.
II. Порядок залучення працівника
до надурочних робіт
До надурочної роботи працівник залучається
з ініціативи роботодавця, саме цим вона відріз
няється, наприклад, від роботи за сумісництвом,
яку працівник виконує за власною ініціативою
з відома роботодавця.
КЗпП не зобов’язує роботодавця дотри
муватися письмової форми при залученні до
надурочних робіт, але вимагає вести облік
надурочних робіт кожного працівника (ст. 65
КЗпП). Отже, ініціатива роботодавця у ви
конанні працівником надурочних робіт може
бути виражена як в усній, так і в письмовій
формі. Проте для уникнення трудових спорів
краще оформляти залучення працівників до
надурочних робіт у письмовій формі (зразок
наказу додається).
Робота, що виконується працівником понад
установлену тривалість робочого часу (понад
установлену тривалість щоденної роботи (зміни)
або понад нормальну кількість робочих годин
за обліковий період), не є надурочною, якщо
вона виконується з відома роботодавця, але
не з його ініціативи.
Приклад
Працівник після закінчення робочого дня
затримався на 3 години, щоб закінчити роботу,
яку він повинен був виконати упродовж робочого
дня. Безпосередній керівник працівника знав
про це, але ніяких вказівок щодо необхідності
завершення початої роботи не давав. У цьому
разі робота, що виконувалася працівником по
над установлену тривалість щоденної роботи,
не є надурочною.
Для залучення працівника до надурочних
робіт роботодавець зобов’язаний одержати до
звіл виборного органу первинної профспілкової
організації (профспілкового представника) під
приємства, установи, організації (ст. 64 КЗпП).
Чинним законодавством (ст. 62 КЗпП) визначені
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випадки, за яких роботодавець має право за
стосовувати надурочні роботи:
1) при проведенні робіт, необхідних для
оборони країни, а також відвернення громад
ського або стихійного лиха, виробничої аварії
і негайного усунення їх наслідків;
2) при проведенні громадсько необхідних
робіт по водопостачанню, газопостачанню,
опаленню, освітленню, каналізації, транспорту,
зв’язку — для усунення випадкових або неспо
діваних обставин, які порушують правильне їх
функціонування;
3) при необхідності закінчити почату роботу,
яка внаслідок непередбачених обставин чи
випадкової затримки з технічних умов вироб
ництва не могла бути закінчена в нормальний
робочий час, коли припинення її може призвести
до псування або загибелі державного чи гро
мадського майна, а також у разі необхідності
невідкладного ремонту машин, верстатів або
іншого устаткування, коли несправність їх ви
кликає зупинення робіт для значної кількості
трудящих;
4) при необхідності виконання вантажно-роз
вантажувальних робіт з метою недопущення
або усунення простою рухомого складу чи
скупчення вантажів у пунктах відправлення
і призначення;
5) для продовження роботи при нез’явленні
працівника, який заступає, коли робота не до
пускає перерви; в цих випадках власник або
уповноважений ним орган зобов’язаний не
гайно вжити заходів до заміни змінника іншим
працівником.
Водночас ст. 63 КЗпП визначає категорії
працівників, яких за будь-яких обставин до
надурочних робіт залучати заборонено. До
них належать:
1) вагітні жінки і жінки, які мають дітей
віком до трьох років (жінки, які мають дітей
віком від трьох до чотирнадцяти років або ди
тину-інваліда, а також інваліди до надурочних
робіт можуть залучатися лише за їх згодою,
а в останньому випадку — ще й за умови, що
це не суперечить медичним рекомендаціям);
2) особи, що не досягли вісімнадцятирічного
віку;
3) працівники, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних
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училищах без відриву від виробництва, в дні
занять. Законодавством можуть бути передбачені й інші категорії працівників, що їх заборо
няється залучати до надурочних робіт.
Слід зазначити, що при залученні працівників до надурочних робіт роботодавець, крім
ведення обліку надурочних робіт кожного працівника, зобов’язаний дотримуватися вимоги
ст. 65 КЗпП про те, що тривалість надуроч
них робіт не має перевищувати для кожного
працівника 4 годин протягом двох днів підряд
і 120 годин на рік. Разом з тим порушення
роботодавцем правил залучення працівників
до надурочних робіт не позбавляє останніх
права вимагати підвищеної оплати часу, від
працьованого надурочно. Порушення трудового
законодавства однією стороною трудових від
носин не може впливати на здійснення трудових
прав іншою стороною.
Приклад
Працівника залучали до надурочних робіт
4, 5 і 6 лютого 2004 р. Працівник відпрацю
вав надурочно 4 лютого 3 години, 5 лютого —
2 години, 6 лютого — 3 години. Тобто робо
тодавець порушив встановлений законодавством про працю порядок залучення працівника до надурочних робіт, оскільки надурочні
роботи перевищили 4 години протягом двох
днів підряд (4 і 5 лютого працівник відпрацював
надурочно в цілому 5 годин, 5 і 6 лютого —
теж 5 годин). Проте весь час, відпрацьова
ний надурочно (8 годин), має бути оплачений
у підвищеному розмірі відповідно до положень
ст. 106 КЗпП.
III. Загальні засади оплати
надурочних робіт
Відповідно до вимог чинного законодавства
надурочна робота підлягає оплаті в підвищеному
розмірі. Сторони трудових відносин колектив
ним або трудовим договором можуть встано
вити конкретні розміри оплати за таку роботу.
Умови, передбачені колективним і трудовими
договорами, що встановлюють розміри оплати
надурочної роботи, не можуть погіршувати
становище працівників і знижувати рівень їх
прав і гарантій, визначених законодавством
про працю (ст. 9 КЗпП).
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Основною відмінністю надурочних робіт від,
наприклад, роботи у вихідні, святкові та неро
бочі дні є особливий порядок їх компенсації.
Мається на увазі передбачене частиною чет
вертою ст. 106 КЗпП положення про заборону
компенсації надурочних робіт шляхом надання
відгулу, навіть за погодженням з працівником,
яке, до речі, поширюється і на випадки вико
нання надурочних робіт у святкові, неробочі
та вихідні дні.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про
оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108 (із змі
нами) до мінімальної заробітної плати не вклю
чаються доплати за роботу в надурочний час,
у важких, шкідливих, особливо шкідливих умо
вах праці, на роботах з особливими природ
ними географічними і геологічними умовами
та умовами підвищеного ризику для здоров’я,
а також премії до ювілейних дат, за винаходи
та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна
допомога. Доплати ж за суміщення професій,
розширення зони обслуговування, збільшення
обсягу виконуваних робіт, виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника, роботу
в нічний час, святкові й вихідні дні належать
до виплат, що включаються до мінімальної
заробітної плати. Тобто якщо працівникові,
який виконав місячну (годинну) норму праці,
нараховано зарплату, меншу від законодавчо
встановленого розміру мінімальної заробітної
плати, необхідно провести доплату до її рівня,
а вже потім нараховувати доплату за роботу
в надурочний час.
Взагалі слід враховувати, що норми та гарантії оплати праці, визначені законодавством для
працівників підприємств, установ, організацій
усіх форм власності, є мінімальними державними гарантіями, тому при договірному регу
люванні не можуть бути погіршені. Йдеться
як про мінімальний розмір заробітної плати,
так і про норми оплати праці: за роботу в
надурочний час; у святкові, неробочі та ви
хідні дні; у нічний час тощо. У будь-якому
разі оплата праці при виконанні працівником
місячної (годинної) норми праці (обсягу робіт)
не може бути нижчою за встановлену законом
мінімальну заробітну плату. Аби визначити,
чи не нижча заробітна плата від мінімаль
ної, до неї не включають доплати, надбавки,
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заохочувальні та компенсаційні виплати. Водночас мінімальні розміри ставок (окладів),
визначені як мінімальні гарантії оплати праці
генеральною, галузевою угодою, можуть бути
зменшені (але не нижче державних норм
і гарантій) колективними договорами лише
тимчасово на період подолання підприємством
фінансових труднощів строком не більш як
на шість місяців.
Також слід мати на увазі, що відповідно до
загальних положень ст. 1 і 2 Закону України «Про
оплату праці» розмір заробітної плати за працю
на підставі трудового договору залежить від про
фесійно-ділових якостей працівника, складності
й умов виконуваної ним роботи, її результатів
та господарської діяльності підприємства. За
своєю структурою заробітна плата складається:
з основної — винагороди за виконану роботу
відповідно до встановлених норм праці (норм
часу, виробітку, обслуговування, посадових
обов’язків), додаткової — винагороди за працю
понад установлені норми, за трудові успіхи та
винахідливість і за особливі умови праці (до
плати, надбавки, гарантійні й компенсаційні
виплати, передбачені чинним законодавством,
премії, пов’язані з виконанням виробничих зав
дань і функцій), а також із заохочувальних та
компенсаційних виплат — винагороди за під
сумками роботи за рік, премії за спеціальними
системами і положеннями, компенсаційних та
інших грошових і матеріальних виплат, які не
передбачені актами чинного законодавства
або провадяться понад установлені цими ак
тами норми.
При оплаті надурочних робіт працівникам,
праця яких оплачується за денними тарифними
ставками або які одержують місячний оклад,
виникає необхідність розрахувати годинну
тарифну ставку. Годинна ставка працівника,
праця якого оплачується за денними тариф
ними ставками, визначається діленням денної
тарифної ставки на кількість годин щоденної
роботи (зміни). Годинна ставка працівника, який
одержує місячний оклад (найпоширеніший вид
погодинної оплати), на практиці визначається
двома способами:
— шляхом ділення місячного окладу на
нормальну кількість робочих годин у цьому
місяці;

— шляхом ділення місячного окладу на се
редньомісячну кількість годин у календарному
році, яка визначається діленням нормальної кількості робочих годин у році на 12 місяців.
У більшості випадків доречно застосо
вувати годинну ставку, обчислену виходячи
з нормальної кількості робочих годин у від
повідному місяці, оскільки заробітна плата,
яку належить виплатити працівникові (до неї
включаються і відповідні доплати за надурочну
роботу), визначається за підсумками кожного
календарного місяця.
Якщо конкретному працівникові встановлено
скорочену тривалість робочого часу або непов
ний робочий час, це необхідно враховувати при
визначенні годинної ставки.
IV. Надурочні роботи при нормальному
режимі робочого часу
Нормальний порядок обліку робочого часу
передбачає поденний (щоденний: ст. 52 КЗпП)
і потижневий (щотижневий: ст. 50, 51 КЗпП)
облік. Поденний — це облік робочого часу,
за яким норма робочого часу, встановлена
законом, обов’язкова для кожного дня роботи. При поденному обліку робочого часу
праця понад встановлену тривалість робочого
дня не може компенсуватися недопрацюванням в інший робочий день, а отже, відповідно
до ст. 62 КЗпП визнається надурочною робо
тою. У цьому разі труднощів із визначенням
кількості годин надурочної роботи, які мають
оплачуватися в підвищеному розмірі, не ви
никає.
Приклад
Працівникові встановлено місячну тарифну
ставку (оклад) у розмірі 460 грн. У розрахунко
вому місяці працівника залучали до надурочної
роботи тричі по 4 години на день (12 годин).
Кількість фактично відпрацьованих у цьому
місяці робочих годин (при нормі робочого часу
160 годин) — 172 години. Визначимо розмір
доплати за надурочну роботу:
— годинна тарифна ставка працівника ста
новить 2,87 грн (460 грн ÷ 160 год.);
— розмір доплати за надурочну роботу
становитиме 68,88 грн (2,87 грн × 2 × 12 год.).
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V. Застосування надурочної роботи
при підсумованому обліку робочого часу
Відповідно до ст. 61 КЗпП на підприємствах
з безперервним циклом роботи, в установах,
організаціях, а також в окремих виробництвах,
цехах, дільницях, відділеннях і при деяких ви
дах робіт, де за умовами виробництва (роботи)
не може бути додержана встановлена для цієї
категорії працівників щоденна або щотижнева
тривалість робочого часу, допускається за
погодженням із виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим пред
ставником) підприємства, установи, організації
запровадження підсумованого обліку робочого
часу за умови, що тривалість робочого часу за
обліковий період не перевищуватиме нормальної
кількості робочих годин.
У разі застосування підсумованого обліку
робочого часу тривалість роботи протягом дня
може коливатись у певних межах порівняно
з нормальною тривалістю робочого дня за умови,
що встановленої законом норми робочого часу
дотримано за певний обліковий період (напри
клад, місяць). Отже, специфікою надурочної
роботи при застосуванні підсумованого обліку
робочого часу, відповідно до законодавства
про працю (ст. 106 КЗпП), є те, що надурочною
роботою визнається робота понад встановлену
тривалість робочого часу за обліковий період.
Це означає, що при підсумованому обліку робо
чого часу встановлюється загальна тривалість
робочого часу за певний період (місяць, квартал,
рік), тобто норма робочого часу, а відпрацьовані
працівником понад цю норму години підлягають
підвищеній оплаті як надурочна робота.
Положення законодавства про працю, якими
врегульовані надурочні роботи, стосуються
і випадків, коли на підприємстві застосовується
підсумований облік робочого часу. Особливіс
тю обліку надурочних робіт у цьому разі є те,
що він провадиться в кінці облікового періоду.
Якщо на підприємстві запроваджено обліковий
період тривалістю один місяць, наприкінці кож
ного місяця працівникам нараховують належну
їм заробітну плату згідно з чинними умовами
оплати праці. Нараховується основна заробітна
плата, доплати і надбавки, зокрема за роботу
в нічний час, у святкові й неробочі дні тощо.
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За наявності надурочних годин провадиться
оплата надурочної роботи.
Оскільки надурочна робота визначаєть
ся як різниця між фактично відпрацьованою
і нормальною кількістю робочих годин за об
ліковий період, підрахунок кількості годин, від
працьованих надурочно, можливий тільки після
закінчення облікового періоду. Тому для оплати
праці понад встановлену тривалість робочого
часу при підсумованому обліку необхідно ви
значити загальну кількість годин надурочної
роботи за підсумками облікового періоду.
Приклад
Норма робочого часу за обліковий період
(місяць) становить 160 годин; фактично від
працьований робочий час за обліковий період
(місяць) — 180 годин; оклад працівника —
600 грн. Для розрахунку доплати працівникові
за надурочну роботу необхідно визначити кіль
кість годин надурочної роботи і годинну ставку
працівника, який отримує місячний оклад.
Надурочно відпрацьовано 20 годин (180 год. —
160 год.). Годинна тарифна ставка працівника
становить 3,75 грн (600 грн ÷ 160 год.).
Усього сума доплати працівникові за над
урочну роботу за цей місяць становитиме 150 грн
(3,75 грн × 2 × 20 год.).
VI. Особливості залучення до надурочної
роботи в деяких випадках
Відповідно до вимог чинного законодавства
про працю (ст. 107 КЗпП) робота у святковий,
неробочий чи вихідний день може компенсува
тися, за згодою сторін, наданням іншого дня для
відпочинку або в грошовій формі. Проте слід
мати на увазі, що передбачене частиною чет
вертою ст. 106 КЗпП положення про заборону
компенсації надурочних робіт шляхом надання
відгулу поширюється й на випадки виконання
таких робіт у святкові, неробочі та вихідні дні.
Таким чином, якщо залучення працівника до
надурочних робіт припадає на святковий, не
робочий чи вихідний день, компенсація можли
ва тільки в грошовій формі. У разі залучення
працівника до роботи у святковий чи неробочий
день вона оплачується за години, відпрацьовані
в ці дні: відрядникам — за подвійними відряд
ними розцінками; тим, чия праця оплачується
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за годинними або денними ставками, — в роз
мірі подвійної такої ставки, а тим, хто одержує
місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної
або денної ставки понад оклад, якщо ця робота
провадилась у межах місячної норми робочого
часу, і в розмірі подвійної такої ставки, якщо
цю норму було перевищено.
На особливу увагу через схожість з інститу
том надурочних робіт, заслуговує такий режим
робочого часу, як ненормований робочий день.
Відповідно до наказу Міністерства праці та со
ціальної політики України «Про затвердження
Рекомендацій щодо порядку надання праців
никам з ненормованим робочим днем щорічної
додаткової відпустки за особливий характер
праці» від 10.10.1997 р. № 7 (із змінами) не
нормований робочий день — це особливий
режим робочого часу, який встановлюється для
певної категорії працівників у разі неможливості
нормування часу трудового процесу. Міра праці
при застосуванні ненормованого робочого дня
визначається не лише тривалістю робочого часу,
а й колом обов’язків та обсягом виконуваних
робіт (навантаженням).
Ненормований робочий день на підпри
ємствах незалежно від форми власності може
застосовуватися для керівників, спеціалістів
і робітників. Список професій і посад, для яких
може застосовуватися ненормований робочий
день, визначається колективним договором.
Зокрема, це стосується випадків, коли:
— праця не піддається точному обліку в часі;
— робочий час за характером роботи по
діляється на частини невизначеної тривалості
(сільське господарство);
— час для роботи розподіляється на розсуд
працівника.
На працівників з ненормованим робочим
днем поширюється встановлений на підприєм
стві режим робочого часу. У разі потреби такі
працівники виконують роботу понад нормальну
тривалість робочого часу, проте ця робота не
вважається надурочною. У зв’язку з цим робо

Начальник
Юридичного відділу
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тодавець не має права систематично залучати
працівників, які працюють у такому режимі, до
роботи понад встановлену тривалість робочого
часу. Як компенсація за виконаний обсяг робіт,
ступінь напруженості, складність і самостійність
у роботі, необхідність періодичного виконання
службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу, надається додаткова від
пустка до 7 календарних днів.
Оскільки за своєю природою режим ненор
мованого робочого дня схожий з роботою понад
встановлену норму тривалості робочого часу,
необхідно розрізняти ці інститути:
— до надурочних робіт може бути залучено
широке коло працівників, за винятком категорій,
визначених законом, а перелік професій і посад,
для яких може застосовуватися ненормований
робочий день, визначається колективним до
говором;
— надурочні роботи не повинні перевищувати
для кожного працівника 4 годин протягом двох
днів підряд і 120 годин на рік. На працівників із
ненормованим робочим днем подібна вимога
не поширюється. Роботодавцю заборонено сис
тематично залучати працівників, які працюють
у режимі ненормованого робочого дня, до роботи
понад встановлену тривалість робочого часу;
— до надурочних робіт працівники залуча
ються у виняткових випадках, вичерпний перелік
яких містить КЗпП, а ненормований робочий
день може застосовуватися в разі неможливості
нормування часу трудового процесу;
— праця в режимі ненормованого робо
чого дня компенсується шляхом надання до
даткової відпустки, конкретна тривалість якої
встановлюється колективним договором по
кожному виду робіт, професій та посад або тру
довим договором, але загальною тривалістю до
7 календарних днів, а компенсація надурочних
робіт шляхом надання відгулу, навіть за пого
дженням із працівником, забороняється і має
провадитись у грошовій формі в підвищеному
розмірі.

О. Райчева
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 24.04.2017 р. № 1264/0/101-17/282
Щодо оплати праці в надурочний час
<...> Відповідно до ст. 106 Кодексу законів про
працю України (далі — Кодекс) за погодинною
системою оплати праці робота в надурочний
час оплачується в подвійному розмірі годинної
ставки.
За відрядною системою оплати праці за
роботу в надурочний час виплачується доплата
у розмірі 100 % тарифної ставки працівника
відповідної кваліфікації, оплата праці якого
здійснюється за погодинною системою, — за
всі відпрацьовані надурочні години.
У разі підсумованого обліку робочого часу
оплачуються як надурочні всі години, від
працьовані понад встановлений робочий час
в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами першою та другою цієї статті.
Згідно зі ст. 61 Кодексу режим підсумованого
обліку робочого часу може вводитись на без
перервно діючих підприємствах, в установах,
організаціях, а також в окремих виробництвах,
цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах
робіт, де за умовами виробництва (роботи) не

може бути додержана встановлена для даної
категорії працівників щоденна або щотижнева
тривалість робочого часу.
У випадку застосування підсумованого об
ліку робочого часу розпорядок робочого дня
та графіки змінності мають бути побудовані
таким чином, щоб робочий час, який зобов’язані
відпрацювати працівники за обліковий період,
встановлений у колективному договорі (напри
клад, рік), відповідав установленій законодав
ством нормі робочих годин, що припадає на
цей період (рік).
Годинна ставка для оплати надурочної ро
боти при обліковому періоді тривалістю рік
обчислюється шляхом ділення окладу (місячної
тарифної ставки), встановленого працівникові на
момент нарахування зазначеної оплати (у кінці
року — при обліковому періоді рік), на середньо
місячне число годин за обліковий період (рік),
яке має розраховуватись з урахуванням норми
тривалості робочого часу за рік, встановленої
з дотриманням вимог ст. 50–53, 67 і 73 Кодексу.

Директор Департаменту 

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 22.07.2015 р. № 431/13/133-15
Щодо відпустки за ненормований робочий день за неповного робочого часу
У Департаменті заробітної плати та умов
праці розглянуто Ваше звернення і повідом
ляється.
Згідно з пунктом другим частини першої
ст. 8 Закону України «Про відпустки» щорічна
додаткова відпустка працівникам з ненормо

ваним робочим днем надається тривалістю до
7 календарних днів згідно із списками посад,
робіт та професій, визначених колективним
договором, угодою.
Конкретна тривалість щорічної додаткової
відпустки за особливий характер праці встанов
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люється колективним чи трудовим договором
залежно від часу зайнятості працівника в цих
умовах.
Список професій і посад працівників з не
нормованим робочим днем із зазначенням
конкретної тривалості відпустки в межах її
семиденної тривалості, тобто від 1 до 7 днів
включно, затверджується на підприємстві як
додаток до колективного договору.
Міністерством праці та соціальної політики
України розроблено і наказом від 10.10.1997 р.
№ 7 (зі змінами від 05.02.1998 р. № 18) затвер
джено Рекомендації щодо порядку надання
працівникам з ненормованим робочим днем
щорічної додаткової відпустки за особливий
характер праці (далі — Рекомендації).
Згідно з п. 2 Рекомендацій ненормований
робочий день не рекомендується застосовувати
для працівників, зайнятих на роботі з неповним
робочим днем.
Пунктом 5 Рекомендацій також визначено,
що ненормований робочий день може засто
совуватись у першу чергу для осіб, праця яких
не піддається точному обліку в часі. При роботі
з неповним робочим днем його тривалість чітко
визначена (певна кількість годин на день).
На працівників з ненормованим робочим
днем поширюється встановлений на підпри
ємстві, в установі, організації режим робочого
часу. У зв’язку з цим власник або уповнова
жений ним орган не має права систематично
залучати працівників, які працюють за таким

режимом, до роботи понад встановлену три
валість робочого часу (п. 4 Рекомендацій).
У разі коли працівник систематично залуча
ється до роботи понад встановлену тривалість
робочого часу, перепрацьовані години можна
кваліфікувати як надурочні, що підлягатимуть
подвійній оплаті за ст. 106 КЗпП.
Таким чином, підприємство, установа, ор
ганізація самостійно в колективному договорі
визначає перелік професій і посад, на яких
може застосовуватися ненормований робочий
день та відповідно встановлює тривалість
щорічної додаткової відпустки за ненормо
ваний робочий день по кожному виду робіт,
професій, посад, враховуючи періодичність
виконання робіт понад встановлену трива
лість робочого часу, коло обов’язків і обсяг
виконаних робіт.
У випадку, якщо у зв’язку із специфікою
роботи працівник з неповним робочим днем
періодично виконує основну роботу поза межами
робочого часу, йому може бути встановлено не
нормований робочий день і відповідно щорічну
додаткову відпустку на умовах, визначених
у колективному договорі.
Крім того, рекомендації Мінсоцполітики не
реєструються в Міністерстві юстиції України
в установленому порядку, а тому не є норма
тивно-правовими актами. Чинне законодавство
на сьогодні не містить заборони застосування
ненормованого робочого дня для працівників,
зайнятих на роботі з неповним робочим днем.

Заступник директора Департаменту —
начальник відділу 

А. Литвин

Що нового
Фінансові операції, що містять ознаки фіктивності
Національний банк України, за результата
ми опрацювання виявленої під час здійснення
нагляду інформації, виявив ряд ознак, які, на
думку Національного банку, можуть свідчити
про здійснення клієнтами банків фінансових
операцій, що містять ознаки фіктивності.

Перелік критеріїв для виявлення клієнтів, фі
нансові операції яких містять ознаки фіктивності,
наведений у додатку до листа від 26.05.2017 р.
№ 25-0008/37888.
Текст листа можна переглянути на нашому
сайті www.zpl.com.ua.
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Сегодня в рубрике:

Индексация
и компенсация
денежных доходов

c. 57

Оплата дней донорства
во время отпуска

c. 61

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 липні 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 України.
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
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норм, 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 червні та липні 2017 р. наведено
в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації в червні та липні 2017 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
червень

липень

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

16,6

16,6

лютий

17,1

17,1

березень

16,0

16,0

квітень

12,1

12,1

травень

11,9

11,9

червень

12,2

12,2

липень

12,3

12,3

серпень

12,7

12,7

вересень

9,8

9,8

жовтень

7,6

7,6

листопад

4,9

4,9

грудень

3,9

3,9

3,7

3,7

у 2017 р.
січень
лютий

—

4,1

березень

—

—

квітень

—

—

травень

—

—

червень

—

—

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

лютий

березень

квітень

травень

2016 100,9 99,6 101,0 103,5 100,1
2017 101,1 101,0 101,8 100,9 101,3

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 червні 2017 р. становить:
1,041 × 1,041 × 1,038 × 1,037 × 100 – 100 = 16,6 %,
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);
1,037 — ІСЦ за лютий – квітень 2017 р. (1,010 × 1,018 × 1,009).
За травень 2017 р. ІСЦ становив 101,3 %, тобто перевищив поріг індексації (103 %),
тому в липні 2017 р. індексація нараховується також на величину приросту ІСЦ — 16,6 %.
Припустимо, що заробітна плата за червень 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 червні 2017 р., становить
16,6 % (116,6 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100. Сума індексації доходу дорівнює
279,54 грн (1684 × 16,6 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 5279,54 грн (5000,00 + 279,54).
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 ком-

пенсації працівникам у разі її несвоєчасної
виплати. Компенсація провадиться відповідно до:
• Закону України «Про компенсацію
громадянам втрати частини доходів у зв’яз
ку з порушенням строків їх виплати» від
19.10.2000 р. № 2050-ІІІ;
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• 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 період невиплати грошового доходу. Індекс
споживчих цін у місяці, за який виплачується
дохід, до розрахунку не включається.
У разі виплати в червні 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 червні 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

114,3
114,5
114,5
114,5
114,3
114,3
114,5
116,0
116,0
115,1
114,7
113,6

113,2
111,9
107,4
100,8
93,4
91,5
90,7
89,2
83,9
79,6
76,2
71,1

65,9
57,6
42,2
24,8
22,1
21,6
22,8
23,8
21,0
22,6
20,2
19,4

18,3
18,8
17,6
13,6
13,5
13,8
13,9
14,2
12,2
9,1
7,2
6,2

5,1
4,1
2,2
1,3

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 червні 2017 р.
Приріст індексу споживчих цін, розрахований за період невиплати грошового доходу
(лютий 2016 р. – травень 2017 р.), за січень 2016 р. становить 18,3 %.
Сума компенсації в цьому випадку становить: 2850 грн × 18,3 ÷ 100 = 521,55 грн.
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Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Оплата днів

донорства під час
відпустки

Питання оплати днів донорства неодноразово висвітлюва
лося на сторінках нашого видання. Але повернемося до нього
ще раз та розглянемо ситуацію щодо оплати днів донорства
під час відпустки

Ситуація
Працівниця-донор під час щорічної відпустки здавала кров, у зв’язку з чим відпустку
було продовжено на два дні, які припали на
п’ятницю та суботу. П’ятницю оплатили, а
суботу — ні, оскільки це вихідний день. Чи
правильно це?

Нормативне регулювання
Надання пільг працівникам-донорам передбачено ст. 9 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 р.
№ 239/95-ВР та ст. 124 КЗпП.
Так, частинами першою – третьою ст. 9
Закону № 239 встановлено:

• у день давання крові та (або) її компонентів, а також у день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання
стати донором, звільняється від роботи на
підприємстві із збереженням за ним середнього заробітку;
• після кожного дня давання крові та
(або) її компонентів, в т. ч. у разі давання їх
у вихідні, святкові та неробочі дні, донору
надається додатковий день відпочинку із
збереженням за ним середнього заробітку.
За бажанням працівника цей день може
бути приєднано до щорічної відпустки або
використано в інший час протягом року
після дня давання крові чи її компонентів;
• якщо за погодженням з роботодавцем
у день давання крові донор був залучений
до роботи або несення служби, йому за ба-
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жанням надається інший день відпочинку із
збереженням за ним середнього заробітку.
Частиною четвертою цієї статті передбачено, що в разі давання крові (її компонентів) у період щорічної відпустки вона
продовжується на відповідну кількість днів
з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.
А в частині пятій ст. 9 Закону № 239 вказано, що «виплата середнього заробітку,
зазначеного в частинах першій, другій та
третій цієї статті, здійснюється за рахунок
роботодавця».
Статтею 124 КЗпП встановлено, що за
працівниками-донорами зберігається середній заробіток за дні обстеження в закладах охорони здоров’я і здавання крові
для переливання. Цим працівникам безпосередньо після кожного дня здавання крові
для переливання надається день відпочинку
із збереженням середнього заробітку. На
бажання працівника цей день приєднується
до щорічної відпустки.

Висновки
Ситуація схожа на оплату часу тимчасової непрацездатності, що настала під час
відпустки: відпустка продовжується, а дні
непрацездатності оплачуються окремо. Тобто
п’ятниця й субота, на які продовжено відпустку — це дні відпустки, які вже оплачені.
І слід вести мову про оплату, наприклад,
понеділка та вівторка — дня, коли кров
давалася, і дня відпочинку.
Дні давання крові під час відпустки ст. 9
Закону № 239 прямо не розглядаються як
оплатні. Стаття 124 КЗпП також не деталізує
особливості давання крові ні у вихідні, ні під
час відпустки.
Міністерство праці та соціальної політики України у листі від 06.04.2011 р.
№ 76/13/133-11 зазначає, що «в разі давання
крові працівником у свій вихідний день цей

день йому не оплачується, а надається один
день відпочинку <…> із збереженням за ним
середнього заробітку або за його бажанням
цей день може бути приєднано до щорічної
відпустки чи використано в інший час протягом року після дня давання крові.
У разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість
днів з урахуванням надання працівнику
додаткового дня відпочинку за кожний день
давання крові.
Отже, якщо працівник здав кров у період
щорічної відпустки, її тривалість продовжується на два дні».
У листі Мінсоцполітики розглядає ще
низку випадків (давання крові після початку зміни, коли кров давалася зранку,
а зміна розпочинається увечері та ін.).
З урахуванням наведеного в цьому та інших
листах можна сформулювати таке правило:
• якщо працівник дає кров у день, що
йому оплачується, то за цей день зберігається
середній заробіток;
• за наданий додатковий день відпочинку
(а це робочий день) зберігається середній
заробіток.
У випадку, що розглядається, склалася ситуація, коли день давання крові та
день відпочинку припадають на дні, за які
зберігається середній заробіток, тобто на
оплатні дні. Тому, на нашу думку, на підставі довідок, виданих донору за місцем
медичного обстеження чи давання крові та
її компонентів, слід оплачувати за середнім
заробітком всі дні — день давання крові та
день відпочинку.
Додамо, що після повідомлення працівником про своє донорство та надання вказаних довідок до табеля обліку використання
робочого часу необхідно внести зміни: день
донорства та день відпочинку позначити як
«інший невідпрацьований час, передбачений законодавством» («ІН» або «22»), і, відповідно, додати ще два дні відпустки.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

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

Індексація та підвищення
зарплати в органах місцевого
самоврядування
В органах місцевого самоврядування відповідно до постанови
уряду від 24.05.2017 р. № 353
з 26.05.2017 р. підвищено оклади. Тобто
базовим місяцем стає травень? Оскільки
попереднім базовим місяцем був січень
2017 р., то в травні індексація не нараховувалася. Оскільки базовим місяцем стає
травень, то індексація не нараховуватиметься і в червні?
Так, травень є базовим під час обчислення індексу споживчих цін
(далі — ІСЦ) для проведення індексації. Розрахунок ІСЦ для проведення подальшої індексації розпочинається з червня 2017 р.
Відповідно до п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078 (далі — Порядок № 1078), у разі
підвищення тарифних ставок (окладів),
пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, значення ІСЦ у місяці, в якому
відбувається підвищення, приймається за
1 або 100 %.
Обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця,
наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Індексація та переведення
працівника посеред місяця
Підприємство переводить працівника з 15 червня на нову посаду.
Базовий місяць визначаємо за
новою посадою й незалежно від того,
оклад за нею більший чи менший, ніж на
попередньому місці роботи, індексуємо
зарплату по-новому? Фіксована та поточна
індексація за попереднім місцем роботи
втрачається повністю?
На новому місці роботи індексація
працівнику розраховується відповідно до підвищення окладу за новим
місцем роботи. Порядок № 1078 не передбачає перенесення індексації за старою
посадою. Але якщо за попередньою та за
новою посадою оклади підвищувались
в однаковий період, то й сума індексації
буде однаковою, у такому разі працівник
нічого не втрачає.
Пунктом 102 Порядку № 1078 визначено, що для працівників, яких переведено
на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також
переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або
в іншу місцевість та у зв’язку із змінами
в організації виробництва та праці в разі
продовження такими працівниками роботи, обчислення індексу споживчих цін
для проведення індексації здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу) за посадою, яку
займає працівник.
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Індексація та підвищення окладів
з 1 травня

щення враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру.

Базовий місяць — грудень 2016 р.
У травні мала нараховуватися індексація в розмірі 3,9 %, але на підприємстві з 01.05.2017 р. було підвищено
оклади. Отже, в травні слід порівняти суму
можливої індексації в розмірі 65,68 грн
з підвищенням окладу і:
— якщо оклад підвищено на більш ніж
65,68 грн — індексація не нараховується;
— якщо оклад підвищено на менш ніж
65,68 грн — виникає так звана фіксована
індексація в сумі «підвищення зарплати
– 65,68 грн»?

Індексація та підвищення окладів
з 15 травня

У місяці підвищення посадового окладу порівнюється заробітна плата працівника до підвищення та заробітна
плата працівника після підвищення посадового окладу з урахуванням усіх складових
зарплати, які не мають разового характеру
виплати, тобто з урахуванням доплат, надбавок та премій.
Якщо сума індексації в травні становить
65,68 грн, вона має бути зменшена на суму
підвищення заробітної плати.
Якщо оклад підвищено, то сума індексації
не може бути фіксованою в розмірі 65,68 грн,
оскільки вона має бути зменшена.
Пунктом п. 5 Порядку № 1078 встановлено, що якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суми індексації,
що склалась у місяці підвищення доходу,
сума індексації в цьому місяці визначається
з урахуванням розміру підвищення доходу
й розраховується як різниця між сумою
індексації та розміром підвищення доходу.
У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення
тарифних ставок (окладів) сума індексації
не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. Якщо відбувається підвищення
тарифної ставки (окладу), у місяці підви-

Базовим місяцем є грудень 2016 р.
У травні мала нараховуватися індексація в розмірі 3,9 %, але на
підприємстві з 15.05.2017 р. було підвищено оклади. Як індексувати зарплату за
травень: пропорційно до відпрацьованого
часу чи не індексувати взагалі?
 кщо заробітна плата підвищується
Я
посеред місяця, то для її індексації
слід брати до уваги одночасно кілька
норм Порядку № 1078:
• місяць підвищення окладу призводить до зміни базового місяця.
Відповідно до п. 5 Порядку № 1078 у разі
підвищення тарифних ставок (окладів) значення ІСЦ у місяці, в якому відбувається
підвищення, приймається за 1 або 100 %.
Обчислення ІСЦ для проведення подальшої
індексації здійснюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення зазначених грошових
доходів населення;
• хоча місяць підвищення окладу (тарифної ставки) стає новим базовим місяцем, індексація в місяці підвищення окладу
(тарифної ставки) може нараховуватися.
Сума індексації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується,
якщо розмір підвищення грошового доходу
перевищує суму індексації, що склалась
у місяці підвищення доходу.
Якщо розмір підвищення грошового
доходу не перевищує суми індексації, що
склалась у місяці підвищення доходу, сума
індексації в цьому місяці визначається
з урахуванням розміру підвищення доходу
й розраховується як різниця між сумою
індексації та розміром підвищення доходу
(п. 5 Порядку № 1078);
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• якщо особа працює неповний робочий час, перебувала у відпустці, хворіла тощо, сума індексації визначається із
розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу (п. 4 Порядку № 1078).

У запитанні, що розглядається, травень
стає базовим, ІСЦ для проведення подальшої індексації обчислюється з червня. Щоб
визначити суму індексації за травень, слід
знати розмір підвищення окладу та інших
складових зарплати (див. приклади).

ПРИКЛАД 1

Нарахування індексації, якщо сума підвищення зарплати
перевищує суму індексації
Оклад працівника до підвищення дорівнював 4000,00 грн, а став 4500,00 грн. Сума
підвищення окладу — 500,00 грн.
ІСЦ у травні за базового грудня 2016 р. — 3,9 %. Сума можливої індексації — 65,68 грн
(1684,00 × 3,9 %).
Оскільки сума підвищення окладу (500,00 грн) перевищує суму можливої індексації
(65,68 грн), то в травні 2017 р. дохід такого працівника буде індексуватися пропорційно:
65,28 ÷ 20 × 7 = 22,99 грн.

ПРИКЛАД 2

Нарахування індексації, якщо сума підвищення зарплати не перевищує
суми індексації
Оклад працівника до підвищення дорівнював 4500,00 грн, а став 4550,00 грн. Сума
підвищення окладу — 50,00 грн.
ІСЦ у травні за базового грудня 2016 р. — 3,9 %. Сума можливої індексації — 65,68 грн
(1684,00 × 3,9 %).
Оскільки сума підвищення окладу (50,00 грн) не перевищує суми можливої індексації
(65,68 грн), то в травні 2017 р. дохід працівника буде індексуватися в такому порядку:
— визначаємо суму перевищення індексації над підвищенням окладу:
65,68 – 50,00 = 15,68 грн;
— визначаємо суму індексації до підвищення окладу пропорційно відпрацьованому
часу:
65,68 ÷ 20 × 7 = 22,99 грн;
— визначаємо суму індексації після підвищення окладу пропорційно відпрацьованому
часу:
15,68 ÷ 20 × 13 = 10,19 грн.
Загальна сума індексації за травень:
22,99 + 10,19 = 33,18 грн.
Сума індексації, яка фіксується й переноситься на наступні періоди — 15,68 грн.
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Виплата фіксованої індексації
Базовий місяць — січень 2017 р.
У червні 2017 р. виникає право на
поточну індексацію в сумі 62,31 грн.
Працівник отримує також фіксовану індексацію в розмірі 150,00 грн. У червні
його оклад підвищено на 200,00 грн. Як
індексувати дохід працівника у червні?
Відповідно до п. 5 Порядку № 1078
сума індексації в місяці підвищення
тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення грошового
доходу перевищує суму індексації, що склалась
у місяці підвищення доходу. Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суми
індексації, що склалась у місяці підвищення
доходу, сума індексації в цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення
доходу та розраховується як різниця між сумою
індексації й розміром підвищення доходу.
У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення
тарифних ставок (окладів) сума індексації
не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. Якщо відбувається підвищення
тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру.
До чергового підвищення тарифних ставок (окладів) до визначеної суми індексації
(тобто до фіксованої) додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення
величини індексу споживчих цін порогу
індексації (тобто поточна).
У запитанні, що розглядається, можлива
сума індексації в червні 2017 р. становить
212,31 грн (62,31поточна + 150,00фіксована).
Вона є більшою, ніж сума підвищення зар
плати (200,00 грн). Тому в червні працівнику
нараховується індексація в сумі 12,31 грн
(212,31 – 200,00), яка виплачуватиметься
до наступного підвищення тарифних ставок
(окладів).
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Індексація зарплати, що менше
мінімальної
Як індексувати зарплату працівників, у яких заробітна плата менше
мінімальної та яким проводиться
доплата до мінімальної зарплати? При
цьому сума індексації враховується як
складова мінімальної зарплати, а працівники отримують доплати, які (не) враховуються як складова мінімальної зарплати.
У цьому випадку також слід керуватися п. 5 Порядку № 100 і порівнювати суму можливої індексації (в т. ч.
фіксованої (за її наявності)) із підвищенням
заробітної плати. Зокрема, у разі зростання
заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок
(окладів) сума індексації не зменшується на
розмір підвищення заробітної плати. Якщо
відбувається підвищення тарифної ставки
(окладу), у місяці підвищення враховуються
всі складові заробітної плати, які не мають
разового характеру.
Крім того, слід враховувати, що відповідно до п. 2 Порядку № 1078 індексації
підлягають грошові доходи, які не мають
разового характеру.
Статтею 31 Закону про оплату праці встановлено, що якщо нарахована заробітна
плата працівника, який виконав місячну
норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної
плати, роботодавець проводить доплату до
рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою
заробітної плати. Ця доплата є складовою
фонду оплати праці.
Частиною другою ст. 31 Закону про оплату
праці визначено вичерпний перелік виплат,
які не враховуються під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це доплати
за роботу в несприятливих умовах праці та
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підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в
нічний та надурочний час, роз’їзний характер
робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Усі інші складові заробітної плати, які
не перелічені в частині другій ст. 31 Закону
про оплату праці, мають враховуватись до
мінімальної зарплати.
Таким чином і сума індексації, визначена
відповідно до п. 5 Порядку № 1078, вклю-

чається до виплат, які мають враховуватись
до заробітної плати в разі забезпечення її
мінімального розміру.
Для того щоб визначити суму індексації,
слід порівнювати суму підвищення заробітної
плати з урахуванням усіх її складових, крім
суми індексації та доплати до мінімальної заробітної плати, із сумою можливої індексації.
Розглянемо приклади.

ПРИКЛАД 1

Нарахування індексації, якщо зарплата менше мінімальної зарплати
Оклад працівника з 01.01.2017 р. становить 2500,00 грн. Крім того, він отримує доплату в розмірі 10 % за суміщення посад у сумі 250,00 грн і доплату в розмірі 10 % за
використання в роботі дезинфікуючих засобів у сумі 250,00 грн. Припустимо, що базовим
місяцем є січень 2017 р.
Дохід працівника в січні – травні 2017 р. не індексувався, тому працівник отримував
доплату до мінімальної зарплати в сумі 200,00 грн.
У червні 2017 р., якщо не було підвищення окладу та інших складових заробітної плати,
виникає право на поточну індексацію:
1684,00 × 3,7 % = 62,31 грн.
У червні 2017 р. дохід працівника становитиме:
2500,00 + 250,00 + 250,00 + 62,31 + 137,69доплата до МЗП = 3200,00 грн.

ПРИКЛАД 2

Нарахування індексації, якщо зарплата менше мінімальної зарплати
та проводиться її підвищення
Оклад працівника з 01.01.2017 р. становить 2500,00 грн. Крім того, він отримує доплату в розмірі 10 % за суміщення посад у сумі 250,00 грн і доплату в розмірі 10 % за
використання в роботі дезинфікуючих засобів у сумі 250,00 грн. Припустимо, що базовим
місяцем є січень 2017 р.
Дохід працівника в січні – травні 2017 р. не індексувався, тому працівник отримував
доплату до мінімальної зарплати в сумі 200,00 грн.
У червні 2017 р. оклад працівника підвищили на 50 грн — до 2550,00 грн, а також
зросли суми отримуваних ним доплат до 255,00 грн.
У червні 2017 р. виникає право на поточну індексацію:
1684,00 × 3,7 % = 62,31 грн.
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Визначаємо суму заробітної плати до підвищення:
2500,00 + 250,00 + 250,00 = 3000,00 грн.
Визначаємо суму заробітної плати після підвищення:
2550,00 + 255,00 + 255,00 = 3060,00 грн.
Сума підвищення зарплати:
3060,00 – 3000,00 = 60,00 грн.
Порівнюємо суму підвищення заробітної плати та суму можливої індексації:
60,00 < 62,31
Оскільки сума підвищення заробітної плати менше суми індексації, працівнику виплачується індексація в розмірі:
62,31 – 60,00 = 2,31 грн.
У червні 2017 р. дохід працівника становитиме:
2550,00 + 255,00 + 255,00 + 2,31 + 137,69доплата до МЗП = 3200,00 грн.
Якщо б підвищення заробітної плати склало не 60,00 грн, а, наприклад, 100,00 грн
(100,00 > 62,31), то в такому разі в червні 2017 р. дохід працівника не індексувався б.

Індексація зарплати
за погодинної та відрядної
оплати праці
Як індексувати зарплату працівників, яким встановлено годинну
тарифну ставку чи відрядні розцінки? Чи є зміна розміру заробітної плати в
різні місяці підставою для зміни базового
місяця?
Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях
на території України, які не мають
разового характеру (п. 2 Порядку № 1078).
Зокрема, це оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у
грошовому виразі, яка включає оплату праці
за виконану роботу згідно з тарифними
ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні
та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні
виплати, що мають постійний характер.

Пунктом 5 Порядку № 1078 встановлено,
що сума індексації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується,
якщо розмір підвищення грошового доходу
перевищує суму індексації, що склалась
у місяці підвищення доходу.
Таким чином, для працівників, які працюють за годинними ставками та відрядними
розцінками, базовим місяцем буде місяць
їх підвищення.
Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суми індексації, що склалась
у місяці підвищення доходу, сума індексації
в цьому місяці визначається з урахуванням
розміру підвищення доходу та розраховується
як різниця між сумою індексації й розміром
підвищення доходу.
Для того щоб визначити розмір підвищення доходу в місяці підвищення тарифних
ставок, слід порівняти дохід (заробітну плату) працівника за однакової кількості годин
роботи або однакової кількості планових
показників з виготовлення продукції.
Розглянемо приклад (с. 69).

ОПЛАТА ТРУДА

№7 (132) июль 2017

ПРИКЛАД

Індексація зарплати за погодинної оплати праці
Базовий місяць — січень 2017 р. У травні 2017 р. годинна тарифна ставка працівника
становила 25,00 грн, а в червні — 27,00 грн.
У червні 2017 р. виникає право на поточну індексацію:
1684,00 × 3,7 % = 62,31 грн.
Визначаємо суму можливої заробітної плати до підвищення:
159 год × 25,00 = 3975,00 грн.
Визначаємо суму заробітної плати після підвищення:
159 год × 27,00 = 4293,00 грн.
Сума підвищення зарплати:
4293,00 – 3975,00 = 318,00 грн.
Порівнюємо суму підвищення заробітної плати та суму можливої індексації:
318,00 < 62,31
Оскільки сума підвищення заробітної плати вище суми індексації, працівнику індексація
не проводиться.
Аналогічним чином діємо, коли йдеться про відрядні розцінки. Тільки за базу беремо
заплановані обсяги виготовлення продукції.

ЗАПИТАННЯ —

відповідь

На ваші запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Роботу навчального закладу
призупинено на час проведення
ремонту
У дошкільному навчальному закладі на червень заплановано проведення поточного ремонту харчоблоку. Роботу закладу на цей період
буде призупинено, діти його не відвіду
ватимуть. Чи потрібно та як оплачувати
працівникам дошкільного навчального
закладу цей час?
Простій — це призупинення роботи,
спричинене відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних

для виконання роботи, невідворотною силою
або іншими обставинами. На час простою
не з вини працівника оформляється акт
простою та фіксуються причини, які зумовили призупинення роботи, а також наказ
керівника або уповноваженого ним органу.
Відповідно до ст. 33 КЗпП роботодавець
має право перевести працівника строком до
одного місяця на іншу роботу, не обумовлену
трудовим договором, без його згоди, якщо
вона не протипоказана працівнику за станом
здоров’я. Отже, якщо простій спричинений
ремонтом закладу, що проводиться через
аварійний стан, для врегулювання відносин з працівниками може застосовуватися
згадана стаття КЗпП.
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Якщо ж це простій через тимчасове призупинення роботи з причин виробничого
характеру, коли працівники позбавлені можливості виконувати свої трудові обов’язки,
то можуть застосовуватися норми ст. 34
КЗпП. Зокрема, цією статтею встановлено,
що в разі простою працівники можуть бути
переведені за їх згодою з урахуванням їх
кваліфікації на іншу роботу в тому ж самому
закладі на строк до одного місяця. У цьому
випадку для працівників застосовуються
норми ст. 33 КЗпП щодо оплати праці за
виконану роботу, але не нижче ніж середній
заробіток за попередньою роботою.
Зазначимо, що правилами внутрішнього
трудового розпорядку визначаються права
та обов’язки працівників і адміністрації, час
початку й закінчення роботи, зобов’язання адміністрації закладу організувати облік явки на роботу та залишення роботи
тощо.
Тобто питання необхідності присутності
або відсутності на роботі працівників у разі
простою може бути визначено в Правилах
внутрішнього трудового розпорядку закладу.
Оплата простою провадиться в порядку та
розмірах, визначених умовами колективних
договорів (угод), але не нижче норм, передбачених ст. 113 КЗпП.
Пунктом 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на
2016–2020 рр. (далі — Угода) передбачено
забезпечити:
• оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини в розмірі

РЕКЛАМА
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середньої заробітної плати, але не менше
тарифної ставки (посадового окладу);
• оплату праці педагогічних працівників навчальних закладів у випадках, коли в
окремі дні (місяці) заняття не проводяться
з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку
заробітної плати, встановленої під час тарифікації, з дотриманням при цьому умов
чинного законодавства.
Положення згаданої Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників
закладів освіти, які перебувають у сфері дії
сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого
рівня (п. 1.4 Угоди).
Зважаючи на зазначене, працівники
дошкільного навчального закладу мають
право відповідно до ст. 113 КЗпП та п. 8.3.3
Угоди на збереження середньої заробітної
плати за час простою, що оголошений роботодавцем.
Для нарахування заробітної плати працівникам, які перебуватимуть у простої,
складається табель обліку використання
робочого часу, який подається до бухгалтерії. Простій позначається буквенним кодом «П» та цифровим кодом «23». Підставою
для внесення до табеля того чи іншого коду
причини неявки на роботу є наказ роботодавця.
Питання необхідності присутності або
відсутності на роботі працівників у період
простою може бути врегульовано також
у правилах внутрішнього трудового розпорядку закладу.
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Сегодня в рубрике:

Командировки:
работник едет
на собственном авто

c. 71

Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Відрядження:

працівник їде
на власному авто

Іноді працівнику підприємства з огляду на різні причини доводиться їхати у відрядження на власному автомобілі. Через
це одразу виникає низка питань, пов’язаних з використанням автомобіля, що не належить підприємству. Спробуємо
з’ясувати їх у статті
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Як правило, відповідальних керівників
підприємств та головних бухгалтерів під
час здійснення будь-яких господарських
операцій насамперед хвилює питання їх
правомірності. Тому передусім з’ясуємо,
чи дозволяє законодавство відправляти
працівника у відрядження на власному
автомобілі.

Правові та організаційні
питання
Відповідно до п. 6 розділу ІІ Інструкції про
службові відрядження в межах України та за
кордон, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 13.03.1998 р. № 591,
відрядженому працівнику, за наявності підтвердних документів, компенсуються витрати на проїзд усіма видами транспорту (крім
таксі). Щоправда, згадується автомобільний
транспорт загального призначення, але
жодних обмежень та заборони на використання службового автомобіля підприємства
чи особистого автомобіля працівника не
встановлено. Не врегульовано це питання й
нормами КЗпП щодо відряджень чи іншими
нормативними актами.
Відсутність заборони та роз’яснення
податківців з приводу виплати компенсації
за використання в службових цілях особистого автомобіля працівника вказують
на те, що для поїздки у відрядження можна
використовувати й власний автомобіль
працівника. Необхідно тільки передбачити
відповідні положення у внутрішньому нормативному акті, наприклад, у Положенні
про відрядження.
Причини для використання власного автомобіля працівника під час службо1Інструкція поширюється лише на органи державної
влади, підприємства, установи та організації, що повністю
або частково утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів. Решта підприємств на її основі мають
розробити власні положення про відрядження та керуватися ними.
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вого відрядження можуть бути різними,
зокрема:
• на балансі підприємства немає автотранспорту;
• на балансі підприємства є автотранспорт, але він несправний;
• на балансі підприємства є автотранспорт, але він не підходить для поїздки
у конкретне відрядження (наприклад, на
балансі є легковий автомобіль, а для відрядження потрібний вантажний фургон,
або, навпаки, на підприємстві є автобус
для доставки працівників на роботу, але
його використання для відрядження одного
працівника є економічно недоцільним, та
й не за призначенням).
Ініціатива щодо відрядження працівника на його власному автомобілі може
надходити як від керівника підприємства,
так і від працівника. Зазвичай, коли виникає потреба відправити працівника
у відрядження, керівник повідомляє йому
про це, і вони обговорюють питання проїзду до місця відрядження. Саме в такий
момент і може виникнути ідея поїздки на
автомобілі працівника.
Наприклад, з’ясовується, що на потрібну
дату виїзду немає квитків на транспорт загального користування (потяг, автобус) або
працівнику під час відрядження необхідно
з’їздити в декілька місць, а розклад руху
транспорту загального користування в ці
місця не збігається з його графіком роботи,
або працівнику потрібно відвезти в місце
призначення зразки обладнання чималої
маси тощо. Стає зрозуміло, що в такому випадку працівнику краще/необхідно їхати
у відрядження на автомобілі. І якщо одна із
зазначених вище причин існує, а працівник
має власний автомобіль, то або він сам, або
керівник підприємства пропонує здійснити
поїздку на ньому.
Зрозуміло, що лише усної домовленості
про використання під час відрядження власного автомобіля працівника недостатньо:

№7 (132) июль 2017

необхідно видати про це наказ по підприємству. Також слід визначитися, як краще
оформити такі відносини, щоб відшкодувати
працівнику його власні витрати.

Варіанти використання власного
автомобіля працівника
Законних варіантів використання особистого транспорту працівника в діяльності
підприємства може бути три:
• укладення договору оренди автомобіля;
• укладення договору позички автомобіля;
• укладення договору компенсації за використання автомобіля працівника в службових цілях.

Договір оренди автомобіля
Оформлюється оренда автомобіля шляхом
укладення між підприємством та працівником — власником автомобіля відповідного
договору. Правовідносини за таким договором виходять за межі трудових і регулюються
параграфом 5 глави 58 Цивільного кодексу
України (далі — ЦКУ).
З точки зору оподаткування оренда
є найбільш безпроблемним варіантом використання підприємством особистого автомобіля працівника. Разом з тим укладення
договору оренди автомобіля додає чимало
клопоту і підприємству, і працівнику.
Зокрема, підприємству необхідно:
• посвідчити договір нотаріально, оскільки він укладається з фізичною особою (частина друга ст. 799 ЦКУ);
• оформити певну кількість документів,
пов’язаних з операціями за договором оренди,
зокрема актів приймання-передачі під час
передання майна орендарю та повернення
орендодавцю. Для заповнення таких актів
необхідно ще й перевірити комплектацію
автомобіля та навести інформацію про неї;
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• виконати розрахунок орендної плати
й оформити його в письмовому вигляді.
Працівник, у свою чергу, не зможе використовувати свій автомобіль у особистих
справах навіть у неробочий час, тому що
за договором оренди право використання
(розпорядження) автомобіля переходить
до підприємства.
Отже, якщо потреба у використанні власного автомобіля працівника є разовою (наприклад, для однієї поїздки у відрядження),
то зрозуміло, що зазначеним вище ніхто не
займатиметься.

Договір позички автомобіля
Можливість договору позички транспортного засобу передбачена частиною четвертою ст. 828 ЦКУ. Тут же вказано й про
те, що коли хоча б одна зі сторін договору
є фізичною особою, такий договір укладається
в письмовій формі та підлягає нотаріальному
посвідченню.
Також до договору позички застосовуються всі положення ЦКУ, встановлені для
оренди (найму) майна (частина третя ст. 827
ЦКУ), а це означає, що під час прийманняпередачі автомобіля необхідно оформляти
велику кількість документів.
Найбільш спірним питанням за таким
договором є плата за користування автомобілем. Про її нарахування та виплату в главі 60 ЦКУ, яка регулює питання укладення договору позички, нічого не вказано. Міститься
тільки норма (частина друга ст. 827 ЦКУ),
що безоплатне користування повинно бути
або прописано в договорі, або випливати із
суті відносин між сторонами. Друга умова
не виконується, а щодо першої, то навряд чи
працівник погодиться безоплатно використовувати свій автомобіль для службових цілей.
Зважаючи на зазначене, цей варіант використання автомобіля працівника для поїздки в службове відрядження підприємства
майже не застосовують.
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Виплата компенсації
У КЗпП не згадується про компенсацію
працівнику за використання в господарській діяльності підприємства його власного
автомобіля. У ст. 125 КЗпП йдеться лише
про виплату компенсації за зношування
інструментів, що належать працівникам.
Автомобіль — це не інструмент, тому застосовувати вказану норму КЗпП для компенсації
за його використання не можна.
Якщо звернутись до ЦКУ, то домовленість
між підприємством та працівником про використання автомобіля та компенсація за
це не підпадають під визначення жодного
з видів договорів, передбачених цим документом. З іншого боку, частина перша ст. 6
ЦКУ дозволяє сторонам укладати договори,
які не передбачені актами цивільного законодавства, але які відповідають загальним
засадам цивільного законодавства. Тому,
якщо сторони домовляться, то можуть укласти й договір компенсації. Яким він має бути?
Оскільки законодавство не регулює порядку
укладення такого договору, це дає підприємству право встановити його самостійно
у внутрішньому локальному акті.
Існує два підходи до документального
оформлення відносин у такому випадку —
«договірний» та «за заявою». Тобто можна
оформити договір про використання працівником автомобіля в службових цілях і виплату компенсації за використання автомобіля
працівника, в якому встановити розмір компенсації та періодичність її виплати. Також
можна не оформляти письмовий договір, а на
підставі заяви працівника на використання
власного автомобіля в службових цілях видати наказ керівника про можливість такого
використання та виплату компенсації.
Зважаючи на практику, найчастіше застосовують саме другий варіант. Він звільняє
підприємство від необхідності оформлення
низки документів та нотаріального посвідчення договору, а працівник може викорис-
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товувати автомобіль у вільний від роботи час
на свій розсуд, оскільки в такому разі право
розпорядження транспортним засобом не
переходить до підприємства.
Якщо ж працівник поїхав у відрядження
на власному автомобілі й при цьому не було
жодних домовленостей про таку поїздку, підприємство не матиме законних підстав для
виплати компенсації. Тому якщо працівник
погодиться на такий варіант використання його автомобіля, то в подальшому для
стягнення коштів з підприємства йому доведеться звернутися до суду, надавши докази
використання автомобіля в службових цілях
та показання свідків.

Документи про фактичне
використання автомобіля
Незалежно від того, за яким варіантом
підприємство та працівник домовляться використовувати його особистий автомобіль
для поїздки у відрядження, виплата орендної
плати або компенсації має проводитись на
підставі первинних документів, що підтверджують фактичне використання автомобіля
та понесені працівником витрати.
З орендною платою все простіше. Її сума
визначається договором: вона виплачується
працівнику саме за оренду його автомобіля
й не включає компенсацію за використане
пальне. Орендна плата, як правило, виплачується на підставі оформленого за підсумками
місяця (або іншого періоду, встановленого
договором) акта приймання-передачі наданих послуг з оренди автомобіля. І хоча
законодавство не вимагає складання такого
акта, деякі представники контролюючих
органів під час перевірки наголошують на
його необхідності для підтвердження витрат.
Придбання та списання пального на орендований автомобіль відбувається так само,
як і на будь-який власний автомобіль підприємства. Витрати на придбання пального та
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техобслуговування й ремонт орендованого
автомобіля несе підприємство. У свою чергу
працівник, направлений у відрядження на
власному автомобілі, який передано підприємству за договором оренди, має потурбуватися про підтвердження фактичних витрат
вже як підзвітна особа.
Так, до авансового звіту, крім інших документів, що стосуються наймання житла
та інших витрат у відрядженні, працівник
має додати чеки з АЗС, де йому заправляли
автомобіль, чеки зі СТО, якщо довелось ремонтувати автомобіль, квитанції про оплату
стоянки (паркування) або мийки під час
відрядження.
Списання фактично використаних пально-мастильних матеріалів завжди відбувалось на підставі подорожнього листа. І хоча на
сьогодні його наявність у водія необов’язкова,
але для коректного відображення господарських операцій в обліку, контролю роботи
водія та витрат пального без такого документа важко обійтися. Законодавчо встановленої
форми подорожнього листа немає, але це не
заважає розробити на підприємстві власну
форму, взявши за основу «стару» або розробивши свою, що має всі необхідні реквізити.
Подорожні листи виписуються на автомобілі, що перебувають на балансі підприємства, в т. ч. орендовані. Тому працівнику,
який їде у відрядження на власному автомобілі, переданому підприємству за договором
оренди, також виписується подорожній лист,
в якому зазначається маршрут руху, фіксуються показники спідометра до відправки
у відрядження та після повернення з нього.
З компенсацією ситуація дещо складніша. І пов’язано це з тим, що на законодавчому рівні не визначено, що саме входить
у це поняття (тобто які витрати мають компенсуватися працівнику) та як обчислювати
розмір компенсації.
Якщо виходити з усіх можливих витрат
на автомобіль, сума компенсації може складатися з двох частин: перша — компенсація
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безпосередньо за використання особистого
автомобіля, друга — компенсація витрат,
пов’язаних з його експлуатацією під час відрядження (витрати на пальне, ремонт, стоянку, паркування, мийку тощо). Конкретно
про те, що буде компенсуватися працівнику,
вказується в наказі керівника підприємства.
За логікою, оскільки працівник використовує в службових інтересах свій автомобіль,
який не обліковується на балансі підприємства, сума компенсації має складатися із двох
зазначених частин. Але може бути так, що
на підприємстві є запаси пального, і з них
планується заправити автомобіль працівника
для поїздки у відрядження. Постає запитання:
яким чином підприємству заправити автомобіль, що не перебуває на його балансі?
На нашу думку, в такому випадку працівник у заяві на використання власного автомобіля під час відрядження може одночасно
попросити й заправити його. На підставі
такої заяви керівник видасть наказ, в якому
буде зазначено, що працівнику виплачується
компенсація саме за використання автомобіля в інтересах підприємства, а також
компенсуються витрати, пов’язані з його
експлуатацією під час відрядження (ремонт,
стоянка, паркування тощо), крім витрат на
заправляння.
Як визначити розмір компенсації? За
«давнім» правилом, сума компенсації безпосередньо за використання особистого
автомобіля працівника в інтересах підприємства визначається в розмірі амортизаційних
відрахувань. Нових, більш «свіжих» версій
з цього приводу немає.
Для визначення розміру компенсації особистих витрат працівника на заправляння
автомобіля, ремонт (в разі виникнення його
необхідності), стоянку, паркування тощо
необхідні підтвердні документи. Вартість
придбаного пального та зазначених послуг
працівник може підтвердити чеками з АЗС,
СТО, місця паркування та стоянки. Але ж
бухгалтерія підприємства має переконатися,
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що під час відрядження автомобіль справді
здійснив певний пробіг, у зв’язку з чим була
використана кількість пального за чеками.
Чим можна це підтвердити? Зважаючи на
те, що подорожній лист виписується тільки
на автомобілі, які обліковуються на балансі
підприємства, виходить, що в такому разі
його не можна використовувати.
На нашу думку, для визначення пробігу
керівник підприємства може доручити комусь
із відповідальних осіб зафіксувати показання
спідометра автомобіля працівника перед його
від’їздом у відрядження та після повернення
з нього. Маршрут прямування можуть опосередковано підтвердити ті ж самі чеки з
АЗС, СТО, паркування та стоянки. Кількість
використаного бензину можна розрахувати,
виходячи із пробігу та затверджених норм
використання пального, а списати на підставі складеного акта постійно діючою на
підприємстві комісією.

Оподаткування оплати
за використання автомобіля
працівника
Питання оподаткування виплат, пов’я
заних з використанням підприємством
особистого автомобіля працівника в службових цілях, Головне управління Міндоходів
у м. Києві роз’яснило в листі від 22.08.2014 р.
№ 7720/10/26-1517-01-07.

Орендна плата
Орендна плата, яка виплачується працівнику за договором оренди його власного
автомобіля, включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу на підставі пп. 164.2.2 ПКУ як сума
винагороди, виплаченої працівнику відповідно до умов цивільно-правового договору.
Вона оподатковується ПДФО в загальному
порядку за ставкою 18 %, а в розрахунку за

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ф. № 1ДФ відображається з ознакою доходу
«102». Також сума орендної плати оподатковується ВЗ за ставкою 1,5 %.
ЄСВ на орендну плату не нараховується.
Це пояснюється тим, що відносини за договором оренди (найму) не мають ознак правовідносин, які регулюють виконання робіт
або надання послуг. (Такий висновок свого
часу зробив і ПФУ в листі від 10.08.2011 р.
№ 16534/03-20).
Суму орендної плати, нарахованої за договором оренди, підприємство має право включити до складу витрат (адміністративних,
на збут чи загальновиробничих — залежно
від напряму використання орендованого
автомобіля) під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Компенсація за договором/
наказом
Сума компенсації, що виплачується працівнику на підставі договору або наказу
керівника за використання його власного
автомобіля для поїздки у відрядження, вважається його додатковим благом. На цьому
наголошує й Міндоходів у згаданому вище
листі, і податківці в листах-роз’ясненнях та
відповідях у ЗІР.
При цьому податківці розглядають компенсацію в розрізі двох її частин — безпосередньо за використання автомобіля
(підкатегорія 103.04 ЗІР) та за витрачені
пально-мастильні матеріали (підкатегорія
103.02 ЗІР). Однак і одну, і другу частину
компенсації відносять до додаткового блага
працівника, суму якого слід оподатковувати
ПДФО на підставі пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ.
Міндоходів же пише про компенсацію,
«яка виплачується юридичною особою най
маному працівнику за використання ним
під час здійснення службових обов’язків
власного автомобіля, який не перебуває
в оренді у юридичної особи», тобто не поділяє її на частини.
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Цікавим є роз’яснення ГУ ДФС у Жито
мирській області, надане в листі від
13.01.2016 р. № 25/14/06-30-17-01-42,
з приводу оподаткування вартості пального,
використаного під час перебування працівника у відрядженні на власному автомобілі.
У ньому податківці зазначають, що у випадку,
якщо працівнику виплачують компенсацію
вартості пального, то її сума включається
до доходу працівника та оподатковується
ПДФО, а якщо пальне придбане за підзвітні кошти, оприбутковане на баланс
підприємства та списане відповідно до підтвердних документів, то воно не є об’єктом
оподаткування ПДФО, ВЗ та ЄСВ.
Також відомі постанови арбітражних
судів, в яких вони доходять висновку, що
в разі компенсації вартості використаного пального (якщо воно витрачене в ме
жах господарської діяльності) додаткового
блага не виникає, оскільки використання
пального для господарських потреб не є фінансуванням особистих потреб працівника.
При цьому, безумовно, має бути належне
документальне підтвердження здійснення
всіх операцій.
На думку автора, суди мають рацію, адже,
наприклад, у ситуації, коли необхідно терміново їхати у відрядження саме на автомобілі,
а службового немає або він несправний,
працівник на прохання керівника їде на
власному, то яке ж додаткове благо він від
цього отримує? Але, як бачимо, податківці
вважають по-іншому.
Сума доходу у вигляді додаткового блага
оподатковується за ставкою 18 % та відображається у ф. № 1ДВ з ознакою доходу «126».
Згідно з останнім абзацом пп. 164.2.17
ПКУ, якщо додаткові блага надають у не-

грошовій формі, база оподаткування визначається із застосуванням «натурального»
коефіцієнта (у 2017 р. — 1,219512). Немає
жодних роз’яснень з приводу того, коли
його потрібно застосовувати: тільки в разі
виплати компенсації після повернення працівника із відрядження чи й у випадку забезпечення його грошовим авансом перед
направленням у поїздку, але в будь-якій
ситуації застосування «натурального» коефіцієнта призводить до того, що працівнику
компенсується практично «чиста» сума (за
винятком суми ВЗ у розмірі 1,5 %) витрат на
бензин, паркування, стоянку, тощо.
Військовий збір утримується із суми
компенсації на загальних підставах, а ЄСВ
не нараховується (п. 7 розділу ІІ Переліку
видів виплат, що здійснюються за рахунок
коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р.
№ 1170).
Суму компенсації, виплачену працівнику за використання ним для поїздки
у відрядження власного автомобіля, який
не обліковується на балансі підприємства,
не враховують у складі витрат під час обчислення об’єкта оподаткування податком
на прибуток.

Відображення в бухгалтерському
обліку
У бухгалтерському обліку операції з використання власного автомобіля працівника для поїздки у відрядження відображають такими проведеннями:

Бухгалтерський облік
Сума, грн
Д-т
К-т
За договором оренди автомобіля
Отримано автомобіль в оренду
01
—
210 000,00
Зміст операції
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Зміст операції

Бухгалтерський облік
Д-т
К-т
377
311
92 (93,94)
377
92 (93,94)
685
685
641/ПДФО
685
642/ВЗ
641/ПДФО
311
642/ВЗ
311
685
301(311)

Сума, грн

Оплачено послуги нотаріуса та включено
500,00
до складу витрат
500,00
Нараховано орендну плату за звітний період
1500,00
Утримано ПДФО із суми орендної плати
270,00
Утримано ВЗ із суми орендної плати
22,50
Сплачено до бюджету ПДФО
270,00
Сплачено до бюджету ВЗ
22,50
Виплачено працівнику орендну плату
1207,50
Видано з каси аванс для придбання пального
372
301
1200,00
під час відрядження
Оприбутковане придбане під час відрядження
203
372
1000,00
пальне
641/ПДВ
372
200,00
Включено до складу витрат пальне
92 (93,94)
203
1000,00
Повернено автомобіль після закінчення строку
—
01
210 000,00
оренди
За договором компенсації/наказом керівника:
— у разі видачі авансу на придбання пального
Видано з каси аванс для придбання пального
372
301
1200,00
Оприбутковане придбане пальне
203
372
1200,00
Включено до складу витрат пальне
92 (93,94)
203
1200,00
Нараховано компенсацію за використання авто 92 (93,94)
663
700,00
Утримано із суми компенсації ПДФО
663
641/ПДФО
126,00
Утримано із суми компенсації ВЗ
663
642/ВЗ
10,50
Сплачено до бюджету ПДФО
641/ПДФО
311
126,00
Сплачено до бюджету ВЗ
642/ВЗ
311
10,50
Виплачено працівнику суму компенсації
663
(301)311
563,50
за використання автомобіля
— без видачі авансу на придбання пального
Оприбутковане придбане пальне
203
372
1200,00
Включено до складу витрат пальне
92 (93,94)
203
1200,00
Нараховано компенсацію за використання авто 92 (93,94)
663
700,00
Нараховано суму компенсації за пальне
372
663
1463,41
(з урахуванням «натурального» коефіцієнта)
Утримано ПДФО із всієї суми компенсації
663
641/ПДФО
389,41
Утримано ВЗ із всієї суми компенсації
663
642/ВЗ
28,50
Сплачено до бюджету ПДФО
641/ПДФО
311
389,41
Сплачено до бюджету ВЗ
642/ВЗ
311
28,50
Виплачено працівнику суму компенсації за
663
(301) 311
1745,50
використання автомобіля та придбане пальне
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 22.05.2017 р. № 12807/7/99-99-13-01-01-17

Щодо сплати ПДФО та ВЗ відокремленими підрозділами
Державна фіскальна служба України проаналізувала надіслані проекти індивідуальних
податкових консультацій та з метою забезпечення однозначного трактуванням окремих
норм Податкового кодексу України (далі — ПКУ)
надає для використання в роботі наступні проекти відповідей, які є найбільш актуальні, а саме:
Щодо сплати ПДФО із доходів працівників
відокремленого підрозділу (філії, цеху),
за надання майна в оренду
Згідно з пп. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 ПКУ термін «відокремлені підрозділи» вживається
у встановленому для розділу IV ПКУ визначенні Господарського кодексу України (далі — ГКУ).
Відповідно до ст. 64 ГКУ підприємство може
складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць,
бригад, бюро, тощо), а також функціональних
структурних підрозділів апарату управління
(управлінь, відділів, бюро, служб тощо).
Підприємство має право створювати філії,
представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи, погоджуючи питання розміщення
таких підрозділів з відповідними органами
місцевого самоврядування в установленому
законодавством порядку. Такі відокремлені
підрозділи не мають статусу юридичної особи
і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть
відкривати рахунки в установах банків через свої
відокремлені підрозділи відповідно до закону.
Крім того, з метою проведення податкового
контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих
органах за місцезнаходженням юридичних
осіб, відокремлених підрозділів юридичних
осіб, місцем проживання особи (основне місце

обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого
майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які
пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку)
(п. 63.3 ст. 63 ПКУ).
Згідно з п. 168.4 ст. 168 ПКУ податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів,
зараховується до бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України (далі — БКУ).
Статтею 64 БКУ встановлено, що податок на
доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим агентом — юридичною
особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до
відповідного бюджету за їх місцезнаходженням
(розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.
Відповідно до пп. 168.4.3 ПКУ суми ПДФО, нараховані відокремленим підрозділом на користь
фізичних осіб, за звітний період перераховуються
до відповідного бюджету за місцезнаходженням
такого відокремленого підрозділу.
У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок
на доходи фізичних осіб за такий відокремлений
підрозділ, усі обов’язки податкового агента
виконує юридична особа. Податок на доходи,
нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету
за місцезнаходженням такого відокремленого
підрозділу.
Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених
сплачувати податок відокремлених підрозділів,
відокремлений підрозділ, який уповноважений
нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм
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місцезнаходженням одночасно з поданням
документів на отримання коштів для виплати
належних платникам податку доходів, сплачує
(перераховує) суми утриманого податку <...>,
за місцезнаходженням відокремлених підрозділів (пп. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 ПКУ).
Отже, якщо платник податку має власні та/
або орендовані приміщення (будівлі) у різних регіонах, в яких працюють та отримують заробітну
плату наймані працівники, то платник податку
зобов’язаний стати на облік як платник окремих
видів податків та перераховувати ПДФО із доходів у вигляді зарплати до відповідного бюджету
за місцезнаходженням (розташуванням) таких
приміщень (неосновне місце обліку) на рахунки,
відкриті в органах Державної казначейської
служби України (далі — ДКСУ).
Водночас податковий агент, який здійснює
нарахування (виплату) фізичній особі доходу
у вигляді орендної плати, сплачує (перераховує)
ПДФО до бюджету за своїм місцезнаходженням.
Щодо сплати військового збору
<...> До доходів Державного бюджету України
включаються доходи бюджету, за винятком тих,
що згідно зі ст. 64, 66, 69 та 71 БКУ закріплені
за місцевими бюджетами (п. 1 ст. 29 БКУ).
Військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з п. 161 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, належить до
доходів загального фонду Державного бюджету України (п. 2 ст. 29 БКУ).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому ст. 168
ПКУ (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX
«Перехідні положення» ПКУ).
Отже, військовий збір, утриманий з доходів
резидентів та нерезидентів, зараховується до
бюджету згідно з БКУ.
Водночас норма пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168
ПКУ регламентує порядок перерахування податку за відокремлені підрозділи до місцевого
бюджету, а оскільки військовий збір зараховується до державного бюджету, зазначена
в абзаці другому цього підпункту норма для
військового збору не може бути застосована.
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Таким чином, юридична особа перераховує
військовий збір як за себе, так і за неуповноважені відокремлені підрозділи до бюджету
за своїм місцезнаходженням (реєстрації) на
відповідні рахунки, відкриті в органах ДКСУ.
Щодо подання форми № 1ДФ
Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок).
Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ
особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати в строки,
встановлені ПКУ для податкового кварталу,
податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку
до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише
в разі нарахування сум зазначених доходів
платнику податку податковим агентом протягом
звітного періоду.
У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати,
утримувати і сплачувати (перераховувати)
податок до бюджету, податковий розрахунок
у вигляді окремого витягу за такий підрозділ
подає юридична особа до контролюючого органу
за своїм місцезнаходженням та надсилає копію
такого розрахунку до контролюючого органу
за місцезнаходженням такого відокремленого
підрозділу в установленому порядку.
У порції, яка подається за неуповноважений
відокремлений підрозділ, зазначаються відомості щодо фізичних осіб (працюючих) такого
підрозділу.
Щодо оподаткування та відображення
у формі № 1ДФ доходів у вигляді
дивідендів, згідно з внесеними
Законом України № 1989 змінами
Пунктом 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до
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Податкового кодексу України щодо уточнення
деяких положень та усунення суперечностей,
що виникли при прийнятті Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату
в Україні» від 23 березня 2017 р. № 1989-VIII
(далі — Закон № 1989), були внесені зміни
до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення
інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня
2016 р. № 1797-VIII, відповідно до яких в абзаці
третьому п. 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні
положення» слова та цифри «пп. 3 п. 76» були
виключені.
Положення Закону № 1989 застосовуються до
податкових періодів, починаючи з 01.01.2017 р.
Згідно з пп. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) ставка
податку на доходи фізичних осіб для пасивних
доходів до бази оподаткування встановлюється
у половинному розмірі ставки, встановленої
у п. 167.1 цієї статті — для доходів у вигляді
дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих
нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не
є платниками податку на прибуток.
Таким чином, з 1 січня 2017 р. ставка податку
на доходи фізичних осіб для доходів у вигляді
дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих
нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не
є платниками податку на прибуток, встановлена
в розмірі 9 %.
Відповідно до пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169
ПКУ роботодавець та/або податковий агент має
право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який
період та в будь-яких випадках для визначення
правильності оподаткування, незалежно від того
чи має платник податку право на застосування
податкової соціальної пільги.
Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені
визначено ст. 43 ПКУ.
Обов’язковою умовою для повернення сум
грошового зобов’язання є подання платником
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податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум
податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої
платником податків податкової декларації за
звітний календарний рік шляхом проведення
перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом
1095 днів від дня виникнення помилково та/або
надміру сплаченої суми (п. 43.3 ст. 43 ПКУ).
Згідно з п. 43.4 ПКУ платник податків подає заяву про повернення помилково та/або
надміру сплачених грошових зобов’язань та
пені в довільній формі, в якій зазначає напрям
перерахування коштів: на поточний рахунок
платника в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу
з інших платежів, контроль за справлянням яких
покладено на контролюючі органи, незалежно
від виду бюджету; повернення в готівковій формі
коштів за чеком у разі відсутності у платника
рахунку в банку.
Отже, якщо податковий агент до прийняття
Закону № 1989 утримав ПДФО із доходів у вигляді дивідендів за ставкою податку 18 %, то
такий агент може здійснити перерахунок сум,
нарахованих платнику податків доходів, та повернути надміру утриманий податок у порядку,
встановленому ст. 43 ПКУ.
Крім того, особи, які відповідно до ПКУ мають
статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового
кварталу, податковий розрахунок суми доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, а також суми утриманого з них податку
до контролюючого органу за місцем свого розташування (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ).
Розділом III Порядку передбачено, що податковий розрахунок за формою № 1ДФ заповнюється таким чином:
— у рядках 3 «Сума нарахованого доходу» та
3а «Сума виплаченого доходу» проставляється
сума нарахованого та виплаченого доходу за
відповідний звітний період;
— у рядках 4 «Сума нарахованого податку»
та 4а «Сума перерахованого податку» проставляється сума утриманого податку на доходи
фізичних осіб;
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— у рядку 5 «Ознака доходу» зазначається
ознака доходу згідно з довідником ознак доходів,
наведеним у додатку до Порядку. Дивіденди
згідно з довідником ознак доходів відображаються під «109» ознакою доходу.
Результати перерахунку, зокрема по нарахованих доходах у вигляді дивідендів, відображаються у податковому розрахунку за формою
№ 1ДФ того періоду, в якому було проведено
перерахунок сум податку. Уточнюючий податковий розрахунок за формою № 1ДФ у цьому
випадку не подається.
Отже, результати перерахунку доходів
у II кварталі 2017 р., за умови відсутності нарахування (виплати) доходів, відображаються
в податковому розрахунку за формою № 1ДФ
за II квартал 2017 р. таким чином:
— у рядках 3 «Сума нарахованого доходу»
та 3а «Сума виплаченого доходу» проставляється нуль;
— у рядках 4 «Сума нарахованого податку»
та 4а «Сума перерахованого податку» проставляється сума надміру утриманого податку
зі знаком «мінус»;
— у рядку 5 «Ознака доходу» зазначається
«109».
Чи потрібно податковому агенту
утримувати податок та збір на доходи
фізичних осіб під час нарахування
(виплати) фізичній особі — підприємцю,
місцезнаходженням або місцем
проживання якого є тимчасово окупована
територія, доходу від здійснення ним
підприємницької діяльності
Законом України № 1989 були внесені зміни, зокрема, до п. 38 підрозділу 10 розділу XX
«Перехідні положення» ПКУ.
Згідно з пп. 38.9 п. 38 підрозділу 10 розділу XX
«Перехідні положення» ПКУ під час нарахування (виплати) фізичним особам — підприємцям,
місцезнаходженням або місцем проживання
яких є тимчасово окупована територія (незалежно від системи оподаткування), доходу від
здійснення ними підприємницької діяльності
Директор Департаменту
податків і зборів з фізичних осіб 
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суб’єкт господарювання та/або самозайнята
особа, які нараховують (виплачують) такий
дохід, зобов’язані утримати податок на доходи
у джерела виплати. При цьому на таких осіб не
поширюється дія п. 177.8 ст. 177 ПКУ.
Відповідно до п. 177.8 ст. 177 ПКУ під час
нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання
та/або самозайнята особа, які нараховують
(виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо
фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що
підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької
діяльності. Це правило не застосовується
в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги
згідно з цивільно-правовим договором, коли
буде встановлено, що відносини за таким
договором фактично є трудовими, а сторони
договору можуть бути прирівняні до працівника
чи роботодавця відповідно до пп. 14.1.195 та
14.1.222 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.
Згідно з пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає)
оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми
такого доходу за його рахунок, використовуючи
ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ.
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету
здійснюються в порядку, встановленому ст. 168
ПКУ, за ставкою, визначеною пп. 1.3 цього
пункту (пп. 1.4 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX
«Перехідні положення» ПКУ).
Таким чином, обов’язок щодо нарахування
(утримання, сплати) податку на доходи фізичних
осіб та військового збору при нарахуванні (виплаті) зазначеним у пп. 38.9 п. 38 підрозділу 10
розділу XX «Перехідні положення» ПКУ фізичним
особам — підприємцям доходу від здійснення ними підприємницької діяльності виникає
у суб’єкта господарювання/самозайнятої особи, які мають статус податкових агентів.
П. Т. Дроняк
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют
специалисты ГФСУ

c. 83

Разъясняют
специалисты
Минсоцполитики

c. 87

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

Кошти на відрядження
у ф. № 1ДФ
Яку суму коштів, що видані на відрядження або під звіт, необхідно
відображати в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ: усю суму виданих
коштів чи тільки суму коштів, не повернутих своєчасно?
Відповідно до Довідника ознак доходів, наведеного в додатку до Порядку
заповнення та подання податковими
агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, і сум утриманого з них
податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4
(далі — Порядок № 4), кошти, отримані
платником податку на відрядження або під
звіт, у т. ч. надміру витрачені та не повер-

нуті в установлені законодавством строки,
відображаються в податковому розрахунку
за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «118».
Згідно з пп. 164.2.11 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу включається сума надміру витрачених
коштів, отриманих платником податку на
відрядження або під звіт, та не повернутих у
встановлені законодавством строки, розмір
якої обчислюється відповідно до п. 170.9 ПКУ.
При цьому пп. 165.1.11 ПКУ передбачено,
що не включаються до складу загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу кошти, отримані платником податку
на відрядження або під звіт та розраховані
згідно з п. 170.9 ПКУ.
Нормами п. 170.9 ПКУ визначено порядок оподаткування сум надміру витрачених
коштів, отриманих платником податку на
відрядження або під звіт та не повернутих
у встановлений строк.
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Отже, в податковому розрахунку за
ф. № 1ДФ з ознакою доходу «118» відображаються кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, що надміру
витрачені та не повернуті в установлені
законодавством строки.

Оподаткування вартості
електронного квитка
Чи оподатковується ПДФО вартість
електронного авіаквитка за наявності посадкового талона, але без
документа про оплату, а також що є підставою для відшкодування роботодавцем
витрат на його придбання працівнику,
який перебував у відрядженні?
Відповідно до пп. 165.1.11 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
не включаються, зокрема, кошти, отримані
платником податку на відрядження або під
звіт і розраховані згідно із п. 170.9 ПКУ.
Згідно з пп. 170.9.1 ПКУ не є доходом
платника податку — фізичної особи, яка
перебуває в трудових відносинах зі своїм
роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума
відшкодованих йому в установленому законодавством порядку витрат на відрядження
в межах фактичних витрат, а саме на проїзд
(у т. ч. перевезення багажу, бронювання
транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження
(у т. ч. на орендованому транспорті), оплату
вартості проживання в готелях (мотелях),
а також включених до таких рахунків витрат
на харчування чи побутові послуги (прання,
чищення, лагодження та прасування одягу,
взуття чи білизни), на найм інших житлових
приміщень, оплату телефонних розмов,
оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування,
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інші документально оформлені витрати,
пов’язані з правилами в’їзду та перебування
в місці відрядження, в т. ч. будь-які збори
й податки, що підлягають сплаті у зв’язку із
здійсненням таких витрат.
Зазначені витрати не є об’єктом оподаткування цим податком лише за наявності
підтвердних документів, що засвідчують
вартість цих витрат у вигляді транспортних
квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у т. ч. електронних квитків
за наявності посадкового талона, якщо його
обов’язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту, та
розрахункових документів про їх придбання
за всіма видами транспорту, в т. ч. чартерних
рейсів, рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги
з розміщення та проживання фізичної особи,
в т. ч. бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.
Зауважимо, що п. 2 ст. 3 Закону України
«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р.
№ 265/95-ВР передбачено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові
операції в готівковій та/або в безготівковій
формі (із застосуванням платіжних карток,
платіжних чеків, жетонів тощо) під час продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також під час здійснення операції з приймання
готівки для подальшого її переказу зобов’язані видавати особі, яка отримує або повертає
товар, отримує послугу або відмовляється від
неї, включаючи ті, замовлення або оплата
яких здійснюється з використанням мережі
Інтернет, під час отримання товарів (послуг)
в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму
проведеної операції.
У п. 12 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженій
наказом Міністерства фінансів України від
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13.03.1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59)1,
це питання врегульовано таким чином.
У разі використання електронного авіаквитка підставою для відшкодування витрат
на його придбання є такий пакет документів:
оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції в готівковій чи безготівковій
формі (платіжне доручення, розрахунковий
чек, касовий чек, розрахункова квитанція,
виписка з карткового рахунка, квитанція до
прибуткового касового ордера); роздрук на
папері частини електронного авіаквитка із
вказаним маршрутом (маршрут/квитанція);
оригінали відривної частини посадкових
талонів пасажира.
1 Регулює питання відрядження лише працівників органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що
повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних
коштів. На її основі підприємства можуть розробити власні
локальні акти з питань відряджень.

Згідно з пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включається дохід,
отриманий платником податку як додаткове
благо (крім випадків, передбачених ст. 165
ПКУ) у вигляді вартості 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 ПКУ.
Таким чином, якщо для відшкодування витрат на придбання електронного авіаквитка
за наявності посадкового талона відряджена
особа не надає роботодавцю підтвердного
документа, що засвідчує вартість таких витрат, то сума відшкодування цих витрат
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такої особи як
додаткове благо та оподатковується податком
на доходи фізичних осіб за ставкою 18 %.

Роз’яснюють фахівці ДФСУ
Перерахунок ПДФО
по мобілізованих
Як у податковому розрахунку за
ф. № 1ДФ відобразити результати
перерахунку за попередні періоди
податку на доходи фізичних осіб (ПДФО)
та військового збору (ВЗ) у зв’язку з отриманням суми компенсації середнього
заробітку працівника, призваного на
військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період?
Постановою від 04.03.2015 р. № 105
затверджено Порядок виплати компенсації за 2014–2015 роки підприєм-

ствам, установам, організаціям, фермерським
господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам незалежно від підпорядкування і форми власності та фізичним
особам — підприємцям 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 особ
ливий період та які підлягають звільненню
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з військової служби у зв’язку з оголошенням
демобілізації, але продовжують військову
службу у зв’язку з прийняттям на військову
службу за контрактом.
Відповідно до пп. «и» пп. 165.1.1 ПКУ до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, компенсаційні виплати з бюджету
в межах середнього заробітку працівників,
призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період.
Підпунктом 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ встановлено, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи,
визначені ст. 163 ПКУ, зокрема загальний
місячний (річний) оподатковуваний дохід;
доходи з джерела їх походження в Україні,
які остаточно оподатковуються під час їх
нарахування (виплати, надання).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету
здійснюються в порядку, встановленому
ст. 168 ПКУ, за ставкою 1,5 % від об’єкта
оподаткування, визначеною пп. 1.3 п. 161
підрозділу 10 розділу XX ПКУ.
Водночас згідно з пп. 1.7 п. 161 підрозділу
10 розділу XX ПКУ звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального
оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за
нульовою ставкою), крім доходів, зазначених
у пп. 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 ПКУ.
При цьому пп. 164.2.1 ПКУ передбачено, що
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються
доходи у вигляді заробітної плати, нараховані
(виплачені) платнику податку відповідно до
умов трудового договору (контракту).
Роботодавець та/або податковий агент
має право здійснювати перерахунок сум
нарахованих доходів, утриманого податку
за будь-який період та в будь-яких випадках
для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник по-
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датку право на застосування податкової
соціальної пільги (пп. 169.4.3 ПКУ).
Таким чином, у разі повернення коштів
з державного бюджету в межах компенсації
середнього заробітку працівника, призваного
на військову службу під час мобілізації, на
особливий період, роботодавець проводить
перерахунок на повернення податку й зазначає результати перерахунку в податковому
розрахунку за ф. № 1ДФ у періоді, в якому
було проведено таке повернення, з від’ємним
значенням.
Наприклад, найманому працівнику, призваному на військову службу за призовом
під час мобілізації, роботодавцем за І квартал 2015 р. нараховано середньомісячний
дохід у сумі 12 000 грн, з них відраховано
ПДФО — 1735,20 грн та ВЗ — 180,00 грн.
Відображення в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за І квартал 2015 р.:
• у розділі І «Суми доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми
утриманого з них податку»:
графи 3а, 3 «Сума нарахованого/виплаченого доходу» — 12 000,00 грн;
графи 4а, 4 «Сума утриманого податку» — 1735,20 грн;
графа «Ознака доходу» – «101»;
• у розділі II «Оподаткування процентів,
виграшів (призів) у лотерею та військовий
збір» рядок «Військовий збір»:
графи 3а, 3 «Сума нарахованого/виплаченого доходу» — 12 000,00 грн;
графи 4а, 4 «Сума утриманого податку» — 180,00 грн.
Органами соціального захисту у I кварталі
2017 р. проведено повернення коштів підприємству з державного бюджету на виплати
компенсації в межах середнього заробітку
працівника за І квартал 2015 р.
Відображення в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за І квартал 2017 р.:
• у розділі І «Суми доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми
утриманого з них податку»:
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графи 3а, 3 «Сума нарахованого/виплаченого доходу» — 24 000,00 грн;
графи 4а, 4 «Сума утриманого податку» — 0,00 грн;
графа «Ознака доходу» — «128».
При цьому необхідно провести сторно
за ознакою «101» щодо сум, відображених у
звітності за І квартал 2015 р. та проставити
їх у звітності за I квартал 2017 р. зі знаком
«мінус» щодо сум нарахованого та виплаченого доходу, тобто:
графи 3а, 3 «Сума нарахованого/ виплаченого доходу» — «-12 000,00 грн»;

графи 4а, 4 «Сума утриманого податку» — «-1735,20 грн»;
• у розділі II «Оподаткування процентів,
виграшів (призів) у лотерею та військовий
збір» рядок «Військовий збір»:
графи 3а, 3 «Сума нарахованого/ виплаченого доходу» — 12 000,00 грн;
графи 4а, 4 «Сума утриманого податку» — «-180 грн».
За даними Загальнодоступного
інформаційно-довідкового ресурсу ДФСУ,
підкатегорія 103.25

Роз’яснюють фахівці
Мінсоцполітики

Утримання «зайвих» відпускних
Як у разі звільнення працівника
утримати кошти за не відпрацьовані ним дні відпустки, якщо заробіток відсутній?
Вичерпний перелік підстав, які дають право роботодавцю проводити
утримання із зарплати працівника
для погашення його заборгованості перед
підприємством, наведено в частині другій
ст. 127 КЗпП. Відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках,
передбачених законодавством.
Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості
підприємству, установі та організації, де
вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) роботодавця, в т. ч.
у разі звільнення працівника до закінчення
того робочого року, в рахунок якого він

вже одержав відпустку, за не відпрацьовані
ним дні відпустки. Відрахування за ці дні не
провадиться, якщо працівник звільняється
з роботи з підстав, зазначених у п. 3, 5, 6
ст. 36 і п. 1, 2 і 5 ст. 40 КЗпП, а також у разі
направлення на навчання та у зв’язку з виходом на пенсію.
Можливість утримати з працівника надміру виплачену внаслідок помилки зарплату
залежить від типу такої помилки — рахункова (лічильна) і нелічильна.
У п. 24 постанови Пленуму ВСУ «Про
практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.1999 р.
№ 13 зазначається, що вирішуючи спори,
пов’язані із застосуванням ст. 127 КЗпП,
суди мають враховувати, що роботодавець
може звернутися із зазначеними вимогами
до суду згідно з правилами частини першої
ст. 233 КЗпП протягом одного року з дня
виникнення права на відрахування відповідних сум.
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Стаття 1212 Цивільного кодексу України
від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ)
зобов’язує особу, яка набула майно або зберегла його в себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави
(безпідставно набуте майно), повернути
потерпілому це майно.
При цьому ст. 1215 ЦКУ встановлює,
що не підлягають поверненню безпідставно набуті заробітна плата й платежі, що
прирівнюються до неї, пенсії, допомоги,
стипендії, відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я
або смертю, аліменти та інші грошові суми,
надані фізичній особі як засіб до існування,
якщо їх виплата проведена фізичною або
юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку та
недобросовісності з боку набувача.
Таким чином, нормами закону не передбачено повернення працівником підприємству зайво виплачених коштів, крім
випадків, встановлених ст. 127 КЗпП та
ст. 1212 ЦКУ1.
За даними Управління Держпраці
в Івано-Франківській області

Атестація робочих місць
за умовами праці
Як часто слід атестувати робочі
місця за умовами праці? Які нормативні акти регулюють це питання?
Атестація робочих місць за умовами праці проводиться не рідше
одного разу на п’ять років. Робоче
місце вважається атестованим з дати ви1 На цю ж тему див. журнал «Заработная плата»
№ 4/2017, с. 29. (Прим. ред.)
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дання наказу підприємства про результати
проведення атестації робочих місць за
умовами праці. Якщо атестація робочих
місць за умовами праці не проведена,
працівники, які працюють у шкідливих
умовах, втрачають право на призначення
пенсії на пільгових умовах.
Нормативно-правовою базою для проведення атестації робочих місць є:
• Порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
01.08.1992 р. № 442;
• Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами
праці, затверджені наказом Міністерства
праці України від 01.09.1992 р. № 41;
• Інструкція щодо застосування Карти
умов праці при проведенні атестації робочих
місць, затверджена наказом Міністерства
праці України від 30.11.1992 р. № 06-41-48
та Міністерства охорони здоров’я України
від 27.11.1992 р.;
• Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджені наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 08.04.2014 р.
№ 248.
Керівник підприємства несе відповідальність за порушення терміну проведення
атестації робочих місць за умовами праці
та порядку її проведення, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 30 до
100 нмдг, або від 510 до 1700 грн (відповідно
до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
За даними Головного управління
Держпраці у Львівській області

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Восстановление
работника на работе:
заполнение отчетности
по ЕСВ

c. 89

«Сезонный» работник:
начисление «больничных»

c. 93

Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду України

Поновлення

працівника на роботі:
заповнення звітності
з ЄСВ

У статті розглянуто порядок заповнення звітності з ЄСВ
у разі поновлення працівника на роботі за рішенням суду
та за самостійним рішенням роботодавця
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Поновлення на роботі
за рішенням суду
Трапляються випадки, що підприємство
неправомірно звільняє працівника з роботи.
Останній за захистом своїх прав, зазвичай,
звертається до суду. Статтею 232 КЗпП встановлено, що трудові спори про поновлення на
роботі розглядають безпосередньо районні,
районні в місті, міські та міськрайонні суди.
Для цього в нього є місячний строк. У разі
пропуску цього строку з поважних причин
суд може його (строк) поновити (ст. 233,
234 КЗпП).
Поновлення працівника на роботі в разі
його звільнення без законної підстави відбувається відповідно до ст. 235 КЗпП.
Одночасно з винесенням рішення про
поновлення працівника на роботі суд відповідної інстанції приймає й рішення про
виплату йому середнього заробітку за час
вимушеного прогулу або різниці в заробітку
за час виконання нижчеоплачуваної роботи,
але не більш як за один рік, крім випадку,
коли заява про поновлення на роботі розглядається більше року не з вини працівника.
У такому випадку суд виносить рішення про
виплату середнього заробітку за весь час
вимушеного прогулу.
Сума середнього заробітку, що виплачується поновленому працівнику, включається
до бази оподаткування ПДФО, ВЗ та ЄСВ.
Зокрема, стосовно справляння з цієї суми
ЄСВ окреме застереження міститься в частині другій ст. 7 Закону про ЄСВ.
Встановлено, що для осіб, які працюють
у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають
послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників та інших осіб,
які отримують заробітну плату (дохід) за
виконану роботу (надані послуги), строк
виконання яких перевищує календарний
місяць, ЄСВ нараховується на суму, що
визначається шляхом ділення заробітної
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плати (доходу), виплаченої за результатами
роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована. І далі вказується, що зазначений
порядок нарахування внеску поширюється
також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за
відпрацьований час або згідно з рішенням
суду — середню заробітну плату за вимушений прогул.
Таким чином, для нарахування ЄСВ сума
середнього заробітку за час вимушеного
прогулу має розподілятися пропорційно саме
кількості місяців, за які його нараховано,
а не пропорційно кількості календарних чи
робочих днів. Це означає, що суму середнього
заробітку слід поділити на 2, 3 тощо, тобто
на кількість місяців, за які його поновлено
на роботі та нараховано суму заробітної
плати. І фактично отримаємо однакові суми
за кожен з місяців.
У таблиці 6 звітності з ЄСВ сума середнього заробітку за час вимушеного прогулу
відображається кількома рядками — окремо
за кожний місяць, за який її нараховано
(«01.2017», «02.2017» тощо). Такий спосіб
її відображення прямо передбачений п. 9
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435).
Ще однією особливістю відображення
середнього заробітку є код типу нарахування. У реквізиті 10 зазначається код типу
нарахувань 1 — для осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату
(дохід) за відпрацьований час або згідно
з рішенням суду — середню заробітну плату
за вимушений прогул.
У таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» звітності з ЄСВ за той місяць, коли
працівника було звільнено, підприємство
вказало дату припинення трудових відносин.
Оскільки звільнення було незаконним і пра-
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цівника поновили на роботі, підприємство
згідно з п. 2 розділу V Порядку № 435 має
подати звітність з ЄСВ за попередній період (за місяць звільнення), що має містити:
титульний аркуш (перелік таблиць Звіту),

таблицю 5 з відомостями про працівника,
якого поновлено на роботі, які були помилкові (повторити рядок, в якому зазначена
дата звільнення працівника) і вказати тип
форми «скасовуюча».

ПРИКЛАД 1

Відображення у звітності з ЄСВ середнього заробітку поновленого
на роботі працівника за рішенням суду
Підприємство за рішенням суду 01.06.2017 р. поновило на роботі незаконно звільненого 29.12.2016 р. працівника. За час вимушеного прогулу (103 роб. дн.) йому нараховано
19 200 грн середнього заробітку.
У таблиці 6 звітності за червень 2017 р., крім заробітку за червень, слід вказати додатково шість рядків із середнім заробітком за грудень 2016 р. – травень 2017 р. таким чином:
— код категорії застрахованої особи (реквізит 9) — 1 (наймані працівники);
— код типу нарахування (реквізит 10) — 1 (для осіб, яким після звільнення з роботи
нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду —
середню заробітну плату за вимушений прогул);
— місяць нарахування (реквізит 11) — 12.2016 (місяць звільнення, за який нараховано
1/6 середнього заробітку);
— кількість днів перебування у трудових відносинах (реквізит 15) — 31 (кількість календарних днів у грудні 2016 р., оскільки трудові відносини не переривалися);
— сума нарахованого доходу (реквізит 17) — 3200,00 (1/6 суми середнього заробітку:
17 510 ÷ 6);
— сума нарахованого доходу в межах бази оподаткування (реквізит 18) — 3200,00;
— сума нарахованого ЄСВ (реквізит 21) — 704,00.
Аналогічним чином заповнюється інформація щодо січня – травня 2017 р.

Поновлення на роботі за рішенням
роботодавця
Поновлення працівника на роботі можливе не тільки за рішенням суду, а й за
самостійним рішенням роботодавця. Наприклад, останнім часом дуже поширеним
було поновлення на роботі працівників,
які:
• будучи мобілізованими, продовжили
службу за контрактом або ж уклали контракт самостійно;
• були призвані на строкову військову
службу.

Порядок відображення у звітності з ЄСВ
нарахованого такому працівнику середнього
заробітку за час вимушеного прогулу аналогічний розглянутому вище, за винятком
двох моментів:
• код категорії застрахованої особи;
• код типу нарахування.
Так, якщо роботодавець поновлює на
роботі неправомірно звільненого працівника за самостійним рішенням, код типу
нарахування 1 не вказується. Код категорії
застрахованої особи вказуємо той, з яким
працівник працюватиме надалі чи з яким йому
виплачуватиметься заробітна плата (дохід).
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ПРИКЛАД 2

Відображення у звітності з ЄСВ середнього заробітку поновленого на роботі
працівника, який проходить військову службу за контрактом
Підприємство в грудні 2016 р. неправомірно звільнило працівника, який проходив військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період й уклав контракт на
подальше проходження військової служби. До звільнення такого працівника у звітності
з ЄСВ вказували з кодом категорії застрахованої особи «47», нарахований йому середній
заробіток оподатковували ЄСВ.
Після поновлення працівника на роботі в травні 2017 р. нарахований йому за цей час
середній заробіток ділимо на кількість місяців нарахування і в розрізі місяців вказуємо
у звітності з ЄСВ за травень з кодом категорії застрахованої особи «47», код типу нарахування не проставляємо (ставимо «прочерк»), вказуємо всі дні перебування в трудових
відносинах.
У подальшому середній заробіток такого працівника відображаємо з кодом категорії
застрахованої особи «47».

ПРИКЛАД 3

Відображення у звітності з ЄСВ середнього заробітку поновленого
на роботі працівника за рішенням роботодавця
Підприємство у грудні 2016 р. неправомірно звільнило працівника. Той звернувся до
суду, але роботодавець вирішив поновити його на роботі самостійно, не чекаючи розгляду справи в суді.
До звільнення у звітності з ЄСВ такого працівника вказували з кодом категорії застрахованої особи «1» як найманого працівника.
Після поновлення працівника на роботі в травні 2017 р. нарахований йому за цей час
середній заробіток ділимо на кількість місяців нарахування і в розрізі місяців вказуємо
у звітності з ЄСВ за травень з кодом категорії застрахованої особи «1», код типу нарахування не проставляємо (ставимо «прочерк»), вказуємо всі дні перебування в трудових
відносинах.

Що нового
«Ліцензування» в електронній формі
Постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 363 затверджено Порядок подання органу ліцензування
документів в електронній формі. Передбачається,
що електронні документи (заяви та документи,
визначені законом та ліцензійними умовами),
подаватимуться до органу ліцензування через
Єдиний державний портал адміністративних

послуг, у т. ч. через інтегровані з ним інформаційні системи органів ліцензування, порядки
функціонування яких визначаються відповідними
органами ліцензування. Документи, які існують
тільки в паперовій формі, до заяви будуть додаватися у форматі PDF із накладенням на них
електронного цифрового підпису.
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Ольга ГУМЕНЮК,
експерт з питань соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності

«Сезонний»

працівник: нарахування
«лікарняних»
Зміст поняття «сезонний працівник» роботодавці інколи тлумачать по-своєму, і часто він відрізняється від визначення,
що міститься в законодавстві. У зв’язку з цим виникають
труднощі з виплатою таким працівникам матеріального
забезпечення за рахунок коштів соціального страхування.
Один з таких випадків розглянуто в статті

Ситуація
Працівника прийнято на роботу
20.10.2016 р. за строковим трудовим договором на час опалювального сезону
2016–2017 рр. Звільнено його 15.04.2017 р.
у зв’язку із закінченням опалювального
сезону та закінченням дії договору. Листок
непрацездатності (загальне захворювання) йому було відкрито з 03.03.2017 р. по
28.04.2017 р. включно. Чи підлягають оплаті
дні непрацездатності після 15.04.2017 р.? Чи
існує обмеження тривалості виплати матеріального забезпечення після звільнення?

Нормативне регулювання
Визначення правових, фінансових та
організаційних засад загальнообов’язкового державного соціального страхуван-

ня, гарантій працюючих громадян щодо
їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, 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).
Умови надання допомоги по тимчасовій
непрацездатності та тривалість її виплати
визначені ст. 22 Закону № 1105, якою, зокрема, 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 в неї одного з таких страхових
випадків:
• тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві;
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• необхідності догляду за хворою дитиною;
• необхідності догляду за хворим членом сім’ї;
• догляду за дитиною віком до трьох
років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи,
яка доглядає за цією дитиною;
• карантину, накладеного органами
санітарно-епідеміологічної служби;
• тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку
на легшу, нижчеоплачувану роботу;
• протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
• перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після
перенесених захворювань і травм.
Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми,
не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням,
виплачується Фондом соціального страхування застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за
весь період до відновлення працездатності
або до встановлення медико-соціальною
експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження
раніше встановленої групи інвалідності)
незалежно від звільнення застрахованої
особи в період втрати працездатності,
у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
Оплата перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за
рахунок коштів роботодавця в порядку,
встановленому КМУ.
Таким чином, незалежно від того, що дія
строкового трудового договору працівника закінчилась 15.04.2017 р., допомога по
тимчасовій непрацездатності за страховим
випадком, який настав в період його дії, на-
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дається до моменту одужання застрахованої
особи або до встановлення відповідної групи
інвалідності.
У той же час ст. 22 Закону № 1105 визначено, що застрахованим особам, які
працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком
на виробництві, надається не більш як за
75 календарних днів протягом календарного року.
На сьогодні правове регулювання роботи
сезонних працівників здійснюється Указом
Президії Верховної Ради СРСР «Про умови
праці робітників і службовців, зайнятих на
сезонних роботах» від 24.09.1974 р. № 310
(далі — Указ № 310), який діє на території
України в частині, що не суперечить законодавству України відповідно до постанови
Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів
законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 р.
№ 1545.
Сезонними є працівники, які приймаються на сезонні роботи, тобто на роботи,
які відповідно до ст. 1 Указу № 310 в силу
природних і кліматичних умов виконуються
не цілий рік, а протягом певного періоду —
сезону, що не перевищує шести місяців, та
які включені в перелік сезонних робіт, наведених у Списку сезонних робіт і сезонних
галузей, затвердженому постановою КМУ
від 28.03.1997 р. № 278 (с. 95).
Як бачимо, до Списку сезонних робіт
і сезонних галузей робота у сфері надання
послуг з теплопостачання не включена.
Визначення терміна «тимчасові працівники» міститься в Указі Президії ВР СРСР
«Про умови праці тимчасових робітників
і службовців» від 24.09.1974 р. № 311-ІХ:
тимчасовими робітниками і службовцями
вважаються робітники і службовці, прийняті
на роботу на строк до двох місяців, а для
заміщення тимчасово відсутніх працівни-
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ків, за якими зберігається їх місце роботи
(посада), — до чотирьох місяців. Отже, якщо
працівника прийнято на період опалювального сезону, тобто він не може вважатися
тимчасовим.

Висновки
З проаналізованих вище нормативних актів бачимо, що відсутні підстави застосовувати
обмеження в наданні матеріального забезпечення, встановлені ст. 22 Закону № 1105.
Зверніть увагу, що підставами для відмови в наданні допомоги по тимчасовій
непрацездатності відповідно до положень
ст. 23 Закону № 1105 є такі випадки:
• одержання особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину;
• навмисне заподіяння шкоди своєму
здоров’ю з метою ухилення від роботи чи
інших обов’язків або симуляція хвороби;

• перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;
• примусове лікування, призначене за
постановою суду;
• настання тимчасової непрацездатності
у зв’язку із захворюванням або травмою, що
сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних
з таким сп’янінням;
• перебування особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці,
додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.
Крім того, застраховані особи, які в період
отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для
них лікарем, або не з’являються без поважних
причин у призначений строк на медогляд,
у т. ч. на ЛКК чи МСЕК, втрачають право на
цю допомогу з дня допущення порушення на
строк, що встановлюється рішенням органу,
який призначає допомогу.

Для довідки
До сезонних галузей та робіт належать:
1. Лісова промисловість і лісове господарство:
• добування живиці, барасу та ялинкової сірки;
• заготівля пньового осмолу;
• заготівля лика;
• лісокультурні роботи — підготовка грунту,
посів і садіння лісу, догляд за лісовими культурами, робота в лісорозсадниках;
• лісозахисні та протипожежні роботи —
боротьба зі шкідниками й хворобами лісу,
прокладання мінералізованих смуг, чергування
на пожежних вишках, наземне пожежне патрулювання лісів;
• заготівля насіння;
• збирання та переробка харчових продуктів лісу;
• польові лісовпорядні роботи.
2. Торфяна промисловість:
• болотяно-підготовчі роботи;
• добування, сушіння та збирання торфу;
• ремонт і обслуговування технологічного
обладнання в польових умовах.

3. Сільське господарство:
• робота в овочівництві, садівництві, виноградарстві, буряківництві, хмелярстві, на
вирощуванні та збиранні картоплі, тютюну,
кормів, баштанних культур, лікарських рослин;
• робота на інкубаторно-птахівничих та міжгосподарських інкубаторних станціях.
4. Переробні галузі промисловості:
• робота на підприємствах переробки плодоовочевої продукції;
• робота на підприємствах цукрової галузі
промисловості;
• первинне виноробство.
5. Санаторно-курортні заклади та заклади
відпочинку:
• роботи, пов’язані із санаторно-курортним обслуговуванням хворих і відпочиваючих
в санаторно-курортних закладах і закладах
відпочинку.
6. Транспортно-дорожній комплекс:
• авіаційні роботи в сільському та лісовому
господарствах.
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Кількість днів

Календарні дні — 31
Робочі дні — 21
Вихідні дні — 10
Святкові дні — 0
Неробочі дні — 10

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 168,0
39-годинному робочому тижні — 163,8
36-годинному робочому тижні — 151,2

Липень 2017 р.
7 липня, п’ятниця
Закінчується строк подання органам
статистики:
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за
червень 2017 р.;
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна)) за
ІІ квартал 2017 р.

14 липня, п’ятниця

компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (форма № Д4
(місячна)) за червень 2017 р.;
• до Фонду соціального страхування:
Звіту по коштах загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за ІІ квартал
2017 р. (ф. № Ф4-ФСС з ТВП).

Закінчується строк подання органу соціального захисту населення:
Звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на
військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період, за 2014–2015 рр.

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

20 липня, четвер

Закінчується строк сплати:
• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за червень
2017 р.;
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за
червень 2017 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за червень 2017 р.

Закінчується строк подання:
• до ФСС від НВВ:
Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати
страхових коштів до Фонду за ІІ квартал 2017 р.;
• до органів Державної фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,

28 липня, п’ятниця
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