№8 (133) август 2017

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
(Заробітна плата)

Свидетельство о регистрации
КВ № 10662 от 23.11.2005 г.
Ежемесячный
специализированный журнал
Выходит с июля 2006 года
№ 8 (133) август 2017

Учредитель и издатель
ООО «Професійні видання»
Главный редактор
Дмитрий кучерак
dkucherak@profpressa.com
Редактор
Юлия Бойко
editor1@profpressa.com
Отдел подписки
podpiska@profpressa.com
тел./факс: (44) 568-50-60
Отдел рекламы и маркетинга
in@profpressa.com
Адрес редакции и издателя
ул. Е. Сверстюка, 11,
корпус «А», а/я 186
Киев, 02002, Украина
тел./факс: (44) 568-50-60
Журнал распространяется только по подписке,
которую можно оформить в редакции, отделениях
связи «Укрпочты» и подписных агентствах.
Стиль оформления журнала и его содержание являются
объектом авторского права и защищены законом.
Переписка с читателями осуществляется
по электронной почте и на страницах издания.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы печатаются на языке оригинала.
Редакция оставляет за собой право на перевод,
сокращение и редактирование текстов.
Ответственность за подбор и изложение фактов
в статьях несут авторы.
Редакция не всегда разделяет мнение автора.
Редакция не несет ответственности за ущерб, который
может быть нанесен в результате использования,
неиспользования или ненадлежащего использования
информации, содержащейся в настоящем издании.
Воспроизведение материал ов издания возможно
только при наличии письменного разрешения
редакции.
Материал ы, помеченные знаком , публикуются
на правах рекламы. Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ось і добігає кінця календарне
літо. Календарне, бо теплих днів
була так мало, що справжнього літа
ніби й не було. Але воно минуло
непомітно не тільки через прохолодну погоду. Спочатку вірусна
атака додала всім роботи, а згодом
новий порядок реєстрації податкових накладних. А коли людина
в турботах, час минає непомітно.
На щастя, в частині нарахування заробітної плати та її оподаткування кардинальних змін поки
не відбулося, але плануються —
стосовно адміністрування єдиного
внеску та заповнення звітності по
ньому. Чекаємо на них, напевно,
не раніше вересня-жовтня. І буде
дуже шкода, якщо в новому порядку заповнення звітності з єдиного внеску незрозуміло пропишуть механізм виправлення в ній
помилок.
І хоча змін немає, та запитань від бухгалтерів по зарплаті
менше не надходить. І найбільша їх кількість стосується застосування Порядку № 100 щодо обчислення середньої зарплати за
різних ситуацій. Разом з тим поодинокими стали запитання щодо
застосування Порядку № 1266 стосовно обчислення виплат за
соціальним страхуванням. Це свідчить про те, що чим простіший
механізм обчислення середньої зарплати, тим легше її визначати,
і тим менше помилок. І за загальної свободи підприємницької
діяльності на такі моменти законодавцям також слід зважати.
У той же час свободу підприємницької діяльності не слід розцінювати як вседозволеність — слід дотримуватися трудових
прав працівників. Про один з таких випадків — у статті на с. 60
цього номера журналу.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Працевлаштування іноземців
Закон України
від 23.05.2017 р.
№ 2058-VIII

Внесено низку змін до деяких законодавчих актів України щодо
усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій, зокрема
до Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№ 5067-VI. Змінами чітко визначено категорії іноземців, які
можуть претендувати на працевлаштування в Україні, перелік
документів, що подаються для отримання дозволу по кожній
з категорій, та строк його дії. Закон набирає чинності через три
місяці з дня опублікування — з 27.09.2017 р.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Встановлення посадових окладів
за наявності «вилки»
Лист від 23.11.2016 р.
№ 1587/13/8416

Повідомляється, що фактичний оклад конкретного спеціаліста встановлюється (в межах так званої «вилки») з урахуванням
ситуації на ринку праці, особистих якостей і заслуг працівника,
його завантаженості та напруженості праці й це не є порушенням
трудового законодавства. Нагадаємо, що в листі від 17.03.2017 р.
№ 741/0/101-17/282 Мінсоцполітики роз’яснювало, що в разі застосування діапазонів («вилок») окладів провадиться атестація
працівника, за результатами якої встановлюється оклад в межах
діапазону по посаді, на якій працівник працює.

Оформлення практикантів
Лист від 19.05.2017 р.
№ 5783/4.1/4.1-ДП-17

Держпраці повідомляє, що трудові відносини з учнями професійно-технічних навчальних закладів під час виробничого
навчання або виробничої практики не виникають, оформлення трудових договорів не здійснюється, повідомлення
ДФСУ не вимагається. Нагадаємо, що в листі від 13.10.2015 р.
№ 21700/6/99-99-17-03-03-15 ДФСУ роз’яснювала, що зазначені особи відображаються в таблиці 6 звітності з ЄСВ з кодом
категорії застрахованих осіб «1».
Текст документа — на с. 41 цього номера журналу

Перевірки місцевими органами влади
Лист від 22.06.2017 р.
№ 6827/1/4-ДП-17

Держпраці оприлюднило Методичні рекомендації для органів
місцевого самоврядування щодо здійснення державного нагляду
за додержанням законодавства про працю.
Текст документа — на с. 43 цього номера журналу
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Перерахунок ПДФО по дивідендах
Індивідуальна податкова
консультація
від 14.06.2017 р.
№ 621/ІПК/10/16-31-1302-20

Головне управління ДФС у Полтавській області роз’яснює питання
перерахунку ПДФО з дивідендів у зв’язку зі зміною ставки податку
з 18 % на 9 % та спрямування переплати на сплату інших податків.
Текст документа — на с. 79 цього номера журналу

Сплата ПДФО та ВЗ відокремленими підрозділами
Індивідуальна податкова
консультація
від 14.06.2017 р.
№ 624/ІПК/22-01-13-01-21

Головне управління ДФС у Хмельницькій області роз’яснює
питання сплати ПДФО та військового збору (ВЗ) відокремленими
підрозділами. Зазначається, зокрема, що ПДФО підлягає сплаті
до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) власних або орендованих приміщень (будівель)
в різних регіонах України, в яких працюють наймані працівники
такого суб’єкта господарювання, незважаючи на відсутність у такого
суб’єкта господарювання відокремлених структурних підрозділів.
На цю ж тему див. лист ДФСУ від 22.05.2017 р. № 12807/7/9999-13-01-01-17 в журналі «Заработная плата» № 7/2017, с. 79.
Текст документа — на с. 80 цього номера журналу

Забезпечення працівника житлом
Індивідуальна податкова
консультація
від 24.05.2017 р.
№ 324/6/99-99-13-02-0315/ІПК

ДФСУ надає відповідь на запитання, яке певний час викликало
полеміку. Зокрема, зазначається, що пп. «а» пп. 164.2.17 ПКУ не
містить посилань на те, що дохід у вигляді вартості використання
житла, яке є власністю юридичної особи (працедавця) та надане
в користування працівнику відповідно до умов колективного договору, не оподатковується ПДФО. Зазначене лише вказує, що
такий дохід не є додатковим благом. Отже, слід розуміти, що
такий дохід потрібно оподатковувати як зарплату. На тему забезпечення працівників житлом див. статтю в журналі «Заработная
плата» № 5/2017, с. 74.
Текст документа — на с. 82 цього номера журналу

Оподаткування середнього заробітку строковиків
Індивідуальна податкова
консультація
від 14.06.2017 р.
№ 639/6/99-99-13-02-0314/ІПК

Зазначається, зокрема, що в разі повернення підприємству
коштів з державного бюджету в межах компенсації середнього
заробітку працівників, призваних на строкову військову службу,
податковий агент має право здійснити перерахунок відповідних
сум. При цьому дохід у вигляді компенсаційних виплат з бюджету
в межах середнього заробітку зазначених працівників не оподатковується ПДФО та ВЗ. Але до 01.01.2016 р. такий дохід був базою
нарахування та утримання ЄСВ.
Текст документа — на с. 83 цього номера журналу

№8 (133) август 2017

Прямая

ПРямая телефонная линия

телефонная линия

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

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

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

Звільнення за результатами
випробування
Під час прийняття працівника на
роботу йому встановлено випробувальний строк тривалістю три
місяці, який спливає в суботу 10 червня.
Проте наказу про звільнення працівника
у зв’язку із встановленням невідповідності
працівника займаній посаді, на яку його
прийнято протягом строку випробування,
видано не було. У понеділок, 12 червня,
працівник вийшов на роботу, але оскільки
результати випробування виявилися незадовільними, роботодавець бажає його
звільнити. Разом з тим працівник готовий
написати заяву про звільнення у зв’язку
із незадовільними результатами випробування. Як діяти роботодавцю?
Як відомо, минулого року було змінено
підставу для звільнення працівника
у зв’язку із встановленням його не

відповідності займаній посаді, на яку його
прийнято, протягом строку випробування.
Якщо раніше звільнення працівника, який
не витримав випробування, відбувалося за
ст. 28 КЗпП, то на сьогоднішній день таке
звільнення відбувається на підставі п. 11
ст. 40 КЗпП.
Але зміни стосувалися не лише цього пи
тання. Згідно з новою редакцією ст. 28 КЗпП
працівника потрібно попереджати про таке
звільнення письмово за три дні. Разом з тим в
описуваній ситуації цієї норми роботодавець
не дотримався. Оскільки строк випробування
закінчився, а роботодавець не застосував до
працівника дій щодо повідомлення його та
видання наказу про розірвання трудового
договору (більше того, працівник продов
жує працювати (12 червня він вийшов на
роботу), він вважається таким, що витримав
випробування.
Тобто 12 червня звільнення працівника
у зв’язку із встановленням його невідповід
ності займаній посаді, на яку його прийнято

7

8

ПРямая телефонная линия

протягом строку випробування, є немож
ливим, адже звільнення можливе тільки
до закінчення строку випробування. Тому
і попередження, і звільнення працівника
має відбутися в межах цього строку. До
того ж оскільки звільнення за п. 11 ст. 40
є розірванням трудового договору за ініціа
тивою роботодавця, законодавець обумовив
норму щодо обов’язкового попередження
працівника про його звільнення. Недотри
мання цих норм призводить до виникнення
спорів щодо правомірності звільнення пра
цівника за п. 11 ст. 40 КЗпП. Тому навіть у
разі своєчасного його звільнення, тобто
в останній день випробувального строку
(10 червня), таке звільнення не можна вва
жати правомірним, адже працівник не був
про це попереджений.
Оскільки 12 червня працівник все ще перебуває в трудових відносинах з підприєм
ством, а строк випробування минув, розірвання трудового договору з ним допускаєть
ся лише на загальних підставах, визначених
КЗпП: за власним бажанням працівника
з поважних або неповажних причин, за
угодою сторін або з ініціативи роботодавця,
окрім п. 11 ст. 40 КЗпП, яка вже втратила сенс.
Якщо працівник має бажання звільнити
ся 12 червня, то в цій ситуації припинення
трудових відносин стане можливим на під
ставі, визначеній п. 1 ст. 36 КЗпП, тобто
припинення трудового договору за угодою
сторін. Для звільнення в такий спосіб має
бути досягнуто згоди як роботодавця, так
і працівника щодо припинення трудового
договору. Тобто для звільнення на цій під
ставі сторони в обов’язковому порядку мають
спільно про це домовитися.
Така домовленість має бути підтверджена
документально, тому працівнику необхідно
подати заяву з проханням про звільнення за
цією підставою. Строк припинення трудових
відносин, вказаний у ній, також має бути
узгоджений. Незважаючи на те що законо
давство допускає усну форму домовленості,
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зауважимо, що задля уникнення трудових
спорів варто таку домовленість викладати
письмово, тобто в належно оформленій заяві
працівника. При цьому він не зобов’язаний
зазначати причину звільнення.
На підставі заяви роботодавець має видати наказ про припинення трудового дого
вору за п. 1 ст. 36 КЗпП, з яким працівник
ознайомлюється під підпис. У день звільнен
ня із працівником проводяться відповідні
розрахунки: виплачується заробітна плата
та грошова компенсація за невикористану
відпустку. Необхідності виплати вихідної
допомоги законодавством у такому випадку
не передбачено, втім, така допомога може
виплачуватися додатково, якщо це обумов
лено колективним договором.
На підставі підписаного роботодавцем
наказу про звільнення вноситься запис до
трудової книжки працівника: «Звільнено за
угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України».
Слід пам’ятати, що трудова книжка має бути
видана в день звільнення.
Зауважимо, що звільнений за угодою
сторін працівник для пошуку нової роботи
має право звернутися до державної служби
зайнятості та після реєстрації в установлено
му порядку починаючи з 8-го дня має право
на виплату допомоги по безробіттю.

Код професії для посади
«Заступник директора»
Який код відповідно до Класифікатора професій має застосовуватись
у разі введення підприємством посади «Заступник директора з виробництва»:
1210.1 чи 1222.1?
Національним класифікатором
України «Класифікатор професій»
ДК 003:2010, затвердженим нака
зом Держспоживстандарту України від
28.07.2010 р. № 327 (далі — КП) передба
чено такі управлінські (керівні) назви посад,
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як «Директор (начальник, інший керівник)
підприємства» (код КП 1210.1) та «Директор
з виробництва» (код КП 1222.1).
Зазвичай «Директор (начальник, інший
керівник) підприємства» (як зазначено
в КП) на практиці застосовується без слів,
що зазначаються в дужках, тобто «Дирек
тор підприємства». Це спричинено тим,
що професійна назва роботи «Директор»
є спорідненою (однотипною) до «Началь
ника або іншого керівника» і тому може
застосовуватися окремо. При цьому код КП
залишатиметься тим самим.
Як відомо, відповідно до ст. 64 Господар
ського кодексу України підприємство має
право самостійно визначати свою органі
заційну структуру, а тому роботодавець на
свій розсуд має право визначати структурну
побудову підприємства та відповідні підпо
рядкування. Нагадаємо, що структура під
приємства — це його внутрішній порядок,
який встановлює склад підрозділів, підпо
рядкованість, систему зв’язків та взаємодії
між ними.
Організаційна структура підприємства
передбачає розроблення штатного розпису,
який, своєю чергою, складається із назв
посад, які мають чітко відповідати КП. Під
приємство очолює його голова, а головою
будь-якого підприємства є його керівник.
І, як зазначалося вище, назва посади зазвичай
залежить від бажання засновників. Посада
особи, яка керуватиме підприємством, може
мати різні назви. Наприклад, це може бути:
• голова товариства (код КП 1210.1);
• президент компанії (код КП 1210.1);
• директор (начальник, інший керівник)
підприємства (код КП 1210.1);
• директор (керівник) малого промис
лового підприємства (фірми) (код КП 1312);
• директор (керівник) малої торговельної
фірми (код КП 1314);
• директор (керівник) малого будівель
ного підприємства (код КП 1313);
• та інші директори, відповідно до га
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лузевої належності. Ним може бути навіть
генеральний директор (голова, президент,
інший керівник) об’єднання кількох під
приємств (асоціації, корпорації, концерну,
радіокомпанії, телекомпанії, телерадіоком
панії, теле-, радіо-, інформаційного агентства
і т. ін.) (код КП 1210.1), але слід пам’ятати,
що ця назва може застосовуватися лише
в разі об’єднання підприємств. А отже, для
керівника підприємства використання назви
«Генеральний директор» є неправомірним.
Керівник підприємства, незалежно від
назви його посади, зазвичай здійснює керів
ництво підприємством в цілому. Тобто в ме
жах чинного законодавства розпоряджається
його майном та коштами, укладає договори
тощо. Проте якщо підприємство велике
і має промислове спрямування, згідно з його
структурою питаннями виробництва, а саме
забезпечення виконання планів підприєм
ства, займається окрема особа, яка займає
керівну посаду «Директор з виробництва».
Зауважимо, що в такого керівника є підпо
рядкований йому підрозділ, який забезпечує
сталу роботу виробничих ліній, пов’язаних
з виготовленням продукції підприємства,
здійснює регулювання перебігу виробничого
процесу тощо.
Наприклад, на великому підприємстві
питаннями формування кадрової політики,
визначення її основних напрямів відповідно
до стратегії розвитку підприємства та за
ходів для її реалізації займається директор
з кадрових питань та побуту.
Згідно з класифікаційним угрупованням
посади з кодом КП 1222.1 належать до «Го
ловних фахівців — керівників та технічних
керівників виробничих підрозділів у про
мисловості», примірну посадову інструкцію
яких можна знайти у Випуску 5 ДКХП.
Водночас слід зауважити, що цими питан
нями на підприємстві може займатися також
заступник директора з цих питань. Тобто
в структурі підприємства фігуруватиме саме
ця посада, а не директор з виробництва.
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Проте безпосередньому підпорядкуванню
підлягатиме як директор з виробництва,
так і заступник директора з виробництва.
Для правильного застосування похідного
слова до обраної посади необхідно визна
читись, заступником кого буде ця особа —
заступником директора підприємства чи
заступником директора з виробництва.
Адже в цьому разі постає питання щодо
затвердження посадової інструкції, а отже,
і питання підпорядкованості також ви
никне. За логікою, заступник директора
з виробництва буде підпорядкований без
посередньо директору з виробництва, а не
директору підприємства.
Щодо правил застосування похідних слів
до відповідної посади, то для всіх посад
вони однакові. Слід пам’ятати, що похідні
слова до професій (посад) на практиці за
стосовуються, як правило, для визначення
або регламентації організаційно-правового
статусу працівника на підприємстві.
Отже, похідні слова до професій (про
фесійних назв робіт) визначені в додатку В
до КП. Порядок їх застосування наведено
в примітці 1 додатку В до КП, а саме: «Похідні слова до професій (професійних назв
робіт) можуть застосовуватися за умови
збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення
дублювання, збереження коду новоутвореної
професії».
Стосовно запитання, що розглядається,
зазначимо:
• від назви посади «Директор підпри
ємства» (код КП 1210.1) можна утворювати
похідну назву «Заступник директора підпри
ємства» з кодом КП 1210.1;
• від назви посади «Директор з вироб
ництва» (код КП 1222.1) — «Заступник ди
ректора з виробництва» з кодом КП 1222.1.
Окрім цього, зауважимо, що під час
застосування похідного слова останнє за
звичай пишеться перед професійною на
звою роботи.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Внесення запису до трудової
книжки після звільнення
Працівник звільнився, до трудової
книжки внесено запис про звільнення, але згодом виявилося, що
підприємство не внесло запису про переведення. Як діяти в такій ситуації?
Порядок виправлення неправильних
або неточних записів, внесених до
трудової книжки, визначено п. 2.10
Інструкції про трудові книжки. Однак цією
Інструкцією не передбачено норм щодо
внесення до трудової книжки пропущеного
запису.
Відповідно до п. 2.6 згаданої Інструкції
в разі виявлення неправильного або не
точного запису відомостей про роботу, пе
реведення, а також про нагородження та
заохочення тощо виправлення виконується
роботодавцем, де було зроблено відповідний
запис. Отже, внесення виправлень передба
чено тільки в разі виявлення неправильного
або неточного запису. Виправлені відомості
про роботу, а також переведення на іншу
роботу, нагородження та заохочення тощо
мають повністю відповідати оригіналу на
казу/розпорядженню (п. 2.9 Інструкції про
трудові книжки).
Для підтвердження стажу роботи на під
приємстві роботодавець може видати до
відку про роботу, в якій буде вказано про
переведення працівника на іншу посаду. Але
оскільки основним документом про трудову
діяльність працівника є саме трудова книж
ка, до неї, на думку автора, доцільно внести
пропущений запис. Це можна зробити, на
приклад, у такий спосіб.
Після внесеного запису про звільнення
працівника у графі 3 слід вказати повну
назву підприємства. Цей крок є важливим
для визначення, хто саме вносить запис. До
того ж після запису про звільнення в трудовій
книжці вже проставлений підпис керівника
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підприємства або особи, відповідальної за
ведення трудових книжок, та печатка під
приємства (відділу кадрів).
Далі в графі 1 необхідно вказати наступний
порядковий номер, у графі 2 — дату внесен
ня запису, у графі 3 — відомості про пере
ведення, у графі 4 — підставу (тобто номер
наказу про переведення). Слід зауважити,
що в графі 2 має бути вказана саме фактична
дата внесення цього запису, а отже, вона не
збігатиметься з датою видання наказу про
переведення.
Після заповнення всіх необхідних граф цей
запис, незважаючи на норму п. 4.1 Інструкції
про трудові книжки1, варто засвідчити під
писом керівника підприємства (особи, від
повідальної за ведення трудових книжок) та
печаткою підприємства (відділу кадрів). Це
зумовлено тим, щоб під час працевлаштування власника цієї трудової книжки в наступ
ного роботодавця не виникало додаткових
запитань щодо правомірності внесення свого
запису про прийняття. Адже, як відомо, запис
про прийняття працівника на роботу може
1 Нагадаємо, що цим пунктом визначено, що всі записи
про роботу та нагороди, що внесені до трудової книжки за
час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом
керівника підприємства або спеціально уповноваженої
ним особи та печаткою підприємства або печаткою відділу
кадрів тільки в разі звільнення працівника.
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бути внесено після засвідчення останнього
запису підписом керівника підприємства
(особи, відповідальної за ведення трудових
книжок) та печаткою підприємства (відділу
кадрів).
Щодо внесення запису про визнання запи
су про звільнення недійсним зауважимо, що
він може бути внесений у разі потреби його
змінити: наприклад, змінити запис про дату,
номер наказу або підставу звільнення. У такому
разі після зазначення відповідного порядко
вого номера, дати внесення запису в графі 3
пишемо: «Запис за № таким-то недійсний,
звільнений…» і в графі 4 повторюємо дату та
номер наказу (розпорядження) власника або
уповноваженого ним органу, запис з якого
неправильно внесений до трудової книжки.
Однак потреби та сенсу вносити такий
запис у даному випадку немає, адже він не
містить неправильного формулювання, або
дати, або підстави звільнення. Зауважимо,
що запис про звільнення формулюється
так: «Звільнено у зв’язку…» чи «Звільнено за
власним бажанням, ст. 38 КЗпП України» без
зазначення посади. Тому, на думку автора,
незважаючи на недотримання хронології
внесення записів, правильно було б внести
пропущений запис про переведення пра
цівника на іншу посаду після запису про
звільнення.

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

Відкликання працівника
з відпустки для поїздки
у відрядження
Працівник перебував у відпустці, але
у зв’язку з виробничою необхідністю
його на два дні відкликали з відпустки

й направили у відрядження для придбання
необхідних матеріалів. Як оплачувати час
відрядження? Як бути з відпускними?
Насамперед зазначимо, що відклика
ти працівника з відпустки з підстав,
прямо не передбачених законодав
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ством, забороняється. Останнім абзацом
ст. 79 КЗпП та частиною третьою ст. 12 Закону про відпустки встановлено, що від
кликання з відпустки допускається тільки
у випадку, коли це необхідно для:
• відвернення стихійного лиха;
• відвернення виробничої аварії або
негайного усунення її наслідків;
• відвернення нещасних випадків, про
стою, загибелі або псування майна підпри
ємства;
• в інших випадках, передбачених за
конодавством.
При цьому необхідне ще й виконання
таких умов:
• наявність згоди працівника;
• основна безперервна частина відпустки
(до відкликання або після нього) становить
не менше 14 календарних днів;
• невикористану частину відпустки нада
ють працівнику після закінчення дії причин,
з яких його відкликано з неї, або за згодою
сторін переносять на інший період, за умо
ви, що її буде надано працівнику до кінця
робочого року, але не пізніше 12 місяців
після закінчення робочого року, за який
надається відпустка.
Зважаючи на те, що працівника від
кликали з відпустки з метою термінового
придбання для підприємства необхідних
матеріалів, найбільш доречною із вказаних
вище підстав для відкликання працівника
з відпустки є «відвернення простою на під
приємстві». Вважаємо, що саме її слід вка
зати в наказі.
Дні відрядження працівнику слід опла
тити за загальними правилами. Як бути
з виплаченими відпускними, залежить
від того, продовжуватиме працівник на ці
два дні відпустку чи використає пізніше.
Якщо продовжуватиме, то перерахунку
відпускних проводити не потрібно, а якщо
переноситиме — суму відпускних за два
дні слід врахувати під час оплати за дні
відрядження.
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Доплата до середнього
заробітку в разі переведення
на іншу роботу
Майстра цеху перевели з однієї дільниці на іншу. Оклад за новим місцем роботи менший, але загалом
зарплата буде вищою. Чи слід упродовж
двох тижнів виплачувати йому середню
заробітну плату?
Питання оплати праці в разі пере
ведення працівника на іншу посаду
регулюється ст. 114 КЗпП. Нею вста
новлено, що коли працівника переводять на
іншу постійну нижчеоплачувану роботу, за
ним зберігається його середній заробіток
протягом двох тижнів з дня переведення.
Тобто якщо читати цю норму буквально, то
маємо, що середній заробіток протягом двох
тижнів слід зберігати тільки в разі переведен
ня працівника на нижчеоплачувану роботу.
У випадку, наведеному в запитанні, оклад
за новим місцем роботи менший, і оскільки
саме він має бути вказаний у наказі про
переведення, це виглядає як переведення
на нижчеоплачувану роботу.
З іншого боку, в запитанні зазначено,
що загалом зарплата буде вищою, ніж за
попереднім місцем роботи, очевидно, за
рахунок доплат, надбавок, премій, іншого
режиму роботи тощо.
Зважаючи на те, що всі доплати (виплати)
здійснюються на підставі розпорядження
керівника підприємства, доцільно в наказі
про переведення на іншу роботу, крім окладу,
вказати ще й про доплати, надбавки тощо,
щоб було зрозуміло, що працівник все ж таки
отримуватиме вищу зарплату.
І другий момент — про збереження
середнього заробітку. Порівнюються не
оклади, а середній і фактичний заробі
ток. За попереднім місцем роботи його
обчислюють виходячи з виплат за останні
два календарних місяці до переведення.
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А як визначити фактичну зарплату за но
вим місцем роботи, якщо працівник тільки
перейшов на неї?
На нашу думку, за підсумками місяця,
коли буде обчислено фактичну зарплату
за новим місцем роботи, необхідно саме
її порівняти із середнім заробітком за по
передньою роботою.
Якщо така фактична зарплата на ново
му місці роботи виявиться меншою, тоді
необхідно провести доплату.

Як дізнатися, які посади
за штатним розписом
вакантні
Як дізнатися, які посади вакантні,
адже у штатному розписі не вказано
прізвищ?
Штатний розпис зазвичай містить
такі графи: назва структурного під
розділу; назва посади (професії); код
за Класифікатором професій; кількість штат
них одиниць; посадовий оклад, тарифна
ставка (оклад); надбавки (доплати); місячний
фонд заробітної плати. Конкретних прізвищ
працівників у ньому немає.
На практиці кадрові служби підприємств
(особливо середніх та великих) на підста
ві штатного розпису складають і ведуть
такий робочий обліковий документ, як
штатно-посадова книга. Законодавством
її ведення не передбачено, але наявність
такої книги дуже допомагає працівникам
кадрової служби.
На відміну від штатного розпису у штатнопосадовій книзі зазначається не кількість
одиниць, а саме які посади та ким зайнято.
Тому з її допомогою можна оперативно
отримувати потрібну інформацію стосовно
комплектації штату працівників, розміщення кадрів (конкретних працівників) у струк
турних підрозділах та кількості вакантних
посад.
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Оскільки затвердженої форми такої книги немає, підприємства розробляють її
самостійно. Книгу зазвичай ділять на роз
діли, назви яких мають відповідати назвам
структурних підрозділів підприємства,
причому розміщують їх у тому ж порядку,
в якому вони наведені у штатному розписі.
Для зручності кожний розділ штатно-по
садової книги доцільно починати з нового
розвороту.
Кількість граф у такій книзі довільна.
Найчастіше підприємства поділяють її на
такі графи: назва посади (професії); посадо
вий оклад (грн); надбавки, доплати (грн);
прізвище, ім’я, по батькові; дата народжен
ня; освіта (назва навчального закладу та
рік закінчення); кваліфікація (звання) та
спеціальність відповідно до документа про
освіту; номер і дата наказів про прийняття
на роботу, переведення, звільнення.
Оскільки графи мають бути досить широ
кими, зручніше вести штатно-посадову книгу
у великому зошиті або журналі формату А4.
Нумерувати аркуші необов’язково.
Якщо до штатного розпису вносяться
зміни та доповнення, їх необхідно внести
і до штатно-посадової книги. Для цього
наприкінці кожного розділу книги бажано
залишати вільне місце для продовження
записів і таких доповнень.
Особливістю ведення штатно-посадової
книги є те, що відомості в ній (окрім назв
структурних підрозділів та посад) записують
олівцем. Після звільнення працівника з роботи чи переведення на іншу посаду (роботу)
відомості про нього витирають гумкою і на
цьому ж самому місці записують відомості
про нового працівника.
За відсутності нового працівника відповід
ні графи навпроти вакантної посади мають
залишатися незаповненими (чистими) доти,
доки не буде прийнято нового працівника
або скорочено посаду. Саме на підставі не
заповнених граф і можна дізнатися про те,
які посади є вакантними.
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Виплата матеріальної допомоги
сумісникам
На підприємстві, крім основних працівників, працюють і сумісники. На
яких умовах їм виплачується матеріальна допомога?
Із запитання незрозуміло, про яку
саме матеріальну допомогу йдеться, —
на оздоровлення чи для вирішення
соціально-побутових питань, тому вкажемо
про обидва види допомоги.
Матеріальна допомога працівникам під
приємства може надаватися роботодавцем
як добровільно, так і в обов’язковому порядку. Під обов’язковим порядком надання до
помоги розуміється, що її виплата закріплена
законодавчо.
Так, наприклад, згідно з абзацом тре
тім п. 2 постанови КМУ «Питання оплати
праці працівників установ, закладів та ор
ганізацій окремих галузей бюджетної сфе
ри» від 11.05.2001 р. № 524 медичним та
фармацевтичним працівникам державних
і комунальних закладів (установ) до що
річної відпустки надається допомога на
оздоровлення в розмірі окладу. Така допо
мога надається і працівникам-сумісникам,
але в розмірі не більше ніж один посадовий
оклад на рік (п. 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвер
джених наказом Міністерства праці та со
ціальної політики України, Міністерства
охорони здоров’я України від 05.10.2005 р.
№ 308/519). Тобто якщо, припустимо, ме
дичний працівник працює в лікарні «на повну ставку» за основним місцем роботи та
на «0,5 ставки» — за сумісництвом, то йому
можна виплатити допомогу на оздоровлення
тільки в розмірі одного посадового окладу.
Порядок добровільного надання матері
альної допомоги законодавством не визна
чений, у зв’язку з чим кожне підприємство
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встановлює його самостійно. Це дає змогу
зробити ст. 91 КЗпП, згідно з якою підпри
ємства, установи, організації в межах своїх
повноважень і за рахунок власних коштів
можуть встановлювати додаткові порівняно
із законодавством трудові та соціально-по
бутові пільги для працівників.
Кожне підприємство має право само
стійно визначати напрямки використання
частки прибутку, що залишається в його роз
порядженні, а отже, воно може самостійно
ініціювати надання матеріальної допомоги
й сумісникам нарівні з основними працівни
ками. Але необов’язково, що для основних
працівників та працівників-сумісників бу
дуть передбачені однакові умови виплати
матеріальної допомоги. Так, може бути,
що основні працівники матимуть право на
отримання двох чи більше видів допомоги
(на оздоровлення до щорічної відпустки,
для вирішення соціально-побутових питань
тощо), а працівники-сумісники — тільки на
один, наприклад, на оздоровлення.
Отже, кожне підприємство недержавної
форми власності приймає самостійне рішення щодо того, кому, в яких випадках та в якому розмірі виплачувати матеріальну допо
могу. Зазвичай ці питання закріплюються
в колективному (трудовому) договорі як
складова соціально-побутових пільг. У такому
разі вважається, що виплата матеріальної до
помоги закріплена «законодавчо» — на рівні
локального акта — і її надання є обов’язковим
у разі настання подій, за якими виникає
такий обов’язок.

Виправлення помилок
у повідомленні про прийняття
на роботу
Після того як працівник приступив
до роботи на підприємстві, було виявлено, що в повідомленні про його
прийняття припустилися помилки в написанні прізвища (замість «Роздобудько»
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вказали «Роздобутько»). Чи можна подати
скасовуюче повідомлення?
Так, подання скасовуючого повідом
лення передбачено його формою.
Після внесення змін до ст. 24 КЗпП
та запровадження обов’язкового подання до
початку роботи працівника повідомлення
про прийняття на роботу було ухвалено
постанову КМУ «Про порядок повідомлення
Державній фіскальній службі та її територі
альним органам про прийняття працівника
на роботу» від 17.06.2015 р. № 413 (далі —
Постанова № 413).
У додатку до Постанови № 413 міститься
форма такого повідомлення. Реквізит «2»
передбачає два типи повідомлення — по

чаткове та скасовуюче. Початкове подається
з інформацією про прийняття працівника
на роботу, а скасовуюче — в разі допущення роботодавцем помилки й необхідності
внесення змін до раніше поданого повідом
лення.
Виправлення помилки здійснюється за
такою самою процедурою, як і в розрахунку
за ф. № 1ДФ. Тобто подається повідомлення
типу «скасовуюче» з помилковими даними
й одночасно повідомлення типу «початко
ве» — з правильними.
У випадку, викладеному в запитанні, у ска
совуючому повідомленні вказується прізвище
«Роздобутько», а в початковому — «Роздобудь
ко». У разі виконання таких дій допущення
помилки не вважається порушенням.

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

Виключення «лікарняних»
у разі розрахунку відпускних
Чи правда, що під час обчислення
відпускних не враховуються «лікарняні», оскільки «час, протягом
якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин
не працювали і за ними не зберігався
заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду»?
Дійсно, п. 2 Порядку обчислення се
редньої заробітної плати, затвердже
ним постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100), встановлено,
що час, протягом якого працівники згідно
з чинним законодавством або з інших по
важних причин не працювали і за ними не
зберігався заробіток або зберігався частково,
виключається з розрахункового періоду.

У той же час п. 3 цього Порядку вста
новлено, що під час обчислення середньої
заробітної плати для оплати за час щорічної
відпустки, додаткових відпусток у зв’язку
з навчанням, творчої відпустки, додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей, або
компенсації за невикористані відпустки,
крім зазначених вище виплат, до фактичного
заробітку включаються виплати за час, про
тягом якого працівнику зберігається серед
ній заробіток, зокрема допомога у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю.
Якщо б Порядок № 100 не містив такого
застереження, можна було б «вигадувати»
такий варіант, як у запитанні, тобто що
«лікарняні» під час обчислення відпускних
не враховуються.
«Лікарняні» не враховуються тільки під
час обчислення середньої зарплати за два
останні місяці та під час обчислення «лікар
няних» і допомоги по вагітності та пологах,
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про що є прямі застереження в п. 4 Порядку
№ 100 та в п. 3 Порядку обчислення серед
ньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постано
вою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Утримання аліментів
без рішення суду
Працівник написав заяву про утримання із його заробітку аліментів
і перерахування їх на користь колишньої дружини. Договору про добровільну сплату аліментів, виконавчого листа чи
наказу суду немає. Чи може підприємство
утримувати і перераховувати аліменти
в такому випадку?
У цьому випадку підприємству слід
виходити з того, що відповідно до
ст. 25 Закону про оплату праці за
бороняється будь-яким способом обмежу
вати працівника вільно розпоряджатися
своєю заробітною платою, крім випадків,
передбачених законодавством. Тому під
приємство має право проводити утриман
ня аліментів за заявою працівника. А що
стосується їх розміру, періодичності сплати
тощо, то ці питання батьки дитини мають
вирішувати в індивідуальному порядку. Під
приємство може надати працівнику посильну
консультацію з питань розміру аліментів,
в т. ч. мінімального, та їх сплати.

Працівник захворів під час
«військової» відпустки
Працівнику як учаснику бойових
дій було надано відпустку відповідно до ст. 162 Закону про відпустки
тривалістю 14 календарних днів. Під час
цієї відпустки працівник захворів. Чи оплачувати йому «лікарняні»?

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Міністерство соціальної політики
України у листі від 04.08.2016 р.
№ 430/13/116-16 роз’яснило, що на
відміну від щорічної відпустки, додаткова
відпустка окремим категоріям ветеранів війни надається незалежно від відпрацьованого
в році часу, один раз протягом календарного
року на підставі заяви працівника та посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни. Вона не переноситься (не продовжується)
на дні тимчасової непрацездатності працівника чи святкові й неробочі дні, що припали на її
період. Не використана в поточному році така
відпустка на наступний рік не переноситься.
Таким чином, якщо виходити з цього
роз’яснення, то «лікарняні» під час такої
відпустки не виплачуються за аналогією
з «чорнобильською» відпусткою, яка також
не переноситься (не продовжується) на дні
тимчасової непрацездатності працівника
чи святкові й неробочі дні, що припали на
її період, і вважається пільгою.
Якщо тимчасова непрацездатність триває
довше, ніж відпустка, оплаті підлягають дні,
які припадають на період після закінчення
відпустки.

Заява про хворобу під час
відпустки
Працівник захворів під час відпустки. Йому слід написати заяву про
продовження відпустки чи відпустка
продовжується «автоматично»?
У ст. 11 Закону про відпустки зазна
чено, що щорічна відпустка повинна
бути перенесена на інший період або
продовжена, зокрема, в разі тимчасової
непрацездатності працівника, засвідченої
у встановленому порядку.
Усталеною вже є практика, що в такому
випадку підприємства самостійно розроб
ляють механізм їх інформування про тим
часову непрацездатність працівників під час
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відпусток та прийняття попередніх рішень
щодо їх перенесення чи продовження. Після
виходу працівника на роботу таке його рі
шення варто закріпити заявою. Детальніше
на цю тему див. журнал «Заработная плата»
№ 6/2017, с. 15.

Відпустка суміснику в перший
місяць роботи
Працівника прийнято на роботу за
сумісництвом у середині червня,
а 3 липня він йде у відпустку за основним місцем роботи. Йому слід надати
відпустку без збереження заробітної плати
на час відпустки за основним місцем роботи?
Статтею 25 Закону про відпустки
встановлено, що відпустка без збе
реження заробітної плати за бажан
ням працівника надається в обов’язковому
порядку, зокрема, сумісникам на термін до
закінчення відпустки за основним місцем
роботи. Але визначальним при цьому є ба
жання працівника.
Міністерство соціальної політики України
у листі від 19.09.2013 р. № 416/13/116-13
роз’яснювало, що відпустка без збереження
заробітної плати, що надається працівникові
в обов’язковому порядку (ст. 25 Закону про
відпустки), та відпустка без збереження
заробітної плати за згодою сторін (ст. 26
Закону про відпустки) надаються лише за
бажанням працівника, а не з ініціативи
роботодавця. І зауважило, що примусове
відправлення працівників у відпустки без
збереження заробітної плати є грубим по
рушенням законодавства про працю, за що
роботодавця в установленому порядку має
бути притягнено до відповідальності.
Сумісник на новому місці роботи права
на відпустку ні повної тривалості, ні пропо
рційно відпрацьованому часу ще не має. Тому
в цій ситуації сторонам слід домовлятися: або
працівник бере відпустку без збереження
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зарплати, або йому надається щорічна від
пустка авансом.

Суміщення електриком вакантної
посади електрика
На підприємстві є вакантною одна
з посад електрика. Чи може її суміщати інший електрик?
Кодекс законів про працю України
прямо не дає визначення поняття
«суміщення», хоча регулює питання
запровадження суміщення як зміну істотних
умов праці (ст. 32 КЗпП) та визначає питання
оплати праці за наявності суміщення (ст. 105
КЗпП). Тому загальні норми та принципи
суміщення професій регулюються поста
новою Ради Міністрів СРСР «Про порядок
і умови суміщення професій (посад)» від
04.12.1981 р. № 1145 (далі — Постанова
№ 1145) та Інструкцією про порядок та умови
суміщення професій (посад), затвердженою
постановою Держкомпраці СРСР, Мінфіну
СРСР та ВЦРПС від 14.05.1982 р. № 53-ВЛ
(далі — Інструкція № 53), що залишаються
чинними в частині, що не суперечить зако
нодавству України відповідно до постанови
Верховної Ради України «Про порядок тим
часової дії на території України деяких актів
законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 р.
№ 1545-XII.
В Інструкції № 53 зазначено, що Поста
новою № 1145 передбачені порядок і умови:
• суміщення професій (посад);
• розширення зон обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт;
• виконання поряд зі своєю основною
роботою обов’язків тимчасово відсутніх
працівників.
Усі ці види робіт допускаються на одному
й тому ж підприємстві, в установі, організації
за згодою працівника протягом встановле
ної законодавством тривалості робочого
дня (робочої зміни), якщо це економічно
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доцільно та не веде до погіршення якості
продукції, виконуваних робіт, обслугову
вання населення.
Під суміщенням професій (посад) розу
міється виконання працівником поряд зі
своєю основною роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткової роботи за
іншою професією (посадою).
Під розширенням зон обслуговування та
збільшенням обсягу виконуваних робіт розу
міється виконання поряд зі своєю основною
роботою, обумовленою трудовим договором,
додаткового обсягу робіт за однією й тією ж
професією або посадою.
Під виконанням обов’язків тимчасово
відсутнього працівника без звільнення
від своєї основної роботи слід розуміти
заміну працівника, відсутнього у зв’язку
з хворобою, відпусткою, відрядженням та
з інших причин, коли відповідно до чинного
законодавства за ним зберігається робоче
місце (посада).
Порядок і умови суміщення професій (по
сад) застосовуються також у разі розширення
зон обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
Таким чином, у цьому випадку доцільно
вести мову про розширення зон обслуговування та збільшення обсягу виконуваних
робіт.
Порядок доплати за суміщення професій
(посад), за розширення зон обслуговування
та збільшення обсягу виконуваних робіт,
виконання обов’язків тимчасово відсут
нього працівника регулюється ст. 105 КЗпП
і встановлюється на умовах, передбачених
колективним договором.1
1 Схожа ситуація розглядається у статті «Ділимо» по
саду між працівниками» на с. 19 цього номера журналу
«Заработная плата». (Прим. ред.)
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Строки виплати зарплати
У журналі «Заработная плата»
№ 6/2017, с. 70 був опублікований лист Мінсоцполітики щодо
термінів виплати зарплати та коментар
редакції до нього. Отже, кожного разу слід
по-новому рахувати 16-денний термін чи
достатньо встановити терміни виплати
зарплати один раз?
У зв’язку з виплатою зарплати напере
додні вихідних (святкових, неробочих
днів) терміни виплати, встановлені
в розпорядчому документі (наказі, поло
женні про оплату праці тощо), переглядати
не потрібно.

Підтвердження роботи
у відрядженні
Працівник стверджує, що у відрядженні працював надурочно, і вимагає доплати. На підставі якого
документа доплатити за таку роботу?
Робочий тиждень на всіх підприєм
ствах відповідно до КЗпП становить
40 годин, і, як правило, робочий день
за п’ятиденного робочого тижня триває
8 годин. Тому й вважається, що на праців
ника, який перебуває у відрядженні, поши
рюється режим робочого часу того підпри
ємства, до якого він відряджений, і там він
працює таку ж кількість годин. Працівник
має надати підтвердження, що його режим
роботи за місцем відрядження відхилявся від
звичайного. Якими документами і як слід
це підтверджувати, підприємство визначає
самостійно та/або за домовленістю з під
приємством, куди відряджається працівник.

Трудовое право

ТРУДОВОЕ ПРАВО
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Сегодня в рубрике:

«Делим» должность
между работниками

c. 19

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

«Ділимо»

посаду між
працівниками
Життєві ситуації непередбачувані. Іноді те, що відбувається
поруч з нами, змушує нас працювати удвічі більше, а іноді
й навпаки. Проте для роботодавця завжди важливо, щоб
робота виконувалася постійно та вчасно. Щоб не допустити
прогалин у роботі, він може встановлювати суміщення, виконання обов’язків відсутніх працівників, неповний робочий
час та навіть прийняття своїх працівників за сумісництвом.
Натомість таку норму, як розширення зон обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт, найчастіше не бере до
уваги. Саме про неї й піде мова в статті
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Ситуація
Штатним розписом підприємства передбачено посаду юриста у кількості двох
штатних одиниць, які зайняті двома працівниками. Один із них має бажання працювати неповний робочий час («0,5 ставки»),
інший — виконувати обов’язки за рештою
«0,5 ставки» з доплатою 50 % окладу за цією
посадою. Як правильно «поділити» посаду
між працівниками?

Кількість працівників
у штатному розписі
Насамперед слід зазначити, що посади,
які використовуються підприємством, мають бути передбачені штатним розписом
та Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010,
затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327
(далі — КП).
Штатним розписом вважається документ,
у якому визначається перелік посад (професій), кількість штатних одиниць, розмір
посадових окладів, надбавок і доплат за
умови, що останні передбачені системою
оплати праці й мають постійний характер.
Для бюджетних установ та організацій штатний розпис має свою форму та складається
згідно з нею. Для інших підприємств форму
штатного розпису законодавством не встановлено, тому він може складатися в довільній формі. Відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України юридичні особи мають
право визначати його самостійно.
Зазвичай форма штатного розпису містить такі графи, як: «№ з/п», «Найменування
структурного підрозділу та посад (професій)», «Найменування посади/професії»,
«Код за КП», «Кількість штатних одиниць»,
«Посадовий оклад (тарифна ставка), грн»,

«Надбавки, доплати, грн», «Місячний фонд
заробітної плати, грн».
Для чіткішого роз’яснення зупинимося
на графі «Кількість штатних одиниць». Слід
зауважити, що коли йдеться про їх кількість,
таким поняттям, як «ставка», не оперують.
Формулювання «0,5 ставки» передбачає
роботу працівника на умовах неповного
робочого часу відповідно до ст. 56 КЗпП.
Отже, у графі «Кількість штатних одиниць» зазначають певну кількість працівників (робітників) напроти кожної посади
(професії). Окрім цього, кількість працівників (робітників) підраховується по кожному
структурному підрозділу (за умови структурного поділу) та разом по юридичній особі.
У штатному розписі це може мати такий
вигляд, наприклад, юридичний відділ складається з таких працівників:
• начальник юридичного відділу — 1;
• головний юрист — 1;
• юрист — 2;
• помічника юриста — 1.
Оскільки в описуваній ситуації один
з юристів бажає працювати на «півставки»1, то угодою між ним та роботодавцем
може встановлюватись неповний робочий
день. Такі умови можуть бути визначені як
під час прийняття на роботу, так і згодом.
Оплата праці в цих випадках провадиться
пропорційно відпрацьованому часу, тому
в табелі обліку робочого часу відповідно до
форми, затвердженої наказом Державного
комітету статистики України від 05.12.2008 р.
№ 489, зазначаються відпрацьовані години.
Наприклад, коли юристу встановлено
неповний робочий день тривалістю чотири
години, то і в табелі має бути проставлено
саме цю цифру («4»/«РС»). Пам’ятайте, що
робота на умовах неповного робочого часу
не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.
1 Нагадаємо, що це робота з неповним робочим часом.
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Нормативне регулювання
Кодекс законів про працю України це
питання прямо не регулює. Тому для його
вирішення слід звернутися до постанови
Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови
суміщення професій (посад)» від 04.12.1981 р.
№ 1145 (далі — Постанова № 1145) та Інструкції щодо застосування постанови Ради
Міністрів СРСР від 04.12.1981 р. № 1145
«Про порядок і умови суміщення професій
(посад)», затвердженій Держкомпраці СРСР
від 14.05.1982 р. № 53-ВЛ (далі — Інструкція
№ 53-ВЛ). Ці документи діють у частині,
що не суперечить Конституції й законам
України відповідно до постанови Верховної
Ради України «Про порядок тимчасової дії на
території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 р. № 1545-XII.

Як діяти
У встановленні суміщення або покладенні виконання обов’язків сенсу немає, адже
суміщенням професій (посад) вважається
виконання працівником разом зі своєю
основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою
професією (посадою) протягом робочого
часу за основною посадою. Таке визначення
поняття «суміщення» міститься в Постанові
№ 1145.
Підтвердженням того, що в ситуації, яка
розглядається, суміщення професій (посад)
не може бути встановлене, є те, що посада
юриста, зайнята працівником, який працює неповний робочий час, не вважається
вакантною.
Нагадаємо, що вакансія — це вільна посада (робоче місце), на яку може бути праце
влаштована особа (п. 3 ст. 1 Закону України
«Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№ 5067-VI). А для встановлення суміщення
посад у штатному розписі підприємства має

бути передбачена вакантна посада. Про це,
зокрема, йдеться в п. 9 Інструкції № 53-ВЛ,
якою передбачено, що зменшення чисельності працівників у результаті суміщення
професій (посад) не може бути підставою
для зміни встановленого підприємствам,
установам, організаціям ліміту чисельності
та затвердженого для них штатного розпису,
ліквідації підрозділів.
Виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника вважається заміна
працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших
причин, коли працівник поряд зі своєю основною роботою виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника. А отже, в описаній ситуації ця норма також не може бути
застосована.
Прийняття працівника, який обіймає
посаду юриста, знову ж таки на посаду юриста, але вже за сумісництвом (внутрішнім)
законодавством не заборонена, проте чи
є у цьому сенс — обирати роботодавцю.
І хоча для певної посади, незважаючи
на кількість штатних працівників за нею,
розробляється єдина посадова інструкція,
підставою для розробки окремих посадових інструкцій за відповідною посадою можуть стати завдання та обов’язки різного
спрямування.
Наприклад, за однією посадою юрист,
окрім інших обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, в основному бере участь
у роботі зі справами господарського права,
а інший — цивільного. Таким чином, їхні
обов’язки різні. Водночас, якщо звернути
увагу на таке поняття, як «збільшення обсягу
виконуваних робіт», можна із цієї ситуації
вийти по-іншому.
Оскільки збільшення обсягу виконуваних
робіт регулюється тими ж самими документами, тобто Постановою № 1145 та Інструкцією № 53-ВЛ, якими визначені порядок
та умови суміщення посад (професій), слід
наголосити на одній важливій різниці між
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ними. Вона полягає в тому, що в разі суміщення посад додатковий обсяг робіт виконується
за іншою посадою чи професією, а в разі
збільшення обсягу виконуваних робіт — за
однією й тією ж посадою чи професією.
Ще один додатковий аргумент для запровадження збільшення обсягу виконуваних робіт у ситуації, що розглядається,
полягає в тому, що відповідно до п. 9 Інструкції № 53-ВЛ у штатному розписі кількість
штатних одиниць за посадою, за якою збільшується обсяг робіт, у штатному розписі не
зменшується, хоча роботу виконуватиме
менша кількість працівників.
З точки зору практики оформити збільшення обсягу виконуваних робіт нескладно.
Насамперед слід звернути увагу, що оскільки
працівником виконуватиметься додатковий
обсяг робіт, йому має бути встановлена доплата. Згідно з п. 3 Інструкції № 53-ВЛ угода
про збільшення обсягу виконуваних робіт
оформляється наказом (розпорядженням)
адміністрації за погодженням з виборним
органом первинної профспілкової організації
із зазначенням обсягу додатково виконуваних функцій або робіт і розміру доплати.
Отже, розмір доплати має чітко визначатися
наказом роботодавця, якщо останнє не встановлено іншими внутрішніми документами.
Щодо працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної
сфери зауважимо, що доплата за збільшення
обсягу виконуваних робіт установлюється
у розмірі до 50 % посадового окладу чи
тарифної ставки (пп. 3 п. 3 постанови КМУ
«Про оплату праці працівників на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» від 30.08.2002 р. № 1298).
Якщо збільшення обсягу виконуваних
робіт встановлюється за ініціативою роботодавця, працівник, умови праці якого будуть
істотно змінені, про майбутні зміни та їх дату
має бути попереджений роботодавцем, але
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не пізніше ніж за два місяці до їх введення
(частина третя ст. 32 та ст. 103 КЗпП).
Якщо працівник сам ініціює виконання
більшого обсягу робіт, на ім’я керівника підприємства він подає заяву, в якій зазначає
дату, з якої він готовий виконувати додатковий обсяг робіт. На її підставі роботодавець
видає наказ.
Водночас допустимим буде також збільшення обсягу виконуваних робіт в інший
спосіб. Керівник структурного підрозділу
подає керівнику підприємства доповідну
записку, в якій розкриває суть ситуації,
що склалася, з проханням збільшити обсяг
виконуваної роботи певному працівнику.
У такому разі на підставі цієї доповідної
записки та письмової згоди працівника
роботодавець видає наказ про збільшення
обсягу виконуваних робіт.
Наприклад, начальник юридичного відділу подає доповідну записку директору підприємства про збільшення обсягу виконуваних робіт, а саме участь у роботі зі справами
цивільного права. Термін її виконання може
встановлюватися як на певний час, який
визначається в наказі, так і без визначення
строку (п. 4 та 5 Постанови № 1145).
Слід зауважити, що збільшення обсягу
виконуваних робіт, як і суміщення посад,
виконується на підприємстві за основним
місцем роботи і в час, відведений для основ
ної роботи, тому право на надання відпусток окремо за збільшення обсягу робіт не
надається, адже відпустки надаються за
відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору,
а не з дня збільшення для цього працівника
обсягу виконуваних робіт. Таким чином, стає
зрозумілим, що і повідомлення до територіальних органів Державної фіскальної служби
не подається, оскільки в разі збільшення
обсягу виконуваних робіт прийняття на
роботу не відбувається.
Що стосується листків непрацездатності, то зауважимо, що як і під час суміщен-
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ня посад їх оплата здійснюється тільки за
посадою, яку обіймає працівник. Те саме
стосується табелю обліку робочого часу,
в якому збільшення обсягу виконуваних
робіт окремо не відображається, адже робота виконується протягом робочого дня
за займаною посадою.
Внесення запису до трудової книжки
працівника в разі збільшення обсягу ви-

конуваних робіт інструкцією про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом міністерства праці
України, міністерства юстиції України,
міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58, не
передбачено, оскільки посада працівника
не змінюється, збільшується тільки обсяг
виконуваних робіт.

Додаток 1
Зразок наказу про встановлення неповного робочого часу
на визначений строк
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙДУЖНЕ»
НАКАЗ
31.07.2017

м. Ужгород

№ 47-К

Про встановлення
неповного робочого часу
ВСТАНОВИТИ:
ВАЛАЩУКУ Юрію Івановичу, юристу юридичного відділу, неповний робочий день
тривалістю 4 години з 1 серпня до 31 грудня 2017 р. з режимом роботи з 10:00 до
14:00 та оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.
Підстава: заява Валащука Ю. І. від 31.07.2017 р.
Директор
З наказом ознайомлений
Валащук Ю. І. Валащук
01.08.2017

Кравченко

А. С. Кравченко
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Додаток 2
Зразок наказу про збільшення обсягу виконуваних робіт
на визначений строк
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙДУЖНЕ»
НАКАЗ
31.07.2017

м. Ужгород

№ 48-К

Про збільшення обсягу
виконуваних робіт
ЗБІЛЬШИТИ
ДМИТРУКУ Олегу Віталійовичу, юристу юридичного відділу, обсяг виконуваних
робіт, який полягає в роботі зі справами цивільного права, з 1 серпня 2017 р. на період встановлення неповного робочого часу основному працівнику Валащуку Ю. І. до
31 грудня 2017 р. з доплатою в розмірі 50 % від основного посадового окладу.
Підстави: 1. Заява Дмитрука О. В. від 31.07.2017 р.
2. Колективний договір від 14.11.2016 р.
Директор
З наказом ознайомлений
Дмитрук О. В. Дмитрук
01.08.2017

РЕКЛАМА
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Кравченко

А. С. Кравченко

Сегодня в рубрике:

Оплата труда в двойном
размере: документы
по оплате за работу
в выходные

c. 25

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Оплата труда

в двойном размере:
документы по оплате
за работу в выходные
В предыдущей статье об оплате труда в двойном размере
(журнал «Заработная плата» № 7/2017) были систематизировано рассмотрены законодательные нормы и методические
рекомендации по организации и компенсации работы в выходные, праздничные (нерабочие) дни и в сверхурочное время.
О документальном оформлении внутренних нормативных
положений и распорядительных действий по оплате труда
в двойном размере с учетом особенностей при поденном
и суммированном учете рабочего времени — в статье
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ему о документировании организации и компенсации работы в выходные, праздничные (нерабочие) дни
и в сверхурочное время1 для полноты ее
раскрытия целесообразно представить
в таких аспектах:
• внутренние нормативные документы
(приложения 1 и 2);
• примеры оформления информационно-распорядительной документации (приложения 3-8).

Внутренние документы
с положениями о рабочих
и выходных днях
В приложении 1 приводятся примеры
положений о режимах труда и отдыха (п. 13
Правил внутреннего трудового распорядка; далее — Правила). В Правилах определяется порядок установления рабочих
и выходных дней:
• по графикам работы предприятия при
поденном учете рабочего времени;
• по графикам выходов на работу (в т. ч. по
графикам сменности) при суммированном
учете рабочего времени.
Видим, что продолжительность ежедневной работы при поденном учете рабочего
времени устанавливается непосредственно
Правилами (8 часов), а при суммированном
учете — в графиках сменности, утверждаемых согласно Правилам.
В п. 18 Правил приведено положение
о сверхурочной работе, определенное согласно законодательным нормам.
В приложении 2 — фрагмент коллективного договора с нормами по организации работ
в выходные, праздничные (нерабочие) дни
и в сверхурочное время с особенностями при
поденном и суммированном учете рабочего
1 Вопросы документального оформления оплаты труда
в сверхурочное время будут рассмотрены в следующем
номере. (Прим. ред.)
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времени. Эти нормы — руководство к правомерному выполнению соответствующих
распорядительных действий.

Организация привлечения
к работе в выходные
и праздничные дни
В приложениях 3, 4, 5, 6 приведены примеры информационно-распорядительных
документов о привлечении отдельных работников к работе в выходные и праздничные
дни и о форме компенсации за эту работу.
Необходимые решения и предлагаемые действия формулируются с законодательными
обоснованиями.
Статья 71 КЗоТ допускает привлечение
отдельных работников к работе в выходной
день (а значит, и в праздничный и нерабочий день — ст. 73 КЗоТ) с разрешения
профсоюзного комитета. Поэтому в заявке
работодателя о получении разрешения проф
кома на эти работы работники должны быть
перечислены персонально.
Соглашение сторон — обоюдное желание
компенсации работы в выходные дни предоставлением другого дня отдыха (далее — отгул), и не имеет значения, по инициативе
какой стороны достигнуто соглашение.
Разницы в практическом предоставлении
отгулов по инициативе одной из этих двух
сторон при достижении соглашения нет.
Инициатива в получении отгула за работу
в праздничные (нерабочие) дни по желанию
работника может исходить от работника.
Законодательством не установлен срок
давности по предоставлению работнику другого дня отдыха за работу в выходной и праздничный (нерабочий) день. Как правило, отгул предоставляется в ближайшее время.
В приложении 7 приведен пример приказа о привлечении к работе в выходной
и праздничный день. Приказом предусмот
рен и порядок компенсации за работу в эти
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дни. Этот порядок с учетом нормативных
условий не может быть однозначным. Так,
учитывается желание работника о форме
компенсации (в денежном выражении или
предоставление отгула).
При предоставлении отгула указывается
конкретная дата его предоставления, в т. ч.
при присоединении его к очередному отпуску
(при самовольном использовании отгула
работник может быть уволен за прогул,
о чем указано в п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Украины «О практике
рассмотрения судами трудовых споров»
от 06.11.1992 г. № 9).
Основания для привлечения работников к работе в выходные и в праздничные
(нерабочие) дни одинаковы, но приказ будет иметь различия в формах компенсации
за работу в такие дни. В случае привлечения
к работе в выходной день отгул работнику,
получающему месячный оклад, предоставляется независимо от того, сколько времени он
отработал в пределах месячной нормы часов
(меньше или больше). В таком же случае за
работу в праздничный (нерабочий) день отгул предоставляется по желанию работника
только если он отработал больше месячной
нормы часов. Основной формой компенсации
за работу в праздничный (нерабочий) день
является оплата в двойном размере.

а также в том случае, если администрацией
не соблюдались законодательные нормы
по привлечению работников к работе в эти
дни, но работа отражена в табеле учета использования рабочего времени.
По методологии ст. 107 КЗоТ при установлении порядка оплаты в двойном размере за работу в выходные, праздничные
(нерабочие) дни выделяется контингент
работников, получающих месячный оклад.
Определение таких работников дает возможность правильно произвести расчеты
денежной компенсации за работу в праздничные и выходные дни, так как размер
оплаты за работу в эти дни по этим работникам зависит от отработанного рабочего
времени в пределах или сверх месячной
нормы часов.
Руководители, профессионалы, специалисты и технические служащие определяются
коллективным договором как работники,
труд которых оплачивается по месячным
окладам. Профессиональный состав рабочих, труд которых оплачивается по месячным окладам, также может быть определен
в коллективном договоре. Для установления контингента работников, получающих
месячный оклад, можна издавать соответствующий приказ по предприятию.
В примере приказа об оплате работы
в праздничный и выходные дни для расчета денежной компенсации учитываются
нормативно необходимые данные. Прежде
всего принимаются во внимание отклонения отработанного времени от месячной
нормы продолжительности рабочего времени конкретных работников, получающих месячные оклады (приложение № 1
к приказу). В расчете денежной компенсации
за эти работы (приложение № 2 к приказу)
использованы только нормативно необходимые условия расчетов и сведения.
Так, по почасовику и сдельщику не учитывались отклонения отработанного времени
от месячной нормы часов. По сдельщику не

Пример приказа об оплате работы
в выходные и праздничный день
В приложении 8 приводится пример приказа об оплате работы в выходные и праздничный день.
В денежной компенсации за надлежаще
оформленную работу в выходные, праздничные (нерабочие) дни реализуется объективное право работника на повышенную оплату
труда. Работник имеет субъективное право
на повышенную оплату труда в случае работы
в выходные, праздничные (нерабочие) дни,
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учитывалась установленная часовая тарифная ставка, а учитывался дневной сдельный
заработок. При исчислении оплаты за работу
в праздничный день не приводились данные
о предоставлении отгулов. Данные об отгулах
использовались для определения размера
оплаты в выходные дни.
Видно, что при суммированном учете
рабочего времени работа в праздничный
день может проводиться и по графику работы
(при поденном учете — только по приказу
о привлечении к работе в этот день). При
суммированном учете особенности расчета
денежной компенсации в том, что для рабочих, получающих месячные оклады, часовая
тарифная ставка исчисляется делением оклада на месячную норму продолжительности
рабочего времени по графику работы (при
поденном учете используется календарная
месячная норма).
Работа в праздничный день и выходные
дни оплачивается в размере двойной часовой
ставки или двойного сдельного заработка.
Доплаты, надбавки и премии не относятся

к выплатам, которые при работе в эти дни
производятся в двойном размере.
Если работа оплачивается по месячному
окладу и на праздничный день приходится
часть рабочей смены, то в двойном размере
сверх оклада оплачиваются те часы, которые
фактически отработаны в праздничный
день сверх месячной нормы. Например,
если у работника (Лоза В. И.) отработка
сверх месячной нормы (3 часа) меньше отработки в праздничный день (8 часов), то
двойная оплата за работу в праздничный
день сверх оклада производится только за
3 часа. Работа в праздничный день в пределах месячной нормы (5 часов) оплачивается
в одинарном размере сверх оклада. Таким
образом, в двойном размере оплачены все
8 часов работы в праздничный день: из них
3 часа в двойном размере сверх оклада,
а 5 часов — в одинарном размере сверх
оклада.
Вопросы документального оформления
оплаты труда в сверхурочное время будут
рассмотрены в следующем номере журнала.

Для справки
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, выполненная сверх установленной на

предприятии нормы рабочего времени, за
учетный период не учитывается, поскольку
она уже оплачена в двойном размере.
Пункт 11 Методических рекомендаций
по применению суммированного учета
рабочего времени, утвержденных
приказом Министерства труда
и социальной политики Украины
от 19.04.2006 г. № 138
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Приложение 1
Примеры положений о режимах труда и отдыха
в Правилах внутреннего трудового распорядка
УТВЕРЖДЕНО
общим собранием трудового коллектива
ПАО «Запорожский элеватор»
Протокол общего собрания
трудового коллектива
от 09.01.2017 г. № 1
Председатель общего собрания
Соколюк М. В. Соколюк
ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка
для работников ПАО «Запорожский элеватор»
(фрагмент)
<...>
V. Рабочее время и его использование
13. С учетом соответствующих приказов по предприятию в графиках работы
предприятия с односменной пятидневной 40-часовой рабочей неделей (поденный
учет рабочего времени) устанавливается следующий режим труда и отдыха в графиках работы:
— рабочие дни — понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
— выходные дни — суббота и воскресенье;
— начало работы — 08:00;
— перерыв для отдыха и приема пищи — с 12:00 до 13:00;
— окончание работы — 17:00;
— продолжительность рабочего дня — 8 часов.
Изменения графиков работы предприятия доводятся до сведения работников не
позднее чем за две недели до введения изменений в действие.
При суммированном учете рабочего времени с двухсменной и трехсменной работой
режимы труда и отдыха (рабочие и выходные дни, продолжительность ежедневной
работы, время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и приема пищи)
устанавливаются графиками выхода на работу, в т. ч. графиками сменности. Эти
графики сменности утверждаются работодателем по согласованию с профсоюзным
комитетом с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за
месяц или другой учетный период.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один
месяц до введения их в действие. Работники чередуются по сменам равномерно.
Переход из одной смены в другую должен происходить через каждую неделю в часы,
определенные графиком сменности.
Изменение режима работы работников (продолжительности производственной
деятельности, времени перерывов, сменности) производится в соответствии с действующим законодательством.
<...>
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Приложение 2
Пример коллективного договора с нормами по организации оплаты работ
в выходные, праздничные (нерабочие) дни и сверхурочное время
Коллективный договор
ПАО «Запорожский элеватор» на 2017 год
(фрагмент)
<...>
Раздел II. Обязательства стороны работодателя
<...>
4. По трудовым отношениям, рабочему времени и времени отдыха.
<...>
4.4. Суммированный учет рабочего времени.
<...>
4.4.3. Календарную норму продолжительности рабочего времени за учетный
период определять путем умножения времени продолжительности рабочего дня на
количество рабочих дней по календарю пятидневной 40-часовой рабочей недели. При
этом использовать рекомендации, изложенные в письме Министерства социальной
политики Украины от 05.08.2016 г. № 11535/0/14-16/13 о расчете нормы продолжительности рабочего времени на 2017 г.
4.4.4. Расчетную норму продолжительности рабочего времени за учетный период
определять путем исключения из календарной нормы дней, которые по графику или
распорядку работы приходятся на время, в течение которого работник в соответствии
с законодательством был освобожден от выполнения своих трудовых обязанностей
(отпуск, выполнение государственных или общественных обязанностей, временная
нетрудоспособность и т. п.). Число дней неявок учитывать по графику пятидневной
рабочей недели.
<...>
4.4.7. Общее количество сверхурочных часов за учетный период определять как
разность между фактически отработанным временем и расчетной нормой часов за
этот период. При подсчете сверхурочных часов работу в выходные дни (ст. 71 КЗоТ)
без предоставления отгула, в праздничные и нерабочие дни (ст. 73 КЗоТ), проведенную сверх установленной на предприятии нормы рабочего времени, за учетный
период исключить из подсчета как уже оплаченную в двойном размере.
<...>
5. Об оплате труда и техническом нормировании.
<...>
5.6. Тарифная система.
<...>
5.6.8. Для работников, получающих месячные оклады, при поденном учете рабочего времени часовую тарифную ставку исчислять делением месячного оклада на
календарную месячную норму рабочего времени.
5.6.9. Для работников, получающих месячные оклады, при суммированном учете
рабочего времени часовую тарифную ставку исчислять:
— при оплате работы за месяц, в т. ч. в праздничные (нерабочие), выходные дни
и ночное время, делением месячного оклада на норму продолжительности рабочего
времени по утвержденным графикам работы соответствующего месяца;

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

№8 (133) август 2017

— за учетный период при оплате сверхурочных часов работы делением месячного
оклада на среднемесячную календарную норму рабочего времени за учетный период.
5.6.10. При суммированном учете рабочего времени в случае изменений в течение учетного периода размеров часовых тарифных ставок и месячных окладов при
оплате сверхурочных часов работы часовые тарифные ставки за учетный период
рассчитывать как средневзвешенные величины.
<...>
5.8.13. Оплачивать работу в сверхурочное время при поденном учете по окончании месяца, при суммированном учете — по окончании учетного периода в размерах и с соблюдением требований, предусмотренных законодательством. Каждый
сверхурочный час, отработанный сверх 120-ти часов в год, оплачивать в тройном
размере не позднее 15 января следующего года.
<...>

Приложение 3
Пример докладной записки о привлечении к работе в выходной
и праздничный день
Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
23.06.2017
г. Запорожье
О привлечении работников к работе в выходной и праздничный день
Необходимо немедленно устранить последствия стихийного бедствия (подтопления
ливневыми водами нижней галереи зернового напольного склада № 5) и производственной аварии (повреждения электрического кабеля). Для этого в соответствии со
ст. 71 КЗоТ предлагаю привлечь к работе в выходной день 25.06.2017 г. и праздничный
день 28.06.2017 г. (День Конституции Украины) электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда Петрика О. И., инженера-энергетика
Савона В. И., грузчика Шияна С. Г. и подсобного рабочего Лозу В. И.
Старший мастер
производственного участка
хлебоприемной деятельности

Кравец

Г. П. Кравец
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Приложение 4
Пример заявки профкому на разрешение для привлечения работников
к работе в выходной и праздничный день
Председателю профсоюзного комитета
ПАО «Запорожский элеватор»
Славиной Н. И.
председателя правления
акционерного общества
Козака Д. И.

Заявка
о разрешении привлечения отдельных работников к работе
в выходной и праздничный день
Для немедленного устранения последствий стихийного бедствия (подтопления
ливневыми водами нижней галереи зернового напольного склада № 5) и производственной аварии (повреждения электрического кабеля) прошу в соответствии со ст. 71
КЗоТ разрешения привлечь к работе в выходной день 25.06.2017 г. и праздничный
день 28.06.2017 г. (День Конституции Украины) электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда Петрика О. И., инженера-энергетика
Савона В. И., грузчика Шияна С. Г. и подсобного рабочего Лозу В. И.
К заявке прилагается соответствующий проект приказа по предприятию. Указанные в
этом проекте исключительные случаи привлечения к работе в выходной и праздничный
день предусмотрены действующим законодательством.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак
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Приложение 5
Пример выписки из протокола заседания профкома о разрешении
на привлечение отдельных работников к работе в выходной
и праздничный день
Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
23.06.2017 № 6
г. Запорожье
Председатель — Славина Н. И.
Секретарь — Довгань Г. П.
Присутствующие: Федорчук В. П., Белая З. Г., Рыбчинская К. П.
Приглашенные: старший мастер производственного участка хлебоприемной деятельности Кравец Г. П.
СЛУШАЛИ:
О заявке председателя правления акционерного общества с просьбой разрешить
работу отдельным работникам в выходной и праздничный день.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить с учетом исключительности случаев привлечь к работе в выходной
день 25.06.2017 г. и праздничный день 28.06.2017 г. (День Конституции Украины)
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда
Петрика О. И., инженера-энергетика Савона В. И., грузчика Шияна С. Г. и подсобного
рабочего Лозу В. И.
Председатель
Секретарь
Согласно оригиналу
Секретарь
23.06.2017

Славина
Довгань

Н. И. Славина
Г. П. Довгань

Довгань

Г. П. Довгань
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Приложение 6
Пример заявления работника о форме компенсации
за работу в выходной день
Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
электромонтера по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования 4-го разряда
Петрика О. И.
Заявление
Прошу компенсировать мою работу в выходной день 25.06.2017 г. в денежной
форме.
Вариант: Прошу компенсировать мою работу в выходной день 25.06.2017 г. предоставлением другого дня отдыха в пятницу 30.06.2017 г.
23.06.2017

Петрик
Приложение 7

Пример приказа о привлечении к работе в выходной и праздничный день
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
23.06.2017

г. Запорожье

№ 52-ОД

О привлечении отдельных работников
к работе в выходной и праздничный день
Для немедленного устранения последствий стихийного бедствия (подтопления
ливневыми водами нижней галереи зернового напольного склада № 5) и производственной аварии (повреждения электрического кабеля) с разрешения профсоюзного
комитета предприятия и согласно действующему законодательству (ст. 73 и 107 КЗоТ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Привлечь к работе в выходной день 25.06.2017 г. и в праздничный день
28.06.2017 г. (День Конституции Украины) электромонтера по ремонту и обслужи-
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ванию электрооборудования 4-го разряда Петрика О. И. и инженера-энергетика Савона В. И., грузчика Шияна С. Г. и подсобного рабочего Лозу В. И.
2. Компенсировать работу в выходной день 25.06.2017 г.:
2.1. Петрику О. И. в денежной форме в двойном размере.
2.2. Савону В. И., Шияну С. Г. и Лозе В. И. предоставить другой день отдыха
в пятницу 30.06.2017 г.
3. Компенсировать работу в праздничный день 28.06.2017 г. оплатой в двойном
размере.
3.1. Работникам, привлекающимся к работе в праздничный день, принять к
сведению, что при работе сверх месячной нормы часов по их желанию может быть
предоставлен другой день отдыха.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на старшего мастера
производственного участка хлебоприемной деятельности Кравца Г. П.
Основания: 1. Докладная записка старшего мастера производственного участка
хлебоприемной деятельности Кравца Г. П. от 23.06.2017 г. с предложением о привлечении к работе в выходной и праздничный день.
2. Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета от
23.06.2017 г. № 6 с разрешением о привлечении отдельных работников к работе в выходной и праздничный день.
3. Заявление Петрика О. И. от 23.06.2017 г. о компенсации за работу
в выходной день в денежной форме.
4. Заявления Савона В. И., Шияна С. Г. и Лозы В. И. от 23.06.2017 г.
о компенсации за работу в выходной день с предоставлением
другого дня отдыха.
Председатель правления

Козак

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

Д. И. Козак
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Приложение 8
Пример приказа об оплате работы в выходные и праздничные дни
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
05.07.2017

г. Запорожье

№ 59-ОД

Об оплате работы
в выходные и в праздничный день в июне 2017 г.
Руководствуясь законодательством по оплате труда и Коллективным договором
на 2017 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расчет отклонений от нормы продолжительности рабочего времени
по календарю пятидневной рабочей недели на июнь 2017 г. для работников, которые
получают месячные оклады и привлекаются к работе в выходные и праздничный день
28.06.2017 г.(День Конституции Украины), — приложение № 1 к приказу.
2. Утвердить расчет размера денежной компенсации работникам за работу
в выходные и праздничный день в июне 2017 г. — приложение № 2 к приказу.
3. Главному бухгалтеру Светловой В. В. обеспечить начисление и выплату денежной
компенсации за работу в выходные и праздничный день одновременно с выплатой
заработной платы за июнь 2017 г.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного экономиста
Голуб Т. П.
Основания: 1. Приказы по предприятию о привлечении работников к работе
выходные и праздничный день и графики работы.
2. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 04.07.2017 г.
с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

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

Д. И. Козак

Старший инспектор по кадрам

КаленФамилия,
даринициалы
№
ная
работника,
п/п
норма
время работы
рабов июне 2017 г.
чих
часов
1
2
3
Савон В. И.
1
151
с 01.06 по 29.06
Лоза В. И.
2 с 01.06.
159
по 30.06
4

ежегодные
5

6

8

Сидоренко

16

7

9

16

10

+3

–

13

Отклонение от
нормы
(гр. 12 –
гр. 11)

В. К. Сидоренко

146

151

151
143

12

Фактически
отработано
часов
11

Неявки в пересчете на рабочие часы
Норма
Отпуска
часов
неявки,
без
по
всеразбез со- бонего
по
сохране- лез- решен- нея- явок
уче- циальния зар- ни ные за- вок (гр. 3 –
бе
ные
коном
платы
гр. 10)

Расчет отклонений от нормы продолжительности рабочего времени
по календарю пятидневной рабочей недели на июнь 2017 г. для работников, получающих
месячные оклады и привлекавшихся к работе в выходные и в праздничный день

Приложение № 1
к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 05.07.2017 г. № 59-ОД
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Отработано часов за месяц
Оплата за работу
МеФормы и системы
сячная
в том числе
Часооплаты труда.
норма
в празднич- в выходные
в праздв выход№
вая
Фамилия, инициалы,
часов все- сверх
ный день
дни, число
ничный
ные дни,
п/п
ставка,
месячдолжность (професс учего
28
июня,
месяц,
день
день
рабогривен
ной
сия) работника
том
грн
грн
28 июня,
ты, оснонормы
неявок
основание
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
При поденном учете рабочего времени
(календарная месячная норма продолжительности рабочего времени — 159 часов)
Повременная
почасовая.
8 часов,
Петрик О. И.,
18,95
8 часов,
25.06.2017,
303,20
303,20
электромонтер
×
×
×
1
приказ,
(18,95 × 8 × 2) (18,95 × 8 × 2)
приказ
по ремонту
без отгула
и обслуживанию
электрооборудования
4-го разряда
8 часов,
436,54 (днев- 242,41 (дневПрямая сдельная.
8 часов,
25.06.2017, ной сдельный ной сдельный
×
×
×
×
2 Шиян С. Г.,
приказ
приказ,
заработок
заработок
грузчик
с отгулом
218,27 × 2)
(242,41)
Повременная по
198,24
198,24
месячному окладу.
8 часов,
24,78
сверх начисв пределах
Савон В. И.,
8 часов,
25.06.2017,
3
(3940 ÷
151
151
–
ленного
начисленного
инженер-энергетик,
приказ
приказ,
÷ 159)
по окладу
по окладу
месячный оклад
с отгулом
(24,78 × 8)
(24,78 × 8)
3940 грн

Расчет размера денежной компенсации работникам предприятия
за работу в выходные и в праздничный день в июне 2017 г.

Приложение № 2
к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 05.07.2017 г. № 59-ОД
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Бухгалтер

Соловьева

В. М. Соловьева

Отработано часов за месяц
Оплата за работу
МеФормы и системы
сячная
в том числе
Часооплаты труда.
норма
в празднич- в выходные
в праздв выход№
вая
Фамилия, инициалы,
часов все- сверх
ный день
дни, число
ничный
ные дни,
п/п
ставка,
месячдолжность (професс учего
28
июня,
месяц,
день
день
рабогривен
ной
сия) работника
том
грн
грн
28 июня,
ты, оснонормы
неявок
основание
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
При суммированном учете рабочего времени
(с квартальным учетным периодом и нормой продолжительности рабочего времени на июнь 2017 г.
по графику работы 163 часа)
Повременная по
13,64
месячному окладу.
по графику 25.06.2017,
25 июня
(2223 ÷
143
1 Лоза В. И., подсобработы
приказ
ный рабочий, месяч÷ 163)
ный оклад 2223 грн
Отработка часов:
81,84
Продолжительность
(13,64 × 3 ×
109,12
работы в выходной
× 2) + 68,20
в пределах
или праздничный день
8 часов,
(13,64 × 5) =
13,64
143
146
3
8 часов
начисленного
превышает сверхнорс отгулом
= 150,04
по окладу
мативную отработку
сверх начис(13,64 × 8)
часов
ленного по
окладу
Вариант.
Продолжительность
218,24
218,24
работы в выходной
сверх начис- сверх начис151
8
8 часов,
или праздничный день 13,64
143
8 часов
ленного
ленного
(155) (12)
без отгула
равна (или меньше)
по окладу
по окладу
сверхнормативной
(13,64 × 8 × 2) (13,64 × 8 × 2)
отработке(ки) часов
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 25.05.2017 р. № 420/0/126-17/243

Щодо подання інформації про вакансії
Відповідно до п. 4 частини третьої ст. 50
Закону України «Про зайнятість населення»
(далі — Закон) роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним органам центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про попит на робочу силу (вакансії)
незалежно від місцезнаходження. Звіт подається
за наявності в роботодавця попиту на робочу
силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочих
дні з дати відкриття вакансії(й).
Закон та інші нормативно-правові акти не
передбачають фінансових санкцій для роботодавця чи адміністративної відповідальності
для посадових осіб за неподання звітності про
вакансії. <...>
Неподання інформації про вакансії за формою № 3-ПН стримує працевлаштування зареє
строваних безробітних та призводить до збільшення видатків <...> на виплату допомоги по
безробіттю. Виконання роботодавцями вищезазначеної норми Закону сприятиме вирішенню
кадрових питань самих роботодавців, збільшенню кількості пропозицій роботи для громадян,
що забезпечить реалізацію їх прав на працю
та соціальний захист.
Відповідно п. 4 розділу I Порядку подання
форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», затвердженого
наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р.
№ 316, актуальність зазначених у формі №3ПН вакансій уточнюється базовим центром
зайнятості не менше ніж двічі на місяць під
час особистої зустрічі з роботодавцем, у теЗаступник директора Департаменту
ринку праці та зайнятості —
начальник відділу 

лефонному режимі або через засоби елект
ронного зв’язку.
У разі відсутності потреби здійснювати добір
працівників та зайнятті вакансії роботодавець
може самостійно повідомити про це фахівців
базового центру зайнятості у будь-який зручний
для нього спосіб: у письмовій чи усній (телефонній)
формі, а також через відмітку в корінці направлення на працевлаштування на вакансію, видане безробітній особі. У разі повідомлення роботодавцем
про укомплектування вакансії добір претендентів
на неї центром зайнятості припиняється.
Для оперативного вирішення питання добору персоналу та пришвидшення укомплектування вакансій форму № 3-ПН може бути
подано роботодавцем до будь-якого центру
зайнятості, незалежно від місцезнаходження
роботодавця, засобами електронного зв’язку.
Оскільки у формі № 3-ПН передбачено підпис
роботодавця, то при надсиланні до центру
зайнятості електронною поштою сканованої
форми № 3-ПН за роботодавцем залишається
обов’язок підтвердження раніше поданої таким
способом звітності паперовим носієм, завіреним
підписом (керівника або уповноваженої ним особи, фізичної особи — підприємця). У паперовій
формі № 3-ПН фахівець центру зайнятості проставляє відмітку про прийняття: зазначає дату
прийняття, зазначає свою посаду, прізвище, ім’я,
по батькові та проставляє особистий підпис.
На жаль, на сьогодні ще не реалізовано
можливості подання електронної звітності за
формою № 3-ПН, в тому числі через «Елект
ронний кабінет роботодавця» з накладанням
електронного цифрового підпису.

А. Свідрак
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 19.05.2017 р. № 5783/4.1/4.1-ДП-17

Щодо оформлення практикантів — учнів ПТНЗ
за місцем проходження практики
Департамент з питань праці Держпраці розглянув лист <...> і повідомляє.
Правові, організаційні та фінансові засади
функціонування й розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для
професійної самореалізації особистості та
забезпечення потреб суспільства та держави
у кваліфікованих робітниках визначені Законом України «Про професійно-технічну освіту»
(далі — Закон № 103).
Статтею 25 Закону № 103 передбачено, що
професійно-практична підготовка проводиться
в навчальних майстернях, на полігонах, на
тренажерах, автодромах, трактородромах,
у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях
на виробництві чи у сфері послуг у таких формах:
урок виробничого навчання в навчальному
закладі;
урок виробничого навчання на виробництві
чи у сфері послуг;
виробнича практика на робочих місцях на
виробництві чи у сфері послуг;
переддипломна (передвипускна) практика
на виробництві чи у сфері послуг;
інші форми професійної практичної підготовки.
Професійно-практична підготовка учнів,
слухачів здійснюється в тісному поєднанні
з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що оплачуються згідно із законодавством.
Відповідно до статті 29 Закону № 103 підприємства, установи, організації незалежно
від форм власності надають учням, слухачам
професійно-технічних навчальних закладів
робочі місця або навчально-виробничі ділянки
для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із
професійно-технічними навчальними закладами

договорів про навчально-виробничу практику.
Типовий договір про навчально-виробничу
практику та порядок надання робочих місць
визначаються КМУ. Керівники підприємств,
установ, організацій несуть відповідальність за
забезпечення належних умов праці та оплату
праці учнів, слухачів на виробництві, дотримання
правил і норм охорони праці, техніки безпеки
та виробничої санітарії відповідно до укладених
із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику.
Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час виробничого навчання та
виробничої практики на виробництві виконують роботи відповідно до навчальних планів
і програм.
П’ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання та виробничу практику учнів,
слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального
закладу для здійснення його статутної діяльності,
зміцнення навчально-матеріальної бази, на
соціальний захист учнів, слухачів, проведення
культурно-масової та фізкультурно-спортивної
роботи.
Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних
навчальних закладів виробничого навчання та
виробничої практики затверджений постановою
КМУ від 07.06.1999 р. № 992 (далі — Порядок
№ 992).
Відповідно до Порядку № 992 підприємства,
установи, організації незалежно від форми
власності надають учням, слухачам професійнотехнічних навчальних закладів робочі місця або
навчально-виробничі ділянки для проходження
виробничого навчання чи виробничої практики
відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про
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навчально-виробничу практику. Учні, слухачі
професійно-технічних навчальних закладів
на час виробничого навчання та виробничої
практики до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства не включаються.
Положенням про організацію навчальновиробничого процесу у професійно-технічних
навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від
30.05.2006 р. № 419, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 р. за
№ 711/12585, за виконані роботи учнями під
час виробничого навчання чи виробничої
практики юридичні та фізичні особи незалежно від форм власності здійснюють оплату
праці відповідно до укладених із професійнотехнічними навчальними закладами (далі —
ПТНЗ) договорів про навчально-виробничу

практику за фактично виконаний обсяг робіт.
Нараховані учням кошти перераховуються на
розрахунковий рахунок ПТНЗ у встановленому
порядку з метою виплати їм 50 % заробітної
плати за проходження виробничого навчання
та виробничої практики. Інші 50 % заробітної
плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням ПТНЗ,
використовуються навчальним закладом для
здійснення його статутної діяльності, зміцнення
навчально-матеріальної бази, на соціальний
захист учнів, проведення культурно-масової і
фізкультурно-спортивної роботи.
Таким чином, трудові відносини із учнями
ПТНЗ під час виробничого навчання або виробничої практики не виникають, оформлення трудових договорів не здійснюється, повідомлення
Державної фіскальної служби не вимагається.

Заступник директора	

О. Коновалова

Від редакції
Отже, трудові відносини з учнями ПТНЗ
під час виробничого навчання або виробничої практики не виникають, трудові договори
не оформлюються, подання повідомлення до
Державної фіскальної служби не вимагається,
зазначає Держпраці. У такому разі виникає запитання: як інформацію про нараховану зарплату відображати у звітності з ЄСВ та у ф. № 1ДФ?
Логіка підказує: як виплати за договорами ЦПХ,
оскільки такі відносини не є трудовими. Додатково зверніть увагу на згадування про те, що
«нараховані учням кошти перераховуються на
розрахунковий рахунок ПТНЗ у встановленому

порядку з метою виплати їм 50 % заробітної
плати за проходження виробничого навчання
та виробничої практики». Тобто нараховані
кошти мають перераховуватися навчальному
закладу, який 50 % виплачує практикантам.
Але із запитань, які надходять на пряму лінію
редакції, зрозуміло, що 50 % нарахованих
коштів підприємства виплачують практиканту,
а 50 % — перераховують навчальному закладу. У такому разі відображати нараховані суми
у звітності мають підприємства — бази практики. І ми вважаємо, що відображати їх слід як
виплати за договорами ЦПХ.
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 22.06.2017 р. № 6827/1/4-ДП-17

Методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо здійснення
державного нагляду за додержанням законодавства про працю

Державна служба України з питань праці
на виконання повноважень, визначених пп. 541
п. 4 Положення про Державну службу України
з питань праці, затвердженого постановою
КМУ від 11.02.2015 р. № 96, пп. 3 п. 12 Порядку
здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого
постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295
(далі — Порядок), та з метою забезпечення
виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних,
міських рад об’єднаних територіальних громад
організації ефективного здійснення делегованих
повноважень у сфері державного контролю
за додержанням законодавства про працю
повідомляє наступне.
Повноваження, визначені частиною третьою
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі — контрольні повноваження), здійснюються відповідно до Порядку
та Порядку накладення штрафів за порушення
законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ від
17.07.2013 р. № 509.
Для здійснення контрольних повноважень
міським радам міст обласного значення чи
об’єднаним територіальним громадам рекомендується забезпечити створення нового
або покладення контрольних повноважень на
діючий виконавчий орган.
При прийнятті рішення доцільно врахувати
чисельність виконавчого органу, достатню
для ефективного здійснення контрольних
повноважень, яку рекомендується встановлювати в розрахунку 1 інспектор праці на
20 000 чисельності населення, що проживає
на території відповідної міської ради міста
обласного значення чи об’єднаної територіальної громади.

При визначенні виконавчого органу, відповідального за реалізацію контрольних повноважень, необхідно також враховувати:
1) Обсяг обов’язків, які покладаються на
виконавчий орган.
2) Кількість, тип, розмір і розташування
роботодавців, які підлягають інспектуванню.
В об’єднаних територіальних громадах,
які налічують до 20 000 жителів, за рішенням
ради такої громади контрольні повноваження
можуть покладатись на уповноважену посадову
особу, що повинна мати вищу юридичну або
економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем не нижче молодшого бакалавра або
бакалавра.
До посадових інструкцій інспекторів праці
включаються наступні обов’язки:
1) Забезпечує у межах своїх повноважень
захист прав і законних інтересів фізичних та
юридичних осіб.
2) Здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними
особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними
особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.
3) Здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення в частині дотримання прав громадян
під час прийняття на роботу та працівників під
час звільнення з роботи; використання праці
іноземців та осіб без громадянства; наймання
працівників для подальшого виконання ними
роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню; провадження
діяльності з надання послуг з посередництва
та працевлаштування.
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4) Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення.
5) Видає в установленому порядку юридичним особам та фізичним особам, які використовують найману працю, обов’язкові до
виконання приписи щодо усунення порушень
законодавства з питань, які належать до компетенції виконавчого органу, та вносить пропозиції
щодо накладення дисциплінарних стягнень на
посадових осіб, винних у порушенні законодавства.
6) Забезпечує роботодавців і працівників
інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних
засобів дотримання законодавства, у межах
повноважень, визначених положенням про
виконавчий орган, та запобігання можливим
його порушенням.
7) Накладає в порядку, визначеному законодавством, штрафи за порушення законодавства, повноваження зі здійснення державного
контролю за яким віднесені до повноважень
виконавчого органу.
8) Здійснює фіксацію процесу інспекційного
відвідування з використанням засобів аудіо-,
фото- та відеотехніки.
9) Звітує про виконання покладених на виконавчий орган завдань за формою та у строки,
визначені Держпраці.
10) Подає до Держпраці чи її територіальних
органів матеріали та організаційно-розпорядчі
документи, що складаються при проведенні
та за результатами інспекційних відвідувань,
невиїзних інспектувань.
11) Бере участь в організації проведення та/
або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки з питань щодо
здійснення повноважень у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про
працю.
12) Проводить інформаційно-роз’яснювальну
роботу з питань, що належать до його компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих
і хворих на СНІД.
13) Аналізує стан та тенденції додержання
законодавства про працю у межах території
відповідної ради та вживає заходів до усунення
недоліків.

14) Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
15) Постійно інформує населення про стан
здійснення делегованих повноважень.
16) Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх
повноважень.
17) Забезпечує у межах своїх повноважень
реалізацію державної політики стосовно захисту
інформації з обмеженим доступом.
18) Забезпечує захист персональних даних,
доступ до яких отримано у ході здійснення
повноважень.
19) Готує та подає в установленому порядку
аналітичні матеріали та статистичну звітність
з питань реалізації делегованих повноважень
у сфері здійснення державного контролю за
додержанням законодавства про працю, керівнику виконавчого органу та Держпраці.
20) Проводить моніторинг проблемних питань
реалізації державної політики у сфері державного контролю за додержанням законодавства
про працю, готує та подає Держпраці пропозиції
щодо їх врегулювання.
21) Проводить моніторинг стану дотримання
законодавства про працю, у тому числі у сфері
оплати праці в частині своєчасної та не нижче
визначеного державою мінімального розміру
оплати праці.
22) Бере участь у інформаційно-роз’яс
нювальних кампаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства
про працю, захисту і поновлення трудових прав
працівників.
23) Співпрацює з іншими виконавчими органами відповідних рад щодо забезпечення
реалізації завдань і повноважень, що входять
до їхньої компетенції.
Крім того, у посадовій інструкції інспектора
праці виконавчого органу рекомендується передбачити наступні повноваження:
1) Безперешкодно, без попереднього повідом
лення здійснювати інспекційні відвідування.
2) Під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених
пунктом 5 Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства
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про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень
об’єкта відвідування, в яких використовується
наймана праця.
3) Ознайомлюватися з будь-якими книгами,
реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять
інформацію/відомості з питань, які є предметом
інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності
нормам законодавства та отримувати завірені
об’єктом відвідування їх копії або витяги.
4) Наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта
відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених
питань усні та/або письмові пояснення.
5) За наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози його
безпеці залучати працівників правоохоронних
органів.
6) На надання робочого місця з можливістю
ведення конфіденційної розмови з працівниками
щодо предмета інспекційного відвідування.
7) На надання робочого місця з можливістю
ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування.
8) Отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного
відвідування, невиїзного інспектування.
9) Проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації
щодо його застосування.
При прийнятті рішень щодо кола повноважень виконавчого органу чи уповноваженої
особи, необхідно враховувати, що обов’язки,
які можуть бути на них покладені, не повинні
заважати їм ефективно виконувати контрольні
повноваження або якимось чином завдавати
шкоди авторитетові та неупередженості, які
потрібні інспекторам праці у їхніх відносинах
з роботодавцями та працівниками.
Після вжиття відповідних організаційних заходів щодо реалізації зазначених вище рішень
голова відповідної міської, селищної, сільської
ради згідно з абзацом четвертим п. 3 Порядку
направляє Держпраці листа з наданням у до-

датках до нього картки обліку даних інспектора праці та фотокартки інспектора розміром
3,0 × 4,0 сантиметра, якому пропонується видати посвідчення.
При надсиланні зазначеного листа вперше
в ньому зазначається інформація про вжиті
заходи щодо забезпечення здійснення повноважень виконавчими органами міських рад міст
обласного значення, об’єднаними територіальними громадами повноважень, передбачених
частиною третьою ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», зокрема
щодо:
1) Рішення відповідної ради про уповноваження діючого або створення нового виконавчого органу міської ради міста обласного
значення, об’єднаної територіальної громади
(далі — виконавчий орган), уповноваження
посадової особи на здійснення контрольних
повноважень.
2) Структури та штатного розпису виконавчого органу міської ради міста обласного значення чи об’єднаної територіальної громади,
до повноважень якого віднесено здійснення
контрольних повноважень.
3) Положення про виконавчий орган, до
повноважень якого віднесено здійснення конт
рольних повноважень, посадової інструкції
інспектора праці.
4) Кількості юридичних та фізичних осіб, що
на території відповідної ради використовують
найману працю, чисельність населення.
5) Матеріального забезпечення інспекторів
праці (приміщення, офісна техніка, доступ усіх
категорій громадян для його відвідування,
оплата праці).
При внесенні змін до положення діючого виконавчого органу чи покладення повноважень
на уповноважену посадову особу необхідно
враховувати вимоги ст. 32 КЗпП України.
Так, після затвердження радою змін до
положення про відповідний виконавчий орган
його працівники, істотні умови праці яких підлягають зміні, персонально під підпис попереджаються про дату таких змін (не пізніше ніж за
два місяці до змін).
Таким чином, при прийнятті рішення про
набрання чинності внесених до положень змін
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необхідно враховувати двомісячний термін
завчасного попередження.
Крім того, протягом двох місяців від усіх
відповідних працівників доцільно одержати
письмову заяву про згоду продовжувати роботу
після зміни істотних умов праці або про їхню
відмову працювати в нових умовах. При цьому
необхідно врахувати, що працівник має право
будь-коли змінити своє рішення.
Безпосередньо перед початком робіт при
змінених істотних умовах праці необхідно ознайомити працівників з новими інструкціями та

іншими документами, що визначають змінені
посадові обов’язки.
Працівники, що відмовилися продовжувати роботу у зв’язку зі змінами істотних умов
праці, підлягають звільненню на підставі п. 6
ст. 36 КЗпП. До трудової книжки працівника
вноситься запис відповідно до Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства
соціального захисту населення України від
29.07.1993 р. № 58.

Голова 

Р. Чернега

Від редакції
У журналі «Заработная плата» № 6/2017 ми
публікували Порядок здійснення державного
нагляду за додержанням законодавства про
працю, затверджений постановою КМУ від
26.04.2017 р. № 295 (далі — Порядок № 295),
та звертали вашу увагу, що перевірки з питань
дотримання законодавства про працю проводитимуть інспектори праці таких органів: інспектори праці органів місцевого самоврядування
та інспектори праці Державної служби України
з питань праці та її територіальних органів. Про
те, як має бути організована робота перших та
які вони мають повноваження, і йдеться в цих
Методичних рекомендаціях.
Нагадаємо, що частиною третьою ст. 34
Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР встановлено, що до відання виконавчих органів міських
рад міст обласного значення та об’єднаних
територіальних громад, крім повноважень,
визначених п. «б» частини першої цієї статті
(в ньому йдеться про делеговані повноваження — Прим. ред.), належать:
• здійснення на відповідних територіях
контролю за додержанням законодавства про
працю та зайнятість населення в порядку, встановленому законодавством;

• накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення
в порядку, встановленому законодавством.
Зрозуміло, щоб ці повноваження виконувати,
виконавчі органи міських рад міст обласного
значення та об’єднаних територіальних громад
повинні мати для цього певне коло осіб. Саме
такими і є «місцеві» інспектори праці.
Додамо, що відповідно до п. 3 Порядку
№ 295 контрольні повноваження інспектора
праці підтверджуються службовим посвідченням встановленої Мінсоцполітики форми, що
видається Держпраці. І ним передбачено, що
Держпраці веде реєстр посвідчень інспекторів
праці. Посвідчення, щодо якого відсутня інформація в реєстрі посвідчень інспекторів праці,
вважається недійсним.
З норм Порядку № 295 не дуже було зрозуміло, у якій формі Держпраці має вести цей
реєстр. Та нещодавно відомство на своєму офіційному сайті в розділі «Здійснення державного
контролю за додержанням законодавства про
працю» оприлюднило інформацію про службові
посвідчення інспекторів праці: номер посвідчення,
П. І. Б. інспектора та його посаду. Інформація
наведена в розрізі областей і завантажується
для перегляду окремим файлом у форматі Excel.
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Сегодня в рубрике:
Индексация и компенсация
денежных доходов
c. 47
Командировки в выходные
дни: направление
c. 51
и оплата
Оплата труда в детских
оздоровительных
учреждениях

c. 56

Тарифные ставки (оклады):
необходимо ли и как
c. 60
устанавливать

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

Місяці
липень

серпень

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
14,0
жовтень
7,6
7,6
листопад
4,9
8,9
грудень
3,9
7,8
у 2017 р.
січень
3,7
3,7
лютий
4,1
4,1
березень
—
3,8
квітень
—
—
травень
—
—
червень
—
—
липень

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
Місяці
Роки

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жов- листо- грутень
пад
день

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

99,9

99,7

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

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 у 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 – червень 2017 р. ІСЦ становив 102,9 % (1,013 × 1,016 × 100), тобто не
перевищив порогу індексації (103 %), тому в серпні 2017 р. індексація нараховується
також на величину приросту ІСЦ — 16,6 %.
Припустимо, що заробітна плата за липень 2017 р. становить 5000 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних
осіб (у липні – листопаді 2017 р. — 1684,00 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались з січня 2016 р., величина приросту
ІСЦ, на яку має здійснюватись індексація в липні 2017 р. становить16,6 % (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 індексу споживчих цін
у відсотках для визначення суми компенсації.

Індекс споживчих цін для визначення
суми компенсації обчислюється шляхом
множення місячних індексів споживчих цін
(за даними Держстату) за період невиплати
грошового доходу. Індекс споживчих цін у
місяці, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається.
У разі виплати в липні 2017 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно 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 липні 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

117,7
117,9
117,9
117,9
117,7
117,7
117,9
119,5
119,5
118,6
118,1
117,1

116,6
115,3
110,7
104,0
96,5
94,6
93,8
92,2
86,8
82,4
79,0
73,8

68,6
60,1
44,5
26,8
24,0
23,5
24,8
25,8
23,0
24,6
22,1
21,3

20,2
20,7
19,5
15,5
15,3
15,6
15,7
16,0
14,0
10,9
8,9
7,9

6,8
5,7
3,8
2,9
1,6
—

ПРИКЛАД 2

Обчислення суми компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати
Нарахований, але не виплачений у січні 2016 р. грошовий дохід у сумі 2850,00 грн
(після утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується в липні 2017 р.
Приріст ІСЦ, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2016 р. –
червень 2017 р.), за січень 2016 р. становить 20,2 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850,00 × 20,2 ÷ 100 = 575,70 грн.
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Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Відрядження

у вихідні дні:
направлення та оплата
На прямій лінії нашого журналу зросла кількість запитань
щодо оплати часу відрядження, що припадає на вихідні дні.
Це питання ми розглядали неодноразово, але повернемося
до нього ще раз і сподіватимемося, що запропонована стаття
допоможе врегулювати його належним чином

К

оли йдеться про відрядження у вихідні, святкові чи неробочі дні
(далі — вихідні дні), мається на увазі одна з таких ситуацій:
• працівник вибуває у відрядження чи
прибуває з відрядження в ці дні;
• працівник спеціально направляється
для роботи у відрядженні в ці дні;
• працівник вибуває у відрядження
в робочий день серед тижня, перебуває за
місцем відрядження у ці дні (вихідні), але не
працює, повертається на роботу в робочий
день наступного тижня (далі — перехідне
відрядження).
В усіх цих випадках працівник перебуває
поза місцем основної роботи та домом, тому
питання щодо отримання компенсації за ці
дні є актуальним.
Вибуття у відрядження у вихідний день
і робота у вихідний день на робочому місці — це різні речі, адже працівник не виконує

в цей день своїх звичних трудових функцій
згідно з посадовою інструкцією. Наприклад,
бухгалтер, поки їде на семінар в інше місто,
бухгалтерського обліку не веде. І навіть прибувши на місце призначення, він також не
виконує звичних трудових функцій. Але час
відрядження є робочим часом працівника,
і це твердження не потребує доведення,
оскільки працівник вибуває у відрядження
чи прибуває з нього за наказом керівника
та виконує службові завдання у відрядженні
також за наказом.

КЗпП і відрядження
Питання надання компенсацій у разі
службових відряджень регулює ст. 121 КЗпП.
Станом на 01.01.2011 р. нею було встановлено, що за працівниками, які направляються
у відрядження, зберігаються протягом усього
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часу відрядження місце роботи (посада) і середній заробіток.
У травні 2011 р. до ст. 121 КЗпП було
внесено зміни, якими було встановлено,
зокрема, що працівникам, направленим
у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до
умов, визначених трудовим або колективним
договором, і розмір такої оплати праці не
може бути нижчим середнього заробітку.
На перший погляд зміна не суттєва, але
якщо працівника спеціально направлено
для роботи у вихідний, то йому слід було
платити подвійну середню зарплату чи подвійний оклад? А якщо працівник працював
надурочно у відрядженні, потрібно було проводити доплату? Зміни цю невизначеність
скасували.

КЗпП і робота у вихідні
Питання оплати за роботу у вихідні дні
регулююється ст. 72 і 73 КЗпП, відсилаючи до
ст. 107 КЗпП, що залишаються незмінними,
і визначають, що:
• робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого
дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі («або.., або»: або оплата,
або відпочинок);
• робота у святковий і неробочий день
оплачується у подвійному розмірі. За бажанням працівника, який працював у святковий
і неробочий день, йому може бути наданий
інший день відпочинку (оплата — завжди,
відпочинок — за бажанням).

Інструкція № 59 і відрядження
у вихідні
Чинна з 11.04.2011 р. Інструкція про
службові відрядження в межах України та за
кордон, затверджена наказом Міністерства
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фінансів України від 13.03.1998 р. № 59
(далі — Інструкція № 59), так регулювала
питання надання компенсацій за час відрядження, що припадало на вихідні дні:
• на працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу
того підприємства, до якого він відряджений.
Замість днів відпочинку, не використаних за
час відрядження, інші дні відпочинку після
повернення з відрядження не надаються
(п. 81). Тобто якщо відрядження перехідне,
то за вихідні дні, які працівник провів поза
домом, інші дні відпочинку не надаються;
працівник вихідний і у відрядженні;
• якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові
й неробочі дні, то компенсація за роботу
в ці дні виплачується відповідно до чинного
законодавства (п. 9);
• якщо працівник вибуває у відрядження
у вихідний день, то після повернення з відрядження йому в установленому порядку
надається інший день відпочинку (п. 10);
• якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження
у вихідний день, то йому може надаватися
інший день відпочинку відповідно до законодавства у сфері регулювання трудових
відносин (п. 11). А може й не надаватися?;
• за відрядженим працівником зберігаються місце роботи (посада) та середній
заробіток за час відрядження, у т. ч. за час
перебування в дорозі. Середній заробіток
за час перебування працівника у відрядженні
зберігається на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної
роботи (п. 14 у старій нумерації). У липні
2012 р. норми п. 14 було приведено у відповідність до ст. 121 КЗпП.
У 2015 р. до п. 7 Інструкції № 59 було
внесено зміни1, якими уточнювався такий
момент: якщо дата на транспортному квитку
1 У зв’язку із внесеними змінами було змінено нумерацію пунктів. У статті наведено посилання на номери
пунктів в останній редакції.
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не збігається з датою прибуття працівника
з відрядження згідно з наказом про відрядження, з дозволу керівника підприємства
береться до уваги затримка у відрядженні
на вихідні або святкові й неробочі дні в разі,
якщо строк перебування працівника поза
місцем його постійної роботи не перевищуватиме строку відрядження, передбаченого
постановою КМУ від 02.02.2011 р. № 98. За ці
дні працівникові не відшкодовуються добові
витрати, витрати на наймання житлового
приміщення та інші витрати (крім витрат
на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи).

Роз’яснення Мінсоцполітики
На запити зацікавлених осіб питання
щодо надання компенсацій за роботу у вихідні дні Міністерство соціальної політики
України додатково роз’яснювало в листах,
окремі з яких ставали відомими широкому
загалу.
Так, у листі від 20.01.2007 р. № 3118030-07-10/854 розглядалася така ситуація: «Водій вантажного автомобіля вибуває
у відрядження в неділю (свій вихідний день),
про що зазначено в посвідченні про відрядження. Працівник спеціально направлений
для роботи у вихідний день, це обумовлено
в наказі керівника. Виїзд у вихідний день
пов’язаний з необхідністю початку роботи
в місці відрядження в понеділок. Чи можна
вважати, що водій спеціально направлений
для роботи у вихідний день? Якщо так, то
як провадиться оплата праці за цей день?
Чи потрібно оплачувати роботу у вихідний
день, якщо в цей день працівник повертається
з відрядження?». На поставлені запитання
Мінсоцполітики надало такі відповіді:
• у разі направлення працівника спеціально для роботи у вихідні або святкові
й неробочі дні відповідно до Загальних поло-
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жень Інструкції № 59 компенсація за роботу
в ці дні виплачується відповідно до чинного
законодавства. Чи слід було платити подвійну середню зарплату чи подвійний оклад, як
зазначалося, не зовсім зрозуміло;
• відповідно до ст. 71 КЗпП залучення
працівників для роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця;
• якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження у вихідний день, то працівникові може
надаватися інший день відпочинку. А може
й не надаватися (?).
У листі від 19.06.2008 р. № 154/13/116-08
йшлося про те, що дні вибуття або повернення із відрядження, які збігаються
з вихідними, святковими або неробочими
днями, не вважаються такими, у які працівник спеціально відряджений для роботи,
а отже, й компенсації за роботу в ці дні не
виплачується. Тобто змусити працівника
наказом виїхати у відрядження у вихідний
можна, але це не робота у вихідний?
У листі від 26.04.2013 р. № 478/13/84-13
роз’яснювалося, що на працівника, який
перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, до
якого він відряджений. Замість днів відпочинку, не використаних за час відрядження, інші дні відпочинку після повернення
з відрядження не надаються. Це так зване
перехідне відрядження. Крім того, в листі
зазначалося, що положення Інструкції № 59
поширюється лише на органи державної
влади, підприємства, установи та організації,
що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів,
то госпрозрахункові підприємства питання
стосовно відряджень, у т. ч. щодо порядку
направлення працівників у відрядження та
компенсації за роботу у вихідні дні, мають
врегулювати в колективному договорі. Тож
це питання й розглянемо.
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Як оплачувати відрядження
у вихідний
День вибуття/прибуття компенсується
(може компенсуватися) наданням іншого
дня відпочинку, і це вважається достатньою
компенсацією. З іншого боку, вибуваючи
у відрядження в робочий день працівник
хоч і не виконує своїх трудових функцій,
але отримує за цей день «звичайну» оплату
згідно з нормами ст. 121 КЗпП.

Бюджетні організації
Отже, порядок компенсації за роботу у вихідні дні визначає ст. 72, 73 КЗпП,
а питання направлення у відрядження працівників бюджетних установ та організацій — Інструкція № 59. Але вона ж визначає
і питання надання компенсацій за роботу
у вихідні бюджетникам.
Так, у п. 9 розділу І Інструкції № 59 зазначено, що компенсація за роботу в ці дні
виплачується відповідно до чинного законодавства. «…Компенсація … виплачується»...
Стаття 72 КЗпП дає працівнику право вибору,
а цей пункт Інструкції № 59 зобов’язує роботодавця виплатити компенсацію.
Пункт 10 розділу І Інструкції № 59 також зобов’язує роботодавця в обов’язковому порядку надавати день відпочинку, якщо
працівник вибуває у відрядження у вихідний, а в п. 11 розділу І Інструкції № 59 все
навпаки — він дає роботодавцю право вибору щодо (не)надання дня відпочинку, якщо
працівник прибуває у вихідний.
Очевидно, що тут ідеться про особливості
реалізації норм ст. 72 КЗпП, застосування
якої між п. 10 і п. 11 розділу І Інструкції № 59
«розділено» так:
• робота у відрядженні у вихідні оплачується в подвійному розмірі;
• вибуття у відрядження у вихідний (повернення) компенсується наданням (можливістю надання) іншого дня відпочинку. Але
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якщо раніше було вказано, що й «…середній
заробіток за час відрядження, в т. ч. за час
перебування в дорозі», то тепер «оплата
праці за виконану роботу здійснюється за всі
робочі дні тижня за графіком, установленим
за місцем постійної роботи, та відповідно до
умов, визначених трудовим або колективним
договором, і розмір такої оплати праці не
може бути нижчим середнього заробітку».
Тобто маємо справу з особливими умовами реалізації норм ст. 72 КЗпП у бюджетній
сфері: працівник бюджетної організації
позбавлений права вибору компенсації за
роботу у вихідний день. Це не суперечить
нормам ст. 8 Закону про оплату праці, якими встановлено, що умови розміру оплати
праці працівників установ та організацій,
що фінансуються з бюджету, визначаються
КМУ. Тож і не можна вважати, що порушено
норми ст. 72 КЗпП.

Госпрозрахункові організації
На госпрозрахункових підприємствах,
тобто на тих, що не є бюджетними, питання
направлення працівників у відрядження
регулюють локальним актом — Положенням про відрядження. Його розробляють на
основі норм Інструкції № 59: деталізують та
врегульовують усі спірні та сумнівні моменти
відповідно до норм чинного законодавства
та потреб підприємства. Одним із питань,
що потребує додаткового врегулювання,
і є порядок компенсації часу перебування
в дорозі у відрядженні у вихідний.
З аналізу норм п. 8–13 розділу І Інструкції
№ 59 і ст. 72 КЗпП бачимо, що час вибуття
у відрядження та час повернення з відрядження у вихідний є роботою працівника
у вихідний день (інакше навіщо тоді надавати
відгули?). Відтак, на відміну від бюджетників, на госпрозрахунковому підприємстві
працівник має право за погодженням з роботодавцем обрати спосіб компенсації за роботу
у вихідний — подвійну оплату чи інший день
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відпочинку. Сторони колективного договору — працівники та роботодавець — мають
право закріпити в Положенні про відрядження норми про те, що порядок компенсації за
роботу у відрядженні у вихідні або святкові
й неробочі дні регулюється нормами ст. 72
КЗпП, наприклад, таким чином:
«Робота у вихідний день, святковий або
неробочий день у відрядженні компенсується
працівнику відповідно до ст. 72 КЗпП — або
наданням іншого дня відпочинку, або оплатою в подвійному розмірі за домовленістю
між працівником і роботодавцем перед вибуттям у відрядження. Робота у вихідний,
святковий або неробочий день у відрядженні
є такою, якщо в наказі про відрядження
прямо вказано, що працівник відряджається
спеціально для роботи в ці дні.
Дні вибуття або повернення із відрядження, які збігаються з вихідними, святковими
або неробочими днями, вважаються роботою
у вихідний, святковий або неробочий день.
Якщо працівник вибуває у відрядження
у вихідний день або повертається з відрядження у вихідний день згідно з наказом про
відрядження, то день вибуття або день
прибуття компенсується працівнику відповідно до ст. 72 КЗпП наданням іншого
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дня відпочинку (як варіанти: а) оплатою
у подвійному розмірі; б) або наданням іншого
дня відпочинку, або оплатою в подвійному
розмірі за домовленістю між працівником
і роботодавцем перед вибуттям у відряд
ження)».
Нагадаємо, що якщо працівник за роботу
у вихідний день бере інший день відпочинку, то робота у вихідний день оплачується
в одинарному розмірі.
Виникає резонне запитання: чи можна
в локальному Положенні про відрядження
порядок компенсації за роботу у вихідні дні
врегулювати однозначно на кшталт Інструкції № 59? Автор вважає, що можна. Робота
у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку
або у грошовій формі у подвійному розмірі.
«…За згодою сторін…». Тому сторони під час
укладення колективного чи трудового договору можуть узгодити це питання однозначно: за роботу у вихідний — подвійна оплата,
за прибуття (вибуття) у вихідний — інший
день відпочинку. Тоді легше буде спланувати свій час і працівнику, і виробничі плани
роботодавцю. Але про спосіб компенсації
можна домовлятися і щоразу, відправляючи
працівника у відрядження.
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Олена МОРЄВА,
економіст

Оплата праці

в дитячих оздоровчих
закладах
У статті розглянуто загальні питання створення дитячих зак
ладів оздоровлення та відпочинку, укомплектування штату
працівників та оплати праці

Нормативне регулювання
діяльності
У своїй діяльності заклади оздоровлення
та відпочинку керуються Законом України
«Про оздоровлення та відпочинок дітей» від
04.09.2008 р. № 375-VI (далі — Закон № 375),
актами Президента України та постановами
КМУ, наказами та розпорядженнями органів
виконавчої влади, до сфери управління яких
вони належать, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, а також положеннями про
такі заклади, розробленими відповідно до
типових:
• Типового положення про дитячий
заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою КМУ від 28.04.2009 р.
№ 422 (далі — Положення № 422);
• Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ

від 06.05.2001 р. № 433 (далі — Положення
№ 433).
Методичні рекомендації щодо організації
оздоровлення дітей та проведення виховної
роботи в дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку доведені до відома зацікавлених осіб листом Міносвіти і науки України
від 01.06.2010 р. № 1/9-384 (далі — Лист
№ 1/9-384).
Відповідно до Положення № 422 заклад
оздоровлення та відпочинку — це постійно
або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку,
розвитку дітей, що має визначене місце
розташування, матеріально-технічну базу,
кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку
дітей відповідно до державних соціальних
стандартів надання послуг з оздоровлення
та відпочинку.
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Створення закладу
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку створюються центральними, місцевими
органами виконавчої влади або органами
місцевого самоврядування, професійними
спілками, фондами, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та
їх об’єднаннями з урахуванням соціальноекономічних, національних, культурноосвітніх потреб і за наявності необхідної
матеріально-технічної та науково-методичної
бази, кадрового забезпечення відповідно до
законодавства.
Згідно з умовами та особливостями діяльності дитячі заклади оздоровлення та
відпочинку поділяються на два основних
типи: заклади оздоровлення та заклади
відпочинку.
До дитячих закладів оздоровлення належать: дитячий заклад санаторного типу,
дитячий центр, позаміський дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку.
До дитячих закладів відпочинку — табір
з денним перебуванням, дитячий заклад
праці та відпочинку, наметове містечко.
Кількість посад педагогічного персоналу
встановлюється згідно з Типовими штатними
нормативами дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженими наказом
Міністерства України у справах сім’ї, молоді
та спорту України від 16.04.2009 р. № 1254,
Типовими штатними нормативами позашкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 31.10.2012 р.
№ 1230.
Дитячий заклад очолює директор, якого
призначає на посаду та звільняє з посади
засновник (власник) відповідно до законодавства. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають
педагогічну освіту. Працівники дитячого
закладу згідно зі своїми функціональними
повноваженнями несуть відповідальність
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за збереження життя та здоров’я дітей, які
перебувають у ньому.

Питання оплати праці
Згідно зі ст. 32 Закону № 375 умови та
розмір оплати праці працівників дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку державної та комунальної форми власності
визначаються законодавством, а приватних — засновником (власником) відповідно
до законодавства.
Засновники (власники) мають право
встановлювати розмір оплати праці працівників дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку відповідно до галузевих тарифних ставок. За педагогічними та медичними
працівниками, які направляються на роботу
до сезонного дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку, зберігається основне місце
роботи та безперервний трудовий стаж.
Відповідно до Положення № 433, оздоровчі табори належать до позашкільних навчальних закладів, а отже, на педагогічних
працівників цих закладів поширюються
умови оплати праці та соціальні гарантії,
передбачені для педагогічних працівників.
Заробітна плата працівників таборів визначається засновником (власником) відповідно до Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України
від 15.04.1993 р. № 102 (далі — Інструкція
№ 102), постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»
від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — Постанова № 1298), наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування
умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних
закладів, установ освіти та наукових уста-
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нов» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — Наказ № 557).
На посади педагогічних працівників зараховуються особи з відповідною освітою.
Під час прийняття на роботу кожний працівник повинен подати санітарну книжку,
ознайомитися з умовами праці, правилами
внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією.
За систематичну роботу понад установлену тривалість робочого часу керівним та
іншим працівникам позаміських оздоровчих таборів або таборів із цілодобовим перебуванням дітей, де організуються туристські
походи, експедиції, екскурсії, провадиться
доплата в розмірі 15 % посадового окладу
(ставки). Конкретний перелік працівників,
які мають право на зазначену доплату, визначається керівником табору (п. 54 Інструкції
№ 102).
Місячний посадовий оклад керівника
оздоровчого табору із цілодобовим перебуванням дітей та підлітків підвищується
на 5 % посадового окладу (постанова КМУ
«Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної
плати) та додаткової оплати за окремі
види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» від 20 квітня
2007 р. № 643, примітка 6 до п. 10 Інструкції № 102).

Посадові оклади директорів дитячих оздоровчих закладів установлюються на рівні
посадових окладів керівників позашкільних навчальних закладів відповідно до додатка 8 до Наказу № 557 (їх розмір наведено
в таблиці).
Збільшення посадових окладів керівних працівників оздоровчих таборів на
дві позиції передбачено постановою КМУ
від 14.12.2016 р. № 974. Утім, підвищення тарифних розрядів з 1 січня 2017 р.
стосувалося лише працівників закладів,
які фінансуються за рахунок освітньої
субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.
Працівникам інших установ освіти, у т. ч.
позашкільних навчальних закладів, до яких
належать і оздоровчі табори, які фінансуються за рахунок державного та місцевих
бюджетів, зарплати збільшать тільки в новому навчальному році — з 01.09.2017 р. Щоправда, органам місцевого самоврядування
дозволили ухвалити рішення про підвищення
тарифних розрядів педагогічних працівників
закладів та установ освіти, що фінансуються
за рахунок місцевих бюджетів, і раніше,
тобто до 01.09.2017 р.
За систематичну роботу понад установлену тривалість робочого часу цьому працівникові встановлюється доплата в розмірі
15 % посадового окладу, а також підвищення

Посадові оклади директорів дитячих оздоровчих закладів
Найменування
посади

Тарифні розряди

Розміри посадових окладів, грн
до 01.09.2017 р.
з 01.09.2017 р.

Директор закладу
з кількістю учнів
(вихованців):
— до 300
— від 300 до 600
— понад 600

10–11
2912,00; 3152,00
3392,00; 3632,00
з 01.09.2017 р. — 12–13
11–13
3152,00; 3392,00; 3632,00 3632,00; 3872,00; 4128,00
з 01.09.2017 р. — 13–15
13–14
3632,00; 3872,00
4128,00; 4464,00
з 01.09.2017 р. — 15–16
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в розмірі 5 % за роботу в таборі з цілодобовим
перебуванням дітей. Керівникові також належить надбавка за вислугу років залежно
від стажу педагогічної роботи, надбавка за
престижність у розмірі до 20 % посадового
окладу. Розмір останньої встановлює керівник вищої організації.
З кожним працівником, у т. ч. педагогічним, укладається трудовий договір. Працівники зобов’язані дотримуватися вимог
статуту (положення) закладу, виконувати
правила внутрішнього розпорядку та свої
посадові обов’язки, що визначаються посадовою інструкцією, розробленою згідно
з вимогами кваліфікаційної характеристики
тієї чи іншої посади.
Працівникам таборів під час звільнення
виплачується компенсація за невикористану відпустку, якщо вони відпрацювали
більше двох місяців у таборі в період, що не
збігається з їх відпусткою. Їм також можуть
встановлюватися доплати, надбавки, підвищення, передбачені чинними умовами
оплати праці.
Зазвичай до роботи в оздоровчі пришкільні табори залучаються особи з числа
педагогічного персоналу, які працюють
у тому самому навчальному закладі. Згідно з п. 25 Типових правил внутрішнього
розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України
від 20.12.1993 р. № 455, під час канікул,
що не збігаються з черговою відпусткою,
педагогічні працівники можуть залучатися
до педагогічної та організаційної роботи
в межах часу, що не перевищує їх навчального
навантаження до початку канікул.
Нагадаємо, що робочий час учителів та
інших педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів регулюється
затвердженим розкладом навчальних занять, складеним відповідно до тижневого
навантаження, а також планів виховної та
методичної роботи.
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Отже, якщо вчитель, вихователь або
інші особи з числа педагогічних працівників працюватимуть у таборі в період канікул, що не збігається з їх черговою відпусткою, оплата праці провадитиметься
з розрахунку зарплати, встановленої під час
тарифікації, що передувала початку канікул.
Якщо ж фактично відпрацьований час
у таборі перевищить встановлену за тарифікацією норму годин, таким працівникам виплачуватиметься заробітна плата
за фактично проведену кількість годин.
Обсяг роботи, виконаний понад педагогічне
навантаження, встановлене тарифікацією,
підлягає оплаті виходячи з погодинного
розрахунку.
У разі потреби та за наявності відповідних коштів до роботи в оздоровчих закладах можуть залучатися штатні працівники,
в т. ч. ті, які перебувають у відпустці.
Під час нарахування заробітної плати
вказаним працівникам (вихователям) табору враховуються доплати та надбавки, які
передбачалися їм тарифікацією.
У разі залучення до роботи в таборі осіб
з числа педагогічних працівників цього навчального закладу на посаду вихователя під
час їх відпустки, їм виплачується заробітна
плата із розрахунку заробітної плати вихователя з урахуванням кваліфікації та стажу
педагогічної роботи цього працівника.
До вищезазначеного додамо, що працівники табору працюють за графіком, затвердженим його начальником та погодженим з директором навчального закладу,
з урахуванням вимог законодавства про
працю.
Звертаємо увагу, що згідно з пп. 2 п. 3,
п. 4 Постанови № 1298 працівникам таборів
можуть виплачуватися надбавки та доплати
в розмірі до 50 % посадового окладу, ставки
заробітної плати, надаватися премія в ме
жах фонду заробітної плати, затвердженого
в кошторисі відповідно до положення про
преміювання, що діє в такому закладі.
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Тарифные

ставки (оклады):
необходимо ли и
как устанавливать
Вопрос читателей «Мы на предприятии не устанавливаем
никаких тарифных ставок, а просто платим за один час
20 гривен. Как определять среднюю зарплату для оплаты
отпусков и «больничных», если нет заработка?» остается актуальным. В связи с этим приобретают актуальность и вопросы:
необходимо ли устанавливать тарифные ставки (оклады)?
И если необходимо, то как? Они неоднократно поднимались на
страницах нашего журнала, однако предлагаем рассмотреть
их еще раз и попробуем убедить читателя, что устанавливать
тарифные ставки все-таки нужно

П

ричиной вопроса «Мы на предприятии не устанавливаем никаких тарифных ставок, а просто платим за
один час 20 гривен. Как определять зарплату
для оплаты отпусков, «больничных», если
нет заработка?» является преувеличение
отдельных моментов хозяйственной самостоятельности предприятия. Некоторые читатели, например, считают, что КЗоТ должны
соблюдать только бюджетные организации и
государственные предприятия, а частные —
нет. Однако это ошибочное мнение. Свобода
предпринимательской деятельности — не
вседозволенность. Ведь существует много

других нормативных документов помимо
КЗоТа, нормы которых следует соблюдать.

Законодательство
об организующей роли
и становлении тарифных
составляющих
Правомерность начисления зарплаты на
предприятии обеспечивается соблюдением
законодательных норм относительно организующей роли и регламентированного
(востребованного) применения тарифных
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составляющих в оплате труда. А правомерность начисления выплат по средней зарплате обеспечивается применением тарифных
составляющих в предусмотренных законодательством случаях.
Напомним, что с 01.01.2017 г. ст. 6 Закона
об оплате труда и ст. 96 КЗоТ в части систем
оплаты труда изложены в таких редакциях:
«Системами оплаты является тарифная
и другие системы, которые формируются
по оценкам сложности выполняемых работ
и квалификации работников.
Тарифная система оплаты труда включает: тарифные сетки, тарифные ставки,
схемы должностных окладов и профессиональные стандарты (квалификационные
характеристики).
Тарифная система оплаты труда используется при распределении работ в зависимости от их сложности, а работников —
в зависимости от квалификации и по разрядам тарифной сетки. Она является основой
формирования и дифференциации размеров
заработной платы».
В настоящее время тарифная система
оплаты труда, как и прежде, является основой
организации оплаты труда. А это значит, что
любая система оплаты труда не может состояться без установления тарифных ставок
и должностных окладов.
Порядок становления тарифной системы
оплаты труда предусмотрен частью второй
ст. 97 КЗоТ и частью первой ст. 15 Закона
об оплате труда. Этими законодательными
актами определено, что тарифные сетки,
ставки, схемы должностных окладов устанавливаются предприятиями, учреждениями, организациями самостоятельно
в коллективном договоре с соблюдением
норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным и отраслевыми (региональными) соглашениями. Если
коллективный договор на предприятии,
в учреждении, организации не заключен,
работодатель обязан согласовать эти вопросы
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с выборным органом первичной профсоюзной
организации, представляющим интересы
большинства работников, а в случае его
отсутствия — с другим уполномоченным на
представительство трудовым коллективом
органом. Коллективный договор — это внут
ренний документ, в котором изначально
определяются тарифные составляющие
оплаты труда.

Востребованность тарифных
составляющих при начислении
зарплаты
Прежде всего ст. 94 КЗоТ определено,
что размер зарплаты зависит от сложности
и условий выполняемой работы, профессионально-деловых качеств работников.
И только в тарифных ставках (окладах) эта
норма может быть реализована.
Тарифные составляющие с определением
форм оплаты труда согласно нормам КЗоТ
востребованы и по ряду минимальных выплат в пользу работников, а именно:
• минимальная зарплата устанавливается
одновременно в месячном и почасовом размере (часть первая ст. 95 КЗоТ);
• при повременной форме оплаты труда
сверхурочная работа оплачивается в двойном размере часовой ставки, а при сдельной
оплате труда за все отработанные сверхурочные часы выплачивается доплата в размере
100 % тарифной ставки повременщика соответствующей квалификации (ст. 106 КЗоТ);
• работа в выходные и праздничные
(нерабочие) дни работникам, труд которых
оплачивается по часовым или дневным ставкам, компенсируется двойным размером
этих ставок. Для работников, получающих
месячные оклады, эта работа оплачивается
в размере одинарной или двойной часовой
(дневной) ставки сверх оклада при работе
соответственно в пределах или сверх месячной нормы часов (ст. 72, 73 и 107 КЗоТ);
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• за каждый час работы в ночное время
доплачивается не ниже 20 % тарифной ставки/оклада (ст. 108 КЗоТ);
• при отсутствии вины работника в невыполнении нормы выработки, изготовления
продукции, оказавшейся браком, и в простое
заработная плата не может быть ниже двух
третей тарифной ставки установленного
работнику разряда/оклада (ст. 111, 112,
113 КЗоТ).
Иначе говоря, чтобы оплатить работнику
надлежащим образом работу в упомянутых
случаях нужна тарифная ставка/оклад.

Востребованность тарифных
составляющих при выплатах
по средней зарплате
Порядок исчисления средней заработной
платы, утвержденный постановлением КМУ
от 08.02.1995 г. № 100, предусматривает все
случаи исчисления средней зарплаты, за исключением выплат по общеобязательным
государственным социальным страхованиям.
И в последнем абзаце п. 4 Порядка № 100
определено, что в случае, когда начисления
производятся исходя из средней заработной
платы, работник не имел заработка не по
вине работника, расчеты производятся исходя
из установленных ему в трудовом договоре
тарифной ставки, должностного (месячного)
оклада. Это касается, например, начисления
отпускных работнице, вышедшей на роботу
после отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Другого
способа расчета в этом случае Порядком
№ 100 не предусмотрено.
Пунктом 28 Порядка исчисления средней
заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному
страхованию, утвержденного постановлением
КМУ от 26.09.2001 г. № 1266 (далее — Порядок № 1266), в частности, определено,
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что если в расчетном периоде перед наступ
лением страхового случая застрахованное
лицо по уважительным причинам не имело
заработка или страховой случай наступил
в первый день работы, для расчета пособия
по временной нетрудоспособности средняя
зарплата определяется исходя из тарифной
ставки (должностного оклада). Если тарифная
ставка (должностной оклад) не устанавливается, расчет производится из минимальной
заработной платы, установленной законом
на день наступления страхового случая. Чем
обусловлена в таких случаях нормативная
возможность не устанавливать тарифные
ставки (должностные оклады)? Дело в том,
что расчетным периодом для исчисления
средней заработной платы для выплат по
общеобязательному государственному социальному страхованию согласно п. 3 Порядка
№ 1266 является также период выполнения
работ (услуг) по гражданско-правовым договорам. А в таких трудовых отношениях
тарифные составляющие зарплаты не применяются и не устанавливаются.
Налицо нормативная и практическая
необходимость в их установлении с обязательным определением систем оплаты труда:
почасовой повременной, повременной по
месячным окладам, прямой сдельной.
Как минимальные социальные гарантии
и расчетные величины в законодательных и
подзаконных актах предусматриваются такие
составляющие тарифной системы оплаты
труда: месячные, часовые (или дневные)
тарифные ставки, месячные оклады, должностные оклады.

Виды тарифных составляющих
оплаты труда
Полагаем, что неизбежность установления на предприятии тарифных ставок
(окладов) была достаточно аргументирована с нормативной точки зрения. Но за-
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конодательство не дает четких определений
видов тарифных ставок (окладов). А по
методологии коллективных соглашений
(отраслевых и межотраслевых) для различных расчетных ситуаций и категорий
работников предполагается четыре вида
тарифных составляющих при повременной
форме оплаты труда:
• месячная тарифная ставка;
• часовая тарифная ставка;
• месячный оклад;
• месячный должностной оклад.
Месячная тарифная ставка — для категории рабочих, тарифицируемых по квалификационным разрядам (для рабочих-разрядников). Это исходная расчетная величина для
каждого разряда тарифной сетки, по которой
поразрядно рассчитываются часовые тарифные ставки. Примеры профессий: аппаратчик
обработки зерна, слесарь-ремонтник.
Часовая тарифная ставка — для категории рабочих, тарифицируемых по квалификационным разрядам (рабочих-разрядников). Это ежемесячная постоянная
расчетная величина для начисления зарплаты работникам с почасовой повременной
(українською — погодинною почасовою)
системой оплаты труда. Исчисляется как
частное от деления размера месячной тарифной ставки на среднемесячную норму
рабочего времени (в 2017 г. — 165,5 часа).
Месячный оклад — для категории рабочих сквозных и отдельных профессий, труд
которых не тарифицируется по квалификационным разрядам (для рабочих-неразрядников) с оплатой труда по месячным окладам. Для начисления зарплаты ежемесячно
определяется расчетная величина — часовая
ставка. Эта часовая ставка исчисляется как
частное от деления размера месячного оклада на месячную норму часов: при поденном
учете рабочего времени — на календарную
норму, а при суммированном учете — на
норму по утвержденному графику работы.
При полной отработке нормы часов (кален-
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дарной или по графику работы) месячный
оклад начисляется в полном размере. Примеры профессий: сторож, грузчик, водитель
автотранспортных средств.
Месячный должностной оклад — для
категории служащих (руководителей, профессионалов, специалистов, технических
служащих). Условия и порядок оплаты труда
такие же, как и приведенные выше с месячными окладами. Примеры профессий:
заместитель директора, главный бухгалтер,
ведущий инженер, кассир.
О дневных тарифных ставках. Дневные
тарифные ставки законодательно преду
смотрены как альтернатива часовым ставкам («или») при оплате труда в выходные,
праздничные (нерабочие) дни (ст. 72 и 107
КЗоТ). Применение в этих случаях дневной
ставки менее удобно, поскольку в расчетах
как основные используются месячная норма
рабочего времени и часовая ставка1.
О тарифных ставках (окладах) при
прямой сдельной оплате труда. Сдельная
расценка определяется на основании часовой
(дневной) тарифной ставки того разряда,
по которому тарифицирована выполняемая
работа. При этом размер месячной тарифной
ставки или месячного оклада по коллективному договору может быть повышен по
сравнению с размером при повременной
форме оплаты труда. И для сдельной оплаты
часовые ставки исчисляются как частное от
деления размера месячной тарифной ставки
только на среднемесячную норму рабочего
времени. С учетом изложенного, сдельная
тарифная ставка (оклад), исходная величина
для расчета сдельной расценки, как тарифная
составляющая не устанавливается — она
утверждается с введением сдельной формы
оплаты труда.
1 Пункт 3 Комментария к ст. 107 КЗоТ (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. 219.

63

64

ОПЛАТА ТРУДА

Внутренние документы о видах
тарифных составляющих
Определения коллективных соглашений —
руководство для положений коллективного
договора (при его незаключении — для соответствующего акта/приказа работодателя).
А положения коллективного договора (акта/
приказа работодателя) — руководство для
практических управленческих действий.
Это уже, скажем так, внутренние законы.
В коллективном договоре предусмот
ренные тарифные составляющие с определениями повременных систем оплаты
труда указываются в формулировках наименований соответствующих приложений
к договору.
Примеры таких наименований приложений к коллективному договору:
1. Часовые тарифные ставки для оплаты
труда рабочих-разрядников исходя из месячной тарифной ставки и среднемесячной
нормы часов в 2017 г. 165,5.
2. Месячные оклады для оплаты труда
рабочих сквозных и отдельных профессий
(рабочих-неразрядников).
3. Месячные должностные оклады для
оплаты труда руководителей, профессионалов, специалистов и технических служащих.
В штатном расписании, основная функция которого бизнес-плановая, указываются
профессиональные наименования, численность работников и размеры месячных окладов по должностям. Системы оплаты труда
(почасовая повременная, повременная по
месячным окладам, прямая сдельная) в штатном расписании не указываются. Утвержденные оклады не персонализируются. Но, как
мы уже однажды указывали, форма штатного
расписания для небюджетных предприятий,
учреждений и организаций не утверждена
и разрабатывается ими самостоятельно. Поэтому в нем можно предусмотреть и графы
для отражения часовых тарифных ставок
и сдельных расценок.
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В приказе об утверждении работникам
месячных окладов размеры этих окладов
персонализируются — указываются по конкретным работникам. Но системы оплаты
труда в этом приказе не определяются.
Для определенных расчетных ситуаций
(доплаты до уровня минимальной зарплаты,
оплата работы в выходные, праздничные
(нерабочие) дни и в сверхурочное время)
необходимы сведения о системах оплаты
труда. Эти сведения берутся из коллективного
договора и приказов по персоналу.
С учетом изложенного, при недостаточной
полноте информации по системам оплаты
труда в представленных документах, есть
необходимость в упорядочении этой информации. Целесообразно издать приказ по
предприятию о профессиональном составе
работников по системам оплаты труда.
В приложении приводится пример приказа о профессиональном и списочном составе работников по системам повременной формы оплаты труда. В приведенном
условном примере приказ разработан по
коллективному договору агропредприятия
с учетом Отраслевого соглашения между
Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, Всеукраинским объединением организаций работодателей «Федерация работодателей агропромышленного
комплекса и продовольствия Украины» и
Профессиональным союзом работников
агропромышленного комплекса Украины
в сельском хозяйстве на 2014–2016 годы
(действует до принятия нового).
И в заключение. Надеемся, что предложенная разработка поможет читателям
журнала определиться с уровнем соблюдения
законодательных норм по установлению на
предприятии тарифных ставок (окладов).
Факт неустановления тарифных ставок
(окладов) может быть выявлен при инспекторском посещении с возможным принятием
мер в случае нарушения законодательства
о труде. Такие инспекторские посещения
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проводятся в соответствии с Порядком
осуществления государственного контроля
за соблюдением законодательства о труде,
утвержденным постановлением КМУ от

26.04.2017 г. № 295. Поэтому задача экономической службы — обеспечить правомерное применение тарифной системы
оплаты труда.

Приложение
Пример приказа по предприятию о профессиональном составе работников
по системам повременной формы оплаты труда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВЕТЛАЯ ДОЛИНА»
ПРИКАЗ
06.07.2017

с. Подгорное

№ 52-ОД

О профессиональном и списочном составе работников
по системам повременной формы оплаты труда
Для предупреждения нарушений действующего законодательства об оплате труда и обеспечения соответствия расчетных действий системам повременной формы
оплаты труда, руководствуясь действующим законодательством и Коллективным
договором на 2017 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять к сведению, что труд руководителей, профессионалов, специалистов
и технических служащих оплачивается повременно по месячным окладам.
2. Определить перечень профессий рабочих, труд которых оплачивается по почасовой повременной системе оплаты труда — приложение 1.
3. Определить перечень профессий рабочих, труд которых оплачивается повременно по месячным окладам — приложение 2.
Основание: докладная записка ведущего экономиста Владовой Т. П. от 05.07.2017 г.
с проектом приказа.
Председатель правления

Губенко

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

Д. И. Губенко
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Приложение № 1 к приказу
по ООО «Светлая долина»
от 06.07.2017 г. № 52-ОД
Перечень
профессий рабочих, труд которых оплачивается по почасовой повременной
системе оплаты труда
Наименование профессий по Классификатору профессий ДК 003:2010
1 Овощевод
4 Свиновод
2 Садовод
5 Слесарь-ремонтник
Тракторист-машинист
3 Виноградарь
6
сельскохозяйственного производства

Ведущий экономист

Владова

Т. П. Владова

Приложение № 2 к приказу
по ООО «Светлая долина»
от 06.07.2017 г. № 52-ОД
Перечень
профессий рабочих, труд которых оплачивается повременно
по месячным окладам
Наименование профессий по Классификатору профессий ДК 003:2010
Грузчик (на внутрискладской
1 Весовщик
4
переработке грузов)
Водитель автотранспортных средств
2 Кладовщик
5
(грузовой автомобиль)
Уборщик производственных
3
6 Сторож
помещений

Ведущий экономист

Владова

Т. П. Владова
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

На ваші запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Виплата відпускних
бібліотекарю-викладачу
(вчителю)
Працівник працює неповний робо
чий час (на 0,5 ставки) на посаді
бібліотекаря. Крім того, у цьому ж
закладі він веде викладацьку робо
ту обсягом 9 годин на тиждень, одержує
доплату за завідування кабінетом. Яку
тривалість відпустки встановлювати та
кому працівнику?
Згідно з п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати
працівників освіти, затвердженої
наказом Міністерства освіти України
від 15.04.1993 р. № 102 (далі — Інструкція
№ 102), працівникам закладів освіти, в т. ч.
бібліотекарям, дозволено викладати в тому
ж самому навчальному закладі. Години викладацької роботи оплачуються їм понад
основний посадовий оклад у порядку, передбаченому для учителів, викладачів та
керівників гуртків, тобто за тарифікацією
(п. 68 Інструкції № 102).Обсяг навантаження
в разі роботи на 0,5 ставки може становити
18 годин на тиждень.
У канікулярний період оплата праці за
педагогічну роботу таким працівникам здійснюється з розрахунку заробітної плати, яку
вони отримували до початку канікул (п. 71
Інструкції № 102).
Відпустка надається окремо за посадою
бібліотекаря та вчителя виходячи з тривалості відпустки, установленої за кожною з цих
посад, і середнього заробітку на відповідній
роботі за попередній робочий рік.

Закон про відпустки передбачає надання
відпустки одночасно як за основним місцем
роботи, так і на роботі за сумісництвом.
Середня заробітна плата для оплати часу
відпустки обчислюється відповідно до норм
Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ
від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок
№ 100). Згідно з п. 2 цього Порядку середня зарплата для оплати часу відпустки обчислюється виходячи з виплат за останні
12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки. Норми
згаданого Порядку застосовуються й під
час нарахування відпускних за посадою
вчителя та за посадою бібліотекаря. У разі
нарахування відпускних такому працівнику
враховується заробіток за двома посадами,
а кількість днів відпустки за посадою вчителя
не залежить від обсягу відпрацьованих годин
за цією посадою. Виплати за час щорічної
відпустки нараховуються шляхом ділення
сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 календарних місяців
або за менший фактично відпрацьований
період на відповідну кількість календарних
днів року або меншого відпрацьованого
періоду, за винятком святкових і неробочих
днів, встановлених законодавством. Одержаний результат перемножується на число
календарних днів відпустки.
Одночасно звертаємо увагу, що середня
заробітна плата для оплати часу щорічної
відпустки обчислюється за основним місцем
роботи та за сумісництвом окремо.
На вимогу п. 10 Порядку № 100 зарплату,
нараховану протягом розрахункового періоду, потрібно відкоригувати з урахуванням
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коефіцієнтів підвищення посадових окладів
як учителя, так і керівника гуртка в грудні
2016 р. та в січні 2017 р. Коефіцієнт підвищення окладу працівника розраховують,
розділивши оклад, встановлений після підвищення, на оклад до підвищення (див. також
листи Міністерства соціальної політики
України від 10.04.2017 р. № 1099/0/10117/282, Профспілки працівників освіти
і науки України від 07.04.2017 р. № 02-8/189).
Зазначимо, що щорічна відпустка бібліо
текарю за викладацьку роботу надається так
само як і вчителям під час літніх канікул.
Виконання бібліотекарем у тому самому
закладі викладацької роботи не впливає на
тривалість відпустки за основною посадою.
Після закінчення відпустки бібліотекар
приступає до виконання своїх посадових
обов’язків і йому нараховується заробітна
плата з розрахунку його основного посадового окладу, тобто бібліотекаря.
Якщо в бібліотекаря закінчується «викладацька» відпустка, зарплата йому виплачуватиметься з розрахунку посадового
окладу за основною посадою і зарплати за
викладання, визначеної при тарифікації, що
передувала початку канікул (п. 71 Інструкції
№ 102).
Стосовно визначення кількості днів відпустки зауважимо, що:
• за посадою вчителя її тривалість дорівнює 56 календарним дням (Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю
до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти,
навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам
та науковим працівникам, затверджений
постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 346),
наприклад, з 14 червня по 9 серпня поточного року;
• за посадою бібліотекаря — 24 к. дн.
(ст. 6 Закону про відпустки), наприклад,
з 14 червня по 8 липня поточного року.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Оскільки за основною посадою бібліотекар не віднесений до педпрацівників
(Перелік посад педагогічних та науковопедагогічних працівників, затверджений
постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963),
матеріальна допомога на оздоровлення
в разі надання відпустки згідно зі ст. 57
Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р.
№ 1060-XII йому не виплачується. Утім,
він має право на її отримання відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці
на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р.
№ 1298.
Згідно з нормами Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних
і комунальних бібліотек, затвердженого
постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 84,
бібліотекарям виплачується допомога на
оздоровлення під час щорічної відпустки
в розмірі посадового окладу.
У липні бібліотекар, про якого йдеться
в запитанні, отримає зарплату за 16 робочих днів, а в серпні — за 22 із розрахунку
посадового окладу бібліотекаря
За 15 серпневих робочих днів на посаді
вчителя (з 10.08 по 31.08) цьому працівнику належить виплатити заробітну плату
з розрахунку заробітку, визначеного тарифікацією, що передувала початку канікул.

Відпускні зовнішньому
суміснику
Чи слід нараховувати відпускні
керівнику гуртка, який за основ
ною посадою працює вчителем
у школі, а за сумісництвом — керівником гуртка в центрі позашкільної освіти,
якщо обсяг проведеної гурткової роботи
на рік становить менше 240 годин і ці
заклади обслуговуються однією бухгал
терією?
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Порядок роботи та оплата праці працівників, які працюють за сумісництвом, регулюються постановою КМУ
«Про роботу за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245 (далі — Постанова № 245) та Положенням про умови
роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій,
затвердженим наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р.
№ 43 (далі — Положення № 43).
Керівникам гуртків, для яких робота в освітніх закладах, у т. ч. у центрі позашкільної освіти, не є основною, заробітна плата
виплачується з погодинного розрахунку.
Такий порядок її обчислення для зазначеної
категорії працівників передбачений п. 90
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої
наказом Міністерства освіти України від
15.04.1993 р. № 102 (далі — Інструкція
№ 102). Оплата за гурткову роботу в цьому
випадку має проводитися відповідно до
п. 73 Інструкції № 102, тобто на умовах погодинної оплати.
Розмір погодинної оплати визначається
шляхом ділення місячної тарифної ставки на
середньомісячну кількість робочих годин,
одержаних шляхом ділення річної норми
годин за 18-годинного робочого тижня на
12 місяців. Саме така норма годин на ставку
встановлена для вчителя та керівника гуртка
згідно з пп «а» п. 64 Інструкції № 102. У 2017 р.
показник середньомісячної кількості робочих
годин розрахований з урахуванням положень листа Міністерства соціальної політики
України від 05.08.2016 р. № 11535/0/1416/13 щодо норми тривалості робочого часу
на 2017 р. і становить 74,7 години.
У той же час додатком № 16 до наказу
Міністерства освіти і науки України «Про
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників
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навчальних закладів, установ освіти та
наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557
передбачені ставки погодинної оплати за
виконання окремих видів педагогічної роботи, зокрема проведення навчальних занять,
але така оплата у випадку, що розглядається, не поширюється на керівників гуртків.
До речі, згідно з приміткою 2 до п. 14 Інструкції № 102 ставки погодинної оплати в цьому випадку включають оплату за дні відпустки.
Оскільки основна робота працівника —
учитель, тривалість щорічної основної відпустки становить 56 календарних днів,
а керівника гуртка — 42 календарних дні (Порядок надання щорічної основної відпустки
тривалістю до 56 календарних днів керівним
працівникам навчальних закладів та установ
освіти, навчальних (педагогічних) частин
(підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам», затверджений постановою КМУ від 14.04.1997 р.
№ 346). Нагадаємо, що відпустка повної
тривалості, визначена цим порядком, надається вказаним працівникам у перший
і наступні роки в період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.
Закон про відпустки передбачає надання
відпустки одночасно як за основним місцем
роботи, так і на роботі за сумісництвом.
Згідно з п. 2 Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100, оплата
часу відпустки здійснюється виходячи з
виплат за останні 12 календарних місяців
роботи, що передують місяцю надання відпустки. Норми цього Порядку застосовуються під час нарахування відпускних за
посадою вчителя та за посадою керівника
гуртка. У разі нарахування відпускних цьому
працівнику враховується заробіток за двома посадами незалежно від того, що обсяг
відпрацьованих годин на роботі за сумісництвом становить менше 240 годин, а також
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незважаючи на те, що заклади, в яких працює особа, обслуговуються однією бухгалтерією.
Нарахування виплат за час щорічної відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням
відпустки 12 календарних місяців або за
менший фактично відпрацьований період
на відповідну кількість календарних днів
року або меншого відпрацьованого періоду,
за винятком святкових і неробочих днів,
встановлених законодавством. Одержаний
результат перемножується на число календарних днів відпустки.
Одночасно звертаємо увагу, що середня
заробітна плата для оплати часу щорічної
відпустки обчислюється за основним місцем
роботи та за сумісництвом окремо.

На вимогу п. 10 Порядку № 100 зарплату,
нараховану протягом розрахункового періоду, потрібно відкоригувати з урахуванням
коефіцієнтів підвищення посадових окладів
як учителя, так і керівника гуртка в грудні
2016 р. та в січні 2017 р. Коефіцієнт підвищення окладу працівника розраховують,
розділивши оклад, встановлений після підвищення, на оклад до підвищення (листи
Міністерства соціальної політики України від
10.04.2017 р. № 1099/0/101-17/282, Профспілки працівників освіти і науки України
від 07.04.2017 р. № 02-8/189).
Підсумовуючи викладене, доходимо вис
новку, що незалежно від обсягу проведених
гурткових занять на роботі за сумісництвом
такій особі належить надати відпустку та
виплатити відпускні.

ЗАПИТАННЯ —

відповідь

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

Індексація зарплати
випереджаючими темпами
Чи можна випереджаючими тем
пами індексувати зарплату праців
ників не в усіх підрозділах, а тільки
в окремих, а то й не всім працівникам?
Наприклад, робітникам і обслуговуючо
му персоналу індексує випереджаючими
темпами, а адміністрації — ні, або ж не
індексується випереджаючими темпами
зарплата працівників, прийнятих на ви
пробувальний термін.

Відповідно до п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р.
№ 1078, працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку,
підвищення заробітної плати у зв’язку із
зростанням рівня інфляції провадиться
в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм, встановлених
Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII та положеннями цього Порядку.
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Сегодня в рубрике:

Переходящий отпуск
и отпуск с первого
числа

c. 71

Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Перехідна

відпустка
та відпустка
з першого числа
Надання відпусток, які починаються в одному місяці, а закінчуються в іншому, — доволі поширене явище. Крім того,
окремим працівникам подобається брати відпустку саме
з першого числа місяця. У зв’язку з цим у бухгалтерів щороку
виникають запитання щодо особливостей нарахування відпускних, їх оподаткування та відображення в обліку
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Н

асамперед нагадаємо, що порядок
надання щорічних відпусток встановлено Законом про відпустки,
а особливості визначення середнього заробітку для розрахунку відпускних визначено
в Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженому постановою КМУ
від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок
№ 100).

Перехідна відпустка
Розрахунок оплати за перехідну
відпустку
Якщо працівник оформляє перехідну
відпустку, то бухгалтерія може нарахувати
йому відпускні за двома варіантами:
• всю суму відпускних нарахувати в тому
місяці, в якому у працівника розпочинається
відпустка;
• відпускні нарахувати частинами — окремо за кожним місяцем, на який припадають
календарні дні відпустки.
Але в будь-якому випадку вся сума відпуск
них працівнику має виплачуватися перед
виходом у відпустку, якщо за домовленістю
сторін не встановлено інше.
На практиці бухгалтери застосовують
обидва варіанти, але другий відповідає вимогам пп. 1.6.1 Інструкції зі статистики
зарплати, де, зокрема, прописано, що суми
нарахувань за час відпусток, на відміну від
порядку їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні
відпустки у відповідному місяці. На ньому
й зупинимося.
Сформулюємо загальні правила розрахунку відпускних, якщо період відпустки
припадає на два (та більше) місяців:
• розрахунок стажу й тривалості відпусток проводять окремо для кожного виду
відпустки (щорічна основна, щорічна додаткова, додаткова на дітей тощо) — якщо
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працівник використовує одразу не одну
відпустку;
• середню зарплату для нарахування
відпускних визначають на дату події, тобто
на дату початку відпустки;
• до обчислення середньої зарплати
включають виплати, визначені п. 3 Порядку № 100, з урахуванням особливостей
включення премій та винагород;
• розрахунковим періодом є 12 календарних місяців, що передують місяцю початку
відпустки, з яких виключається час, протягом
якого працівник згідно з чинним законодавством або через інші поважні причини не
працював і за ним не зберігався заробіток
або зберігався частково. Якщо працівник
відпрацював менше року, розрахунковим
періодом є фактичний час роботи з першого
числа місяця після оформлення на роботу
до першого числа місяця, в якому надається
відпустка;
• відпускні розраховують сукупно однією сумою, але нараховують у розрізі місяців, на який припадають календарні дні
відпустки.

Оподаткування перехідних
відпускних
Відпускні як виплати за невідпрацьований час включаються до фонду додаткової
заробітної плати в складі фонду оплати праці
(пп. 2.2.12 Інструкції зі статистики зарплати).
У свою чергу дохід у вигляді заробітної плати
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (пп. 164.2.1
ПКУ). Отже, відпускні оподатковуються так
само, як і заробітна плата.
Із суми відпускних ПДФО утримується
за ставкою 18 %. Під час оподаткування
відпускних ПДФО застосовуються ті ж самі
правила, як і до заробітної плати, а саме:
• сума відпускних враховується під час
визначення граничного розміру доходу,
що дає право на отримання податкової
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соціальної пільги (ПСП). У 2017 р. ПСП
застосовується до доходу, що не перевищує
2240,00 грн. При цьому згідно з абзацом
третім пп. 169.4.1 ПКУ доходи у вигляді зарплати за період її збереження (в т. ч. оплати
відпусток) слід відносити до податкових
періодів, за які вони нараховані. Тобто під
час оподаткування перехідних відпускних
визначають базу оподаткування ПДФО та
застосовують ПСП окремо за кожний місяць, на який припадає відпустка;
• за наявності права на ПСП об’єкт обкладення ПДФО під час нарахування відпускних зменшується на суму ПСП (п. 164.6
ПКУ). Зауважимо, що до суми відпускних,
нарахованих за наступний місяць (наступні
місяці), ПСП не застосовують, оскільки ще
не відомий загальний місячний оподатковуваний дохід за такий місяць.
Для сплати ПДФО розподіл відпускних по
місяцях не передбачений: усю суму ПДФО
сплачують у момент виплати відпускних,
навіть якщо частина відпускних припадає
на наступний місяць (пп. 168.1.2 ПКУ).
Нагадаємо, відпускні мають бути виплачені за три дні до початку відпустки (ст. 115
КЗпП, ст. 21 Закону про відпустки), якщо
за домовленістю сторін не визначено інше.
Військовий збір утримують із всієї суми
перехідних відпускних у місяці їх нарахування за ставкою 1,5 % і сплачують до бюджету
під час виплати відпускних.
Оскільки відпускні включаються до фонду
оплати праці, їх сума входить до бази справляння ЄСВ. На суму відпускних «звичайних»
працівників ЄСВ нараховують за ставкою
22 %, а на відпускні працівників-інвалідів —
за ставкою 8,41 %.
Згідно з частиною третьою ст. 7 Закону
про ЄСВ єдиний внесок нараховується
в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка дорівнює 25 розмірам
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, встановленого законом (п. 4 частини
першої ст. 1 Закону про ЄСВ). Нагадаємо,
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у 2017 р. максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить:
• з 01.01.2017 р. по 30.04.2017 р. —
40 000,00 грн;
• з 01.05.2017 р. по 30.11.2017 р. —
42 100,00 грн;
• з 01.12.2017 р. по 31.12.2017 р. —
44 050,00 грн.
Максимальна величина бази нарахування ЄСВ застосовується до доходу за місяць. Тому якщо період відпустки охоплює
більше одного місяця, ЄСВ нараховують
окремо за кожний місяць, на який припадає відпустка, й максимальну величину
застосовують також окремо за кожний
місяць (пп. 2 п. 3 розділу IV Інструкції про
порядок нарахування і сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
20.04.2015 р. № 449).
Крім того, під час нарахування відпуск
них основним працівникам слід пам’ятати
і про мінімальний розмір ЄСВ. Якщо база
нарахування ЄСВ щодо працівника не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленого законом на місяць,
за який нараховується зарплата/дохід
(з 01.01.2017 р. — 3200,00 грн), то ЄСВ сплачують з «мінімалки».
За аналогією з максимальною величиною
бази нарахування ЄСВ, для цілей порівняння з розміром мінімальної зарплати перехідні відпускні відносять до місяців, за які вони
нараховані (лист ДФСУ від 11.03.2015 р.
№ 5084/6/99-99-17-03-03-15). Якщо база
нарахування ЄСВ з урахуванням суми відпускних, що припадають на звітний місяць,
менше розміру мінімальної зарплати, ЄСВ
сплачують виходячи із 3200,00 грн (тобто
704,00 грн). Така ситуація може скластися,
наприклад, якщо працівник частину місяця
перебував у відпустці без збереження заробітної плати і в цьому ж місяці оформив
щорічну відпустку.
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Відображення в обліку
У бухгалтерському обліку для оплати
працівникам відпусток підприємство повинно створювати відповідне забезпечення — резерв відпусток (п. 13 П(С)БО 11).
Суму створеного резерву відпусток визнають
витратами та відображають за кредитом
субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» в кореспонденції з дебетом рахунків
23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі
витрати», 92 «Адміністративні витрати»,
93 «Витрати на збут» або 94 «Інші витрати
операційної діяльності» залежно від того, до
фонду оплати праці якої групи працівників
такий резерв відноситься.
У подальшому під час нарахування відпускних, на відміну від зарплати, дебетуються вже не рахунки витрат, а субрахунок 471
«Забезпечення виплат відпусток». Зокрема,
в бухгалтерському обліку виконуються такі
проведення:
• Д-т 471 — К-т 661 — на суму нарахованих відпускних;
• Д-т 471 — К-т 651 — на суму нарахованого на відпускні ЄСВ.
Підпунктом 1.6.1 Інструкції зі статистики зарплати визначено, що нарахування
відображаються за календарний місяць
(з першого до останнього числа місяця).
Наприклад, суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їх фактичної
виплати, розподіляються пропорційно часу,
що припадає на дні відпустки у відповідному місяці. Зазначене стосується перехідних відпусток: у бухгалтерському обліку нарахування таких відпускних відображається в тому місяці, до якого вони
належать.
Що стосується утриманих із сум відпуск
них ПДФО та ВЗ, їх відображають такими
проведеннями, як і під час оподаткування
зарплати:
• Д-т 661 — К-т 641/ПДФО;
• Д-т 661 — К-т 642/ВЗ відповідно.
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Відображення у звітності
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
суми нарахованих і виплачених відпускних,
а також утриманого з них і сплаченого ПДФО
відображають у розділі І з ознакою доходу «101».
Згідно з п. 3.2 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, у разі нарахування доходу
його відображення в графі 3а є обов’язковим
незалежно від того, виплачені такі доходи
чи ні. При цьому не має значення, за який
період нараховані такі доходи.
Отже, виплачена сума відпускних за
два (або більше) місяці відображається
у ф. № 1ДФ за той квартал, на який припадає
початок відпустки. Якщо відпустка в межах
кварталу, то різниці у графах 3 і 3а не буде.
Якщо ж відпустка перехідна між кварталами, то в одному кварталі сума «нарахована»
буде менше «виплаченої», а в наступному —
навпаки.
Суму нарахованих та виплачених відпускних, а також нарахованого та перерахованого ВЗ відображають у розділі ІІ розрахунку за ф. № 1ДФ за рядком «Військовий
збір».
У звітності з ЄСВ відображення сум
перехідних відпускних має свої особливості, визначені в п. 9 розділу IV Порядку
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
14.04.2015 р. № 435.
Так, згідно із зазначеною нормою в таб
лиці 6 додатка 4:
• суми, нараховані за дні щорічних
і додаткових відпусток, уносять до графи 17
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«Загальна сума нарахованої заробітної плати
(доходу) (усього з початку звітного місяця)»,
указуючи суму, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці, із кодом типу
нарахувань «10», і зазначаючи в реквізиті
11 місяць, за який їх нараховано;
• відпускні, що припадають на дні відпустки наступних місяців, відображають
в окремих рядках, наступних за першим
рядком, із кодом типу нарахувань «10» і зазначенням відповідного місяця.

Отже, у таблиці 6 додатка 4 за місяць,
в якому відпустка розпочинається, для застрахованої особи відводять три рядки:
• в першому рядку — відображають зар
плату за цей місяць і суму нарахованого ЄСВ;
• у другому рядку — показують відпускні
за дні, що припадають на цей місяць, і суму
нарахованого ЄСВ;
• у третьому рядку — показують відпускні
за дні, що припадають на наступний місяць,
і суму нарахованого ЄСВ.

ПРИКЛАД 1

Нарахування та відображення в обліку перехідних відпускних
Працівник (адміністративний персонал) йде у відпустку з 20 червня по 14 липня 2017 р.
Перед відпусткою йому було нараховано дохід у сумі 8755,00 грн, у т. ч:
— зарплата за відпрацьований у червні робочий час — 3715,00 грн;
— відпускні — 5040,00 грн, з яких:
2100,00 грн — за червень 2017 р.;
2940,00 грн — за липень 2017 р.
База нарахування ЄСВ за червень 2017 р. становить:
3715,00 грн + 2100,00 грн = 5815,00 грн.
Нараховано ЄСВ за червень 2017 р. — 1279,30 грн, у т. ч.:
— на зарплату — 817,30 грн (3715,00 грн × 22 %);
— на відпускні — 462,00 грн (2100,00 грн × 22 %).
Нараховано ЄСВ на відпускні за липень 2017 р. — 646,80 грн (2940,00 грн × 22 %).
База оподаткування ПДФО за червень 2017 р.:
3715,00 грн + 2100,00 грн = 5815,00 грн.
Утримано ПДФО з доходу за червень 2017 р. — 1046,70 грн, у т. ч:
— із зарплати — 668,70 грн (3715,00 грн × 18 %);
— із відпускних — 378,00 грн (2100,00 грн × 18 %).
Утримано ПДФО з відпускних за липень 2017 р. — 529,20 грн (2940,00 грн × 18 %).
База оподаткування ВЗ:
3715,00 грн + 2100,00 грн + 2940,00 грн = 8755,00 грн.
Утримано ВЗ — 131,33 грн (8755,00 грн × 1,5 %).
За три дні до відпустки працівнику було виплачено на картковий рахунок:
(3715,00 грн + 5040,00 грн) – (668,70 грн + 378,00 грн + 529,20 грн + 131,33 грн) =
= 7047,77 грн.
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ПРИКЛАД 1

В обліку операції з нарахування перехідних відпускних можна відобразити так:
№
з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський
облік
Д-т
К-т

1. Червень 2017 р.
1.1 Нараховано зарплату
92
661
за червень
1.2 Нараховано відпускні
471
661
за червень
1.3 Нараховано ЄСВ на зарплату
92
651
за червень
1.4 Нараховано ЄСВ на відпускні
471
651
за червень
1.5 Утримано ПДФО із зарплати
661
641/ПДФО
та відпускних за червень
1.6 Утримано ВЗ із зарплати та
661
642/ВЗ
відпускних
1.7 Перераховано до бюджету ЄСВ
651
311
1.8 Перераховано до бюджету ПДФО 641/ПДФО
311
1.9 Перераховано до бюджету ВЗ
642/ВЗ
311
1.10 Виплачено на картковий рахунок
працівника зарплату за червень
661
311
та відпускні за червень – липень
2. Липень 2017 р.
2.1 Нараховано відпускні за липень
471
661
2.2 Нараховано ЄСВ на відпускні за
471
651
липень
2.3 Утримано ПДФО із відпускних
661
641/ПДФО
за липень

Сума,
грн

Податковий
облік
Доходи Витрати

3715,00

–

3715,00

2100,00

–

2100,00

817,30

–

817,30

462,00

–

462,00

1046,70

–

–

131,33

–

–

1926,10
1575,90
131,33

–
–
–

–
–
–

7047,77

–

–

2940,00

–

2940,00

646,80

–

646,80

529,20

–

–

У таблиці 6 додатка 4 за червень 2017 р. щодо такого працівника заповнюють три рядки:
— у першому рядку — відображають червневу зарплату, при цьому зазначають:
у реквізиті 9 «Код категорії ЗО» — 1; реквізит 10 «Код типу нарахувань» — не заповнюють; у реквізиті 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» — 06.2017; у реквізиті 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом звітного
місяця» — 30; у реквізитах 17-18 — суму нарахованої зарплати — 3715,00 грн; у реквізиті 21 — суму нарахованого на зарплату ЄСВ — 817,30 грн;
— у другому рядку — показують відпускні за червень 2017 р., зазначаючи при цьому:
в реквізиті «9» — 1; у реквізиті «10» — 10; у реквізиті «11» — 06.2017; реквізит «15» не
заповнюють; у реквізитах 17-18 — суму відпускних за червень — 2100,00 грн; у реквізиті 21 — суму нарахованого на відпускні ЄСВ — 462,00 грн;
— у третьому рядку — вказують відпускні за липень 2017 р., зазначаючи при цьому:
в реквізиті «9» — 1; у реквізиті «10» — 10; у реквізиті «11» — 07.2017; реквізит «15» не
заповнюють; у реквізитах 17-18 — суму відпускних за липень — 2940,00 грн; у реквізиті 21 — суму нарахованого на відпускні ЄСВ — 646,80 грн.
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ПРИКЛАД 1

У розрахунку за ф. № 1ДФ за ІІ квартал 2017 р. щодо такого працівника заповнюють:
— у розділі І:
у графі 3а — 5815,00;
у графі 3 — 8755,00;
у графі 4а — 1046,17;
у графі 4 — 1575,90;
— у розділі ІІ за рядком «Військовий збір»:
у графах 3а і 3 — 8755,00;
у графах 4а і 4 — 131,33.

Відпустка з першого числа
Як зазначалося вище, заробітна плата
працівникам за час щорічної відпустки (відпускні) має бути виплачена на пізніше ніж
за три дні до її початку. І якщо відпустка
працівника починається з першого числа
наступного місяця, то не пізніше ніж 27-28
числа поточного місяця йому мають бути
виплачені зарплата за другу половину місяця
та відпускні.
У зв’язку із цим виникає запитання: як
у такому випадку розрахувати відпускні,
якщо в розрахунковий період має увійти
і поточний місяць, а зарплату за нього ще
не нараховано?
Чинним законодавством не передбачено
окремого порядку розрахунку зарплати за час
відпустки, яка починається з першого числа
місяця. Тобто так само середня зарплата для
оплати часу відпустки обчислюється, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю настання відпустки. Середньоденна зарплата розраховується
шляхом ділення сумарного заробітку за ці
12 місяців на відповідну кількість календарних днів року за винятком святкових
і неробочих днів, встановлених законодавством. Сума відпускних обчислюється як
добуток середньоденної зарплати та числа
календарних днів відпустки.

Деякі поради з приводу того, як нарахувати відпускні у випадку, якщо відпустка
починається з першого числа місяця, надало
Мінсоцполітики в листі від 06.02.2017 р.
№  252/0/101-17/282.
Так, фахівці відомства зазначили, що якщо
нарахування середньої зарплати проводиться
до закриття відомостей на заробітну плату,
після проведення нарахування усіх виплат
працівнику можуть здійснити перерахунок
середньої зарплати з урахуванням донарахованих сум. Отже:
• на момент, коли відпускні мають бути
виплачені, їх розрахунок може здійснюватися без даних про доходи працівника
за останній місяць розрахункового періоду;
• після проведення нарахування усіх
виплат працівнику за такий останній місяць
розрахункового періоду роботодавець повинен здійснити перерахунок та виплатити
донараховану суму відпускних.
Крім того, фахівці Мінсоцполітики дали
пораду і щодо нарахування відпускних працівникам-«відрядникам». Зокрема, вони
порадили користуватися останнім абзацом
п. 2 Порядку № 100, яким передбачено, що
для працівників з відрядною оплатою праці
в разі відсутності оперативних даних для
розрахунку заробітку за останній місяць
розрахункового періоду цей місяць може
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замінюватись іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.
Тобто для розрахунку працівникам-«відрядникам» оплати за час відпустки, яка починається з першого числа місяця, роботодавець може змінити розрахунковий період
з 12 календарних місяців до місяця, в якому

починається відпустка, до 12 календарних
місяців до місяця, в якому потрібно виплатити
відпускні. Однак зауважимо, для працівників
з іншою (не відрядною) системою оплати
праці такий метод застосовувати не можна:
для них розрахунковий період залишається
незмінним.

ПРИКЛАД 2

Нарахування відпускних з першого числа місяця
Працівник йде у відпустку з 1 липня 2017 р. на 24 календарних дні. Відпускні мають
бути виплачені не пізніше 27 червня. Розрахунковий період для визначення середньоденної зарплати — з 1 липня 2016 р. по 30 червня 2017 р. До моменту виплати відпускних
заробітна плата за другу половину червня ще не нарахована.
У розрахунковому періоді без урахування святкових і неробочих днів 354 календарних дні. За період з 1 липня 2016 р. по 31 травня 2017 р. працівнику було нараховано
57 300,00 грн.
Середньоденна зарплата без урахування доходу за червень 2017 р. становить:
57 300,00 грн ÷ 354 к. дн. = 161,86 грн.
«Попередня» сума відпускних дорівнює:
161,86 грн × 24 к. дн. = 3884,64 грн.
Утримано із суми відпускних — 757,51 грн, з них:
— ПДФО — 699,24 грн (3884,64 грн × 18 %);
— ВЗ — 58,27 грн (3884,64 грн × 1,5 %).
Перед відпусткою працівнику були виплачені відпускні в сумі:
3884,64 грн – 757,51 грн = 3127,13 грн.
За червень 2017 р. працівнику була нарахована зарплата — 5000,00 грн.
Середньоденна зарплата з урахуванням доходу за червень 2017 р.:
(57 300,00 грн + 5000,00 грн) ÷ 354 к. дн. = 175,99 грн.
Уточнена сума відпускних:
175,99 грн × 24 к. дн. = 4223,76 грн.
Утримано із суми відпускних — 823,64 грн, з них:
— ПДФО — 760,28 грн (4223,76 грн × 18 %);
— ВЗ — 63,36 грн (4223,76 грн × 1,5 %).
Сума відпускних до виплати працівнику становить:
4223,76 грн – 823,64 грн = 3400,12 грн.
Таким чином, працівнику мають доплатити:
3400,12 грн – 3127,13 грн = 272,99 грн.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Індивідуальна податкова консультація
від 14.06.2017 р. № 621/ІПК/10/16-31-13-02-20

Щодо перерахунку ПДФО по дивідендах
Головне управління ДФС у Полтавській області відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) розглянуло звернення
та повідомляє наступне.
1) Чи має право підприємство відповідно
до пп. 169.4.3 ПКУ здійснити перерахунок
податку на доходи фізичних осіб, утриманого у I кварталі 2017 р. з дивідендів у розмірі 18 %, на знижену ставку 9 %?
Відповідно до пп. 169.4.3 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.
При цьому податковий агент має право
здійснити перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та
в будь-яких випадках для визначення пра
вильності оподаткування та провести відповідні
коригування в Податковому розрахунку сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ).
Результати перерахунку, зокрема по нарахованих доходах у вигляді дивідендів, відображаються у звітності за ф. № 1ДФ того
періоду, в якому було проведено перерахунок
сум податку. Уточнюючий розрахунок у цьому
випадку не подається.

2) Чи має право підприємство зарахувати
переплату, яка виникла з податку на доходи
фізичних осіб, у рахунок сплати податку
з майбутніх виплачуваних доходів (орендної
плати за землю, оплати праці та інших)?
Надміру сплачені грошові зобов’язання —
суми коштів, які на певну дату зараховані до
відповідного бюджету понад нараховані суми
грошових зобов’язань, граничний строк сплати
яких настав на таку дату (пп. 14.1.115 ПКУ).
Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені
визначено ст. 43 ПКУ.
Якщо податковий агент до прийняття Закону
України «Про внесення змін до 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 23.03.2017 р. № 1989-VIII (далі — Закон
№ 1989) утримав податок на доходи фізичних
осіб із доходів у вигляді дивідендів за 18-відсотковою ставкою податку, то такий агент
може здійснити перерахунок сум нарахованих
платнику податків доходів та повернути надміру утриманий податок. Повернення можливо
здійснити шляхом зменшення суми податку
на доходи фізичних осіб, що буде нарахована
в наступних періодах.
3) Як оподатковувати невиплачені дивіденди після 15.04.2017 р., коли набрала
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чинності норма щодо ставки оподаткування
податком на доходи фізичних осіб дивідендів
у розмірі 9 %?
Особливості оподаткування дивідендів передбачено п. 170.5 ПКУ, зокрема, відповідно
до пп. 170.5.4 якого доходи у вигляді дивідендів
остаточно оподатковуються податковим агентом
під час їх нарахування платнику податку за
ставкою, визначеною пп. 167.5.1 та пп. 167.5.2
ПКУ (пп. 170.5.4 ПКУ).
Згідно з пп. 167.5.1 ПКУ ставку податку встановлено в розмірі 18 % — для пасивних доходів,
крім зазначених у пп. 167.5.2 та 167.5.4 ПКУ.
Відповідно до пп. 167.5.2 ПКУ доходи у вигляді
дивідендів по акціях та корпоративних правах,
нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів
у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних
сертифікатах, які виплачуються інститутами
спільного інвестування), оподатковуються за
ставкою податку 5 %.

Крім того, згідно з пп. 167.5.4 ПКУ (у редакції Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від
21.12.2016 р. № 1797-VIII, враховуючи зміни,
внесені Законом № 1989, з 01.01.2017 р. доходи
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 оподатковуються в половинному розмірі ставки,
встановленої в п. 167.1 ПКУ, тобто 9 %.
Враховуючи зазначене, з 01.01.2017 р. доходи у вигляді дивідендів, нараховані суб’єктом
господарювання — платником єдиного податку
за період 2016 р., оподатковується податком на
доходи фізичних осіб за ставкою 9 %.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер
і може використовуватися виключно платником
податків, якому надано таку консультацію.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Індивідуальна податкова консультація
від 14.06.2017 р. № 624/ІПК/22-01-13-01-21
Щодо сплати ПДФО відокремленими підрозділами
Підпунктом 14.1.30 ПКУ передбачено, що
поняття «відокремлені підрозділи» для цілей
розділу IV ПКУ вживається в значенні, визначеному Господарським кодексом України
(далі — ГКУ).
Згідно зі ст. 55 ГКУ суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність,
реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають
відокремлене майно та несуть відповідальність
за своїми зобов’язаннями в межах цього майна,
крім випадків, передбачених законодавством.
При цьому зазначені суб’єкти мають право
відкривати свої філії, представництва, інші
відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

Статтею 64 ГКУ визначено порядок організації структури підприємств, відповідно до якої
підприємство може складатися з виробничих
структурних підрозділів (виробництв, цехів,
відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій
тощо), а також функціональних структурних
підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). Дотримання умови
щодо внесення юридичною особою до Єдиного
державного реєстру юридичних та фізичних
осіб — підприємців інформації про такі підрозділи не вимагатиметься.
Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку,
встановленому статутом підприємства або
іншими установчими документами.
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При цьому підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює
чисельність працівників і штатний розпис.
Водночас при створенні підприємством філії, представництва, відділення та інших відокремлених підрозділів питання про розміщення таких підрозділів підприємства необхідно
погоджувати з відповідними органами місцевого
самоврядування в установленому законодавством порядку.
Порядок сплати/перерахування ПДФО до
бюджету передбачено ст. 168 ПКУ, відповідно
до якої ПДФО, утриманий з доходів резидентів,
підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України (далі — БКУ).
Відповідно до ст. 64 БКУ ПДФО, який сплачується податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до
відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах ПДФО,
нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.
Підпунктом 168.4.3 ПКУ передбачено, що
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)
ПДФО за такий відокремлений підрозділ, усі
обов’язки податкового агента виконує юридична особа. ПДФО, нарахований працівникам
відокремленого підрозділу, перераховується
до місцевого бюджету за місцезнаходженням
такого відокремленого підрозділу.
Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених
сплачувати ПДФО відокремлених підрозділів,
відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати
(перераховувати) до бюджету ПДФО, за своїм
місцезнаходженням одночасно з поданням
документів на отримання коштів для виплати
належних платникам податку доходів, сплачує
(перераховує) суми утриманого ПДФО на від-
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повідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних
коштів, за місцезнаходженням відокремлених
підрозділів (пп. 168.4.4 ПКУ).
Згідно з п. 63.3 ПКУ з метою проведення
податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних
осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб,
місцем проживання особи (основне місце обліку), 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) у порядку,
встановленому наказом Міністерства фінансів
України «Про затвердження Порядку обліку
платників податків і зборів» від 09.12.2011 р.
№ 1588 (далі — Порядок).
Так, пп. 7.1 п. 7 Порядку визначено, якщо
відповідно до законодавства в платника податків, крім обов’язків щодо подання податкових
декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування)
податків, зборів на території адміністративнотериторіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов’язки на території
іншої адміністративно-територіальної одиниці,
то такий платник податків зобов’язаний стати
на облік за таким неосновним місцем обліку
у відповідному контролюючому органі.
Враховуючи викладене вище, ПДФО підлягає
сплаті до відповідного місцевого бюджету за
місцезнаходженням (розташуванням) власних
або орендованих приміщень (будівель) в різних
регіонах України, в яких працюють наймані
працівники такого суб’єкта господарювання,
незважаючи на відсутність у такого суб’єкта
господарювання відокремлених структурних
підрозділів.
Що стосується звітності за ф. № 1ДФ, то
в разі якщо відокремлений підрозділ юридичної
особи не уповноважений нараховувати, утри
мувати та сплачувати (перераховувати) податок
до бюджету, Податковий розрахунок у вигляді
окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до органу державної фіскальної
служби за своїм місцезнаходженням та над-
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силає копію такого розрахунку до органу ДФС
за місцезнаходженням такого відокремленого
підрозділу в установленому порядку. Такий
розрахунок подається лише в разі нарахування
сум зазначених доходів платнику податків податковим агентом протягом звітного періоду.
Отже, якщо юридичною особою не проведено
нарахування доходів працівникам своїх невідо
кремлених підрозділів, то податкові розрахунки
на працівників цих підрозділів до органу ДФС
не подаються.
З приводу сплати військового збору за най
маних працівників, які працюють у відокремлених
структурних підрозділах, повідомляємо, що
ст. 29 Бюджетного кодексу України із змінами
та доповненнями (далі — БКУ) визначено перелік доходів, що включаються до складу доходів
Державного бюджету України.
До доходів Державного бюджету України
включаються доходи бюджету, за винятком
тих, що згідно зі ст. 64, 66, 69 та 71 Бюджетного
кодексу закріплені за місцевими бюджетами
(п. 29.1 ст. 29 БКУ).
Військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX
Перехідних положень ПКУ належить до доходів
загального фонду Державного бюджету України
(п. 29.2 ст. 29 БКУ).
Одночасно відповідно до пп. 1.4 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення ПКУ
нарахування, утримання та сплата (перераху
вання) військового збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.
Згідно з пп. 168.4.1 ПКУ податок, утриманий
з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з БКУ.

Так, ст. 64 БКУ визначено, що податок на
доходи фізичних осіб 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 абзацу першого пп. 168.4.3
ПКУ суми податку на доходи, нараховані відо
кремленим підрозділом на користь фізичних
осіб, за звітний період перераховуються до
відповідного бюджету за місцезнаходженням
такого відокремленого підрозділу.
Одночасно абзацом другим пп. 168.4.3 ПКУ
встановлено, що податок на доходи, нарахований
працівникам не уповноваженого відокремленого
підрозділу юридична особа, перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого
не уповноваженого відокремленого підрозділу.
Однак вищезазначена норма регламентує
порядок перерахування податку до місцевого
бюджету, а оскільки військовий збір зараховується до державного бюджету, зазначена
в абзаці другому пп. 168.4.3 ПКУ норма не
може бути застосована для військового збору.
Таким чином юридична особа перераховує
військовий збір як за себе, так і за неуповноважений відокремлений підрозділ, до бюджету
за своїм місцезнаходженням (реєстрації).
Суми військового збору, нараховані уповноваженим відокремленим підрозділом, перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням (реєстрації) такого відокремленого
підрозділу.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Індивідуальна податкова консультація
від 24.05.2017 р. № 324/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо забезпечення працівника житлом
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі — Кодекс), розглянула лист щодо опо-

даткування доходу, отриманого фізичною особою у вигляді вартості використання житла
(квартири), яке є власністю юридичної особи
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(працедавця) та надане в користування фізичній
особі відповідно до умов колективного договору
та нарахування на такий дохід єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі — єдиний внесок), і в межах
компетенції повідомляє.
<…> Відповідно до пп. «а» пп. 164.2.17
Кодексу до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості
використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належать
роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості
такого використання, крім випадків, коли таке
надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового
договору (контракту) чи передбачено нормами
колективного договору або відповідно до закону
в установлених ними межах.
Звертаємо увагу, що ця норма не містить
посилань на те, що дохід у вигляді вартості використання житла, яке є власністю юридичної
особи (працедавця) та надане в користування
працівнику відповідно до умов колективного
договору, не оподатковуються податком на
доходи фізичних осіб. Зазначене лише вказує,
що такі доходи не є додатковим благом.
Згідно з пп. 164.2.1 Кодексу до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені)
платнику податку відповідно до умов трудового
договору (контракту).

Порядок нарахування, утримання та сплати
(перерахування) податку до бюджету визначено
ст. 168 Кодексу.
Крім того, доходи, визначені ст. 163 Кодексу,
є об’єктом оподаткування військовим збором
(пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
<…> Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови
та порядок нарахування та сплати, повноваження
органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р.
№ 2464-VI (далі — Закон № 2464).
Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4
Закону № 2464 платниками єдиного внеску
є роботодавці, зокрема підприємства, установи,
організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб на умовах
трудового договору (контракту) або на інших
умовах, передбачених законодавством, чи за
цивільно-правовими договорами.
Статтею 7 Закону № 2464 визначено базу
нарахування єдиного внеску.
Враховуючи викладене, якщо за договором
позички юридична особа передає фізичній
особі (працівнику) в користування житло без
визначення грошової вартості такого користування, то в розумінні Кодексу відсутня кваліфікуюча ознака доходу, поняття якого наведено
у пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна
податкова консультація має індивідуальний
характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку
консультацію.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Індивідуальна податкова консультація
від 14.06.2017 р. № 639/6/99-99-13-02-03-14/ІПК
Щодо оподаткування середнього заробітку строковиків
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі — Кодекс), розглянула лист щодо опо-

даткування компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, та
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в межах компетенції повідомляє, що відповідь
надається з урахуванням фактичних обставин,
викладених у листі.
Постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 105,
із змінами та доповненнями, затверджено
Порядок виплати компенсації за 2014–2015
роки підприємствам, установам, організаціям,
фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам незалежно від підпорядкування й 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 особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку
з оголошенням демобілізації, але продовжують
військову службу у зв’язку з прийняттям на
військову службу за контрактом (далі — Порядок № 105).
Пунктом 7 Порядку № 105 визначено, що
оподаткування, нарахування та сплата єдиного
внеску на компенсацію здійснюються відповідно
до Кодексу та Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р.
№ 2464-VI (далі — Закон № 2464).
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно
з пп. 165.1.1 якого зазначено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку не включається, зок
рема, сума компенсацій, які отримує платник
податку з бюджетів, у тому числі компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період (пп. «и» пп. 165.1.1 Кодексу).
Відповідно до пп. 1.7 п. 16-1 підрозділу 10
розділу XX Перехідних положень Кодексу від
оподаткування військовим збором звільняються
доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

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 Кодексу.
Водночас пп. 169.4.3 Кодексу установлено,
що роботодавець та/або податковий агент має
право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який
період та у будь-яких випадках для визначення
правильності оподаткування, незалежно від того,
чи має платник податку право на застосування
податкової соціальної пільги.
Разом з тим згідно з пп. 1.6 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу
платники збору зобов’язані забезпечувати
виконання податкових зобов’язань у формі та
спосіб, визначені ст. 176 Кодексу.
Отже, в разі повернення підприємству коштів
з державного бюджету в межах компенсації
середнього заробітку працівників, призваних на
строкову військову службу, податковий агент
має право здійснити перерахунок відповідних
сум. При цьому дохід у вигляді компенсаційних
виплат з бюджету в межах середнього заробітку
зазначених працівників не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим
збором.
Крім того, до 01.01.2016 р. відповідно до
частини сьомої ст. 7 Закону № 2464 не нараховувався на виплати та не утримувався єдиний
внесок з виплат, що компенсуються з бюджету
в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період.
Таким чином, оскільки частиною сьомою
ст. 7 Закону № 2464 до 01.01.2016 р. не передбачено звільнення від нарахування та утримання
єдиного внеску на виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку
працівників, призваних на строкову військову
службу, то такий дохід був базою нарахування
та утримання єдиного внеску.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися
виключно платником податків, якому надано
таку консультацію.

ОФИЦИАЛЬНОЕ

МНЕНИЕ
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 85

Разъясняют специалисты
Минсоцполитики

c. 90

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

Штраф за неправомірне
застосування ПСП
Чи відображається у податково
му розрахунку за ф. № 1ДФ сума
штрафу, нарахованого в результаті
неправомірного застосування платником
податку ПСП?
Підпунктом 169.2.4 ПКУ встановлено,
що якщо платник податку порушує
норми п. 169.2 ПКУ, внаслідок чого,
зокрема, ПСП застосовується також під час
отримання інших доходів протягом будьякого звітного податкового місяця або за
кількома місцями отримання доходів, такий
платник податку втрачає право на отримання
ПСП за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке

порушення, та закінчуючи місяцем, в якому
право на застосування ПСП відновлюється.
Платник податку може відновити право
на застосування ПСП, якщо він подасть заяву
про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося
таке порушення, на підставі чого кожний
роботодавець нараховує й утримує відповідну
суму недоплати податку та штраф у розмірі
100 % суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику
податку, а якщо сума виплати недостатня —
за рахунок наступних виплат. Якщо сума
недоплати та/або штрафу не була утримана
податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то така сума включається до
річної податкової декларації такого платника
податку. При цьому право на застосування
ПСП відновлюється з податкового місяця,
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що настає за місяцем, в якому сума такої
недоплати та штраф повністю погашаються.
Нормами Порядку заповнення та подання
податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого)
на користь фізичних осіб, і сум утриманого
з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р.
№ 4 (далі — Порядок № 4), не передбачено
відображення у податковому розрахунку
штрафних санкцій, які застосовуються до
платника податку в разі порушення ним
норм застосування ПСП.
Отже, якщо роботодавець у поданому
податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за
звітний період зазначив ознаку ПСП, надану
платнику податку, який не мав права на її
застосування, необхідно провести відповідне
коригування показників цього податкового
розрахунку та подати уточнюючий податковий розрахунок за цей період. Коригування
показників ф. № 1ДФ проводиться за правилами, встановленими Порядком № 4.
Так, в уточнюючому податковому розрахунку за ф. № 1ДФ зазначаються два рядки:
рядок, який підлягає вилученню з попереднього розрахунку (у гр. 8 такого рядка
у попередньому розрахунку відображалась
ознака неправомірно наданої ПСП), та новий
рядок, який підлягає введенню.
У новому рядку у гр. 3а та гр. 3 відображаються суми нарахованого та виплаченого
доходу (дорівнюють сумам, відображеним у
цих же графах рядка на вилучення), у гр. 4а —
сума правильно нарахованого податку (без
застосування податкової соціальної пільги),
у гр. 4 — сума перерахованого податку (дорівнює сумі, відображеній у гр. 4 рядка на
вилучення), у гр. 5 — ознака доходу «101»,
у гр. 8 — прочерк, у гр. 9 — проставляється
«0» (ознака рядка на введення).
Сума утриманої недоплати, перерахована
до бюджету, відображається у податковому
розрахунку за звітний період, в якому це
перерахування фактично відбулось.
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Оподаткування ЄСВ середнього
заробітку мобілізованих
Як нараховується ЄСВ у разі виплати
мобілізованим працівникам серед
нього заробітку, розмір якого менше
мінімальної заробітної плати?
Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7
Закону про ЄСВ базою нарахування
ЄСВ для роботодавців та найманих
працівників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами
виплат, які включають основну та додаткову
заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній
формі, що визначаються згідно із Законом
про оплату праці.
Статтею 2 Закону про оплату праці визначено структуру заробітної плати, яка включає,
зокрема, основну та додаткову заробітну
плату. Зокрема, додаткова заробітна плата —
це винагорода за працю понад установлені
норми за трудові успіхи та винахідливість і за
особливі умови праці, що включає доплати,
надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством;
премії, пов’язані з виконанням виробничих
завдань і функцій.
Згідно з частиною п’ятою ст. 8 Закону про
ЄСВ у разі, якщо база нарахування ЄСВ не
перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної
плати, встановленої законом на мiсяць,
за який отримано дохiд, сума ЄСВ розраховується як добуток розмiру мiнiмальної
заробiтної плати та ставки єдиного внеску
в розмірі 22 %.
Таким чином, якщо розмір середнього
заробітку, нарахованого мобілізованому
працівнику, дорівнює або перевищує розмір
мінімальної заробітної плати, ЄСВ нараховується на фактично нараховану суму.
Однак якщо розмір нарахованого середнього заробітку менший розміру мінімальної
заробітної плати, то сума ЄСВ розраховується
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як добуток розміру мінімальної заробітної
плати та ставки ЄСВ (22 %). Тобто доплати
ЄСВ до рівня мінімального не проводять.

Добові в разі перетину кордону
Який розмір добових враховується
під час визначення об’єкту оподат
кування ПДФО, якщо відряджена
особа протягом доби перебувала як на
території України, так і за її межами?
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.
За нормами пп. 170.9.1 ПКУ до оподатковуваного доходу не включаються витрати на
відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших
власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням
у межах території України, але не більш як
0,1 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожний календарний день такого відрядження
(у 2017 р. — 3200,00 грн), а для відряджень
за кордон — не вище 80 євро за кожний
календарний день такого відрядження за
офіційним обмінним курсом гривні до євро,
установленим НБУ, в розрахунку за кожний
такий день.
Суми та склад витрат на відрядження
державних службовців, а також інших осіб,
які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями,
які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів,
визначаються КМУ. Сума добових для таких
категорій фізичних осіб не може перевищувати суми, встановленої цим підпунктом.
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Сума добових визначається в разі відрядження:
• у межах України та країн, в’їзд громадян України на територію яких не потребує
наявності візи (дозволу на в’їзд), — згідно
з наказом про відрядження та відповідними
первинними документами;
• до країн, в’їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи
(дозволу на в’їзд), — згідно з наказом про
відрядження за наявності документальних
доказів перебування особи у відрядженні
(відміток прикордонних служб про перетин
кордону, проїзних документів, рахунків на
проживання та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні).
Основним документом, який регулює
відрядження працівників органів державної
влади, підприємств, установ та організацій,
що повністю або частково фінансуються за
рахунок бюджетних коштів, є Інструкція про
службові відрядження в межах України та за
кордон, затверджена наказом Міністерства
фінансів України від 13.03.1998 р. № 59
(далі — Інструкція № 591).
Згідно з пп. 16.2 п. 16 розділу ІІІ Інструкції
№ 59 за дні перетину кордону України (в обох
напрямках) відповідно до вказаних відміток
добові витрати відшкодовуються за нормами,
встановленими для відряджень за кордон.
При цьому добові витрати з дня останньої
пересадки на інший транспортний засіб (вибуття з готелю, мотелю, іншого житлового
приміщення) на території України під час
прямування у відрядження за кордон і до дня
першої пересадки на інший транспортний
засіб (зупинки в готелі, мотелі, іншому жит1 Інструкція поширюється лише на органи державної
влади, підприємства, установи та організації, що повністю
або частково утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів. Решта підприємств мають розробити
власні положення про відрядження, в яких аналогічним
чином або по-іншому мають врегулювати такі питання.
(Прим. ред.)
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ловому приміщенні) на території України
(включно) під час повернення в Україну
відшкодовуються за нормами, встановленими для відряджень за кордон. Якщо день
вибуття у відрядження або день прибуття
відрядженого працівника до місця постійної
роботи збігається з днем вказаної пересадки
(зупинки), добові витрати за відповідні день
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вибуття або день прибуття відшкодовуються
за нормами, встановленими для відряджень
по Україні.
У разі відсутності такої пересадки (зупинки) добові витрати відшкодовуються
за кожний день відрядження, включаючи
день вибуття та прибуття, — за нормами,
встановленими для відряджень за кордон.

Роз’яснюють фахівці ДФСУ
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФСУ (ЗіР)

Нарахування ЄСВ на суму виплат
звільненим працівникам
Чи є базою нарахування ЄСВ сума
індексації заробітної плати, нара
хована роботодавцем та виплачена
працівнику після його звільнення?
Відповідно до п. 1 частини першої
ст. 7 Закону про ЄСВ роботодавці
нараховують ЄСВ на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної
плати за видами виплат, які включають
основну й додаткову заробітну плати, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
у т. ч. у натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону України «Про оплату
праці».
Індексація заробітної плати здійснюється
на підставі 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 17.03.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078).

Об’єктом індексації грошових доходів населення є оплата праці (грошове забезпечення) як грошовий дохід громадян, одержаний
ними в гривнях на території України і який
не має разового характеру (частина перша
ст. 2 Закону № 1282, п. 2 Порядку № 1078).
Згідно з пп. 2.2.7 розділу 2 Інструкції зі
статистики заробітної плати суми виплат,
пов’язаних з індексацією заробітної плати
працівників, входять до фонду оплати праці
у складі фонду додаткової заробітної плати та
є об’єктом для нарахування єдиного внеску.
Обчислення ЄСВ здійснюється щомісяця на підставі бухгалтерських та інших
документів, згідно з якими провадиться
нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат
(доходу), на які відповідно до Закону про
ЄСВ нараховується єдиний внесок (частина
третя ст. 9 Закону про ЄСВ).
Пунктом 9 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р.
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№ 435, передбачено, що в таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку особам, яким після
звільнення з роботи нараховано заробітну
плату (дохід) за відпрацьований час, зазначається код типу нарахувань «1».
Отже, сума індексації заробітної плати,
нарахована роботодавцем та виплачена
працівнику після його звільнення, є базою
нарахування ЄСВ.
Підрозділ 301.03 ЗіР
Чи є базою нарахування ЄСВ сума
допомоги по тимчасовій непра
цездатності, нарахована роботода
вцем та виплачена працівнику після його
звільнення у зв’язку із закінченням строку
дії трудового договору, якщо страховий
випадок настав у день звільнення?
Статтею 19 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV (далі — Закон № 1105) встановлено, що право на матеріальне забезпечення
та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності мають
застраховані громадяни України, іноземці,
особи без громадянства та члени їх сімей, які
проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України,
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Це право виникає
з настанням страхового випадку в період
роботи (включаючи час випробування та
день звільнення), якщо інше не передбачено
законом.
Згідно з п. 2.27 розділу ІІ Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників днем звільнення вважається останній
день роботи.
Підставою для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності є виданий
у встановленому порядку листок непрацездатності (частина перша ст. 31 Закону

№ 1105). 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 (частина друга ст. 22
Закону № 1105).
Порядок нарахування та сплати ЄСВ регулюється виключно Законом про ЄСВ. Відповідно до абзацу сьомого частини першої ст. 4
Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску
є, зокрема, підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують
найману працю та органи, які виплачують
допомогу по тимчасовій непрацездатності
відповідно до законодавства для осіб, які
отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Базою нарахування ЄСВ для платників,
зазначених в абзаці сьомому частини першої
ст. 4 Закону про ЄСВ, є, зокрема, суми оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів
роботодавця (абзац другий п. 1 частини
першої ст. 7 Закону про ЄСВ).
Відповідно до п. 10 частини першої ст. 1
Закону про ЄСВ страхувальники — це роботодавці та інші особи, які відповідно до
Закону про ЄСВ зобов’язані сплачувати
ЄСВ. Застрахована особа — це фізична
особа, яка відповідно до законодавства
підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та сплачує
(сплачувала) та/або за яку сплачується чи
сплачувався в установленому Законом про
ЄСВ порядку ЄСВ (п. 3 частини першої ст. 1
Закону про ЄСВ).
Після звільнення працівника підприємство
не несе обов’язку страхувальника, і, відповідно, платника страхових внесків. Отже, суми
допомоги по тимчасовій непрацездатності,
нараховані та виплачені особам після їх
звільнення, не є базою нарахування ЄСВ.
Підрозділ 301.04.01 ЗіР
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Роз’яснюють фахівці
Мінсоцполітики

Внесення запису про атестацію
робочого місця до трудової
книжки
Чи вноситься запис про атестацію
робочого місця за умовами праці
до трудової книжки працівника?
Вимогу щодо внесення до трудової
книжки запису про атестацію робочого місця містить п. 2.14 Інструкції
про порядок ведення трудових книжок працівників (далі — Інструкція). Якщо працівник
має право на пенсію за віком на пільгових
умовах, запис у трудовій книжці роблять на
підставі наказу, виданого за результатами
атестації робочих місць.
Інструкція передбачає внесення запису про
атестацію робочого місця лише тим працівникам, які мають право на пенсію на пільгових
умовах за Списками № 1 і № 2. Працівникам,
яким підтверджено право на пільги та компенсації за Списками виробництв, робіт, цехів,
професій і посад, зайнятість працівників в яких
дає право на щорічні додаткові відпустки за
роботу із шкідливими і важкими умовами праці
та за особливий характер праці, затвердженими постановою КМУ від 17.11.1997 р. № 1290,
та Переліком виробництв, цехів, професій
і посад із шкідливими умовами праці, робота
в яких дає право на скорочену тривалість
робочого тижня, затвердженим постановою
КМУ від 21.02.2001 р. № 163, додаткових записів до трудової книжки вносити не потрібно.
Запис має точно відтворювати повне
найменування зі Списку № 1 або № 2. Показники зі згаданих Списків обов’язково
мають бути підтверджені в Карті умов праці,
складеній для відповідного робочого місця
за результатами атестації.

Отже, якщо працівник має право на пенсію на пільгових умовах, до трудової книжки обов’язково необхідно внести запис про
атестацію робочого місця на підтвердження
цього права. Адже пенсії за віком на пільгових умовах за Списками № 1 і № 2 призначаються за результатами атестації робочих
місць (п. 2 постанови КМУ «Про Порядок
проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 р. № 442).
До трудової книжки слід додати й засвідчений в установленому порядку витяг із
наказу, яким затверджено перелік робочих
місць, виробництв, професій і посад, для
працівників яких передбачено пільгове
пенсійне забезпечення.
Нагадуємо, що витяг є точною копією
частини документа, тож має бути засвідчений належним чином.
Якщо працівника прийнято на роботу
після проведення атестації робочих місць та
видання наказу про затвердження переліку,
першим до трудової книжки вносять запис
про прийняття на роботу, а другим — про
підтвердження права на пенсію на пільгових
умовах.
Невиконання вимог Інструкції кваліфікується як порушення законодавства про
працю й може стати підставою для притягнення винних посадових осіб до адміністративної відповідальності за ст. 41 КУпАП
(адмінштраф у розмірі від 510 до 1700 грн).
Відповідальність за порушення вимог законодавства про працю передбачено і для
роботодавця у вигляді штрафних санкцій
згідно зі ст. 265 КЗпП.
За інформацією Головного управління
Держпраці у Чернігівській області

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Осмотр в МСЭК:
оплата и учет дней

Ольга ГУМЕНЮК,
експерт з питань соціального страхування

Огляд у МСЕК:

оплата та врахування
днів
Інколи бухгалтери неправильно розуміють інформацію щодо
виключення із розрахункового періоду під час обчислення,
зокрема, відпускних періоду перебування застрахованої
особи на огляді медико-соціальної експертної комісії
(МСЕК). Існують і особливості врахування цього періоду під
час розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Ці питання й розглянемо в статті

c. 91
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Направлення на МСЕК
Відповідно до п. 4.1–4.4 Інструкції про
порядок видачі документів, що засвідчують
тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455
(далі — Інструкція № 455), направлення
хворого для огляду до МСЕК здійснюють
лікарсько-консультаційні комісії (ЛКК) лікувально-профілактичних закладів за місцем
проживання або лікування за наявності
стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у тому разі, коли хворий
був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців безперервно з дня настання
тимчасової непрацездатності чи протягом
п’яти місяців у зв’язку з одним і тим самим
захворюванням або його ускладненнями за
останні 12 місяців, а в разі захворювання на
туберкульоз — протягом 10 місяців з дня
настання непрацездатності.
На МСЕК направляються також інваліди
для переогляду у зв’язку із змінами в стані
здоров’я, працюючі інваліди — для зміни
трудової рекомендації чи внесення допов
нень до індивідуальної програми реабілітації інваліда тощо.
У разі визнання хворого інвалідом листок непрацездатності закривається днем
надходження документів хворого на МСЕК,
дата встановлення інвалідності обов’язково
вказується в листку непрацездатності. Особам, не визнаним інвалідами:
• у разі визнання їх працездатними термін тимчасової непрацездатності закінчується датою огляду в МСЕК;
• у разі визнання їх непрацездатними
листок непрацездатності продовжується
ЛКК до відновлення працездатності або
повторного направлення до МСЕК.
Усі ці дати фіксуються в листку непрацездатності. І п. 3.9–3.11 Інструкції про
порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства
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охорони здоров’я України, Міністерства
праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406,
визначено, що до графи «Направлений до
МСЕК» вноситься запис про дату направлення документів на МСЕК, що підтверджується
підписом голови ЛКК, а у графі «Оглянутий
у МСЕК» зазначають дату огляду хворого.
У графі «Висновок МСЕК» робиться запис:
«Визнаний інвалідом певної групи та категорії», що засвідчується підписом голови
МСЕК та печаткою МСЕК.
Оскільки направлення документів до
МСЕК, огляд направленого тощо займають
певний час, то в листку непрацездатності можливі різні дати. Наприклад, може бути так, що
документи до МСЕК направлені 5 числа, огляд
проведено 9-го, а інвалідність буде встановлено 5 числа — днем надходження документів.
Тому виникає запитання: як враховувати
5 число та період з 6 по 9-те?

Допомога по тимчасовій
непрацездатності
Відповідно до частини другої ст. 22 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV (далі — Закон № 1105) допомога
по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві та
професійним захворюванням, виплачується
Фондом застрахованим особам починаючи
із шостого дня непрацездатності за весь
період до відновлення працездатності або
до встановлення МСЕК інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше
встановленої групи інвалідності) незалежно
від звільнення застрахованої особи в період
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втрати працездатності, у порядку та розмірах,
встановлених законодавством.
Отже, якщо працівника не визнано інвалідом, але визнано непрацездатним, то
листок продовжується. У такому разі оплачуватимуться всі дні такої непрацездатності,
зокрема, 5–9 числа. Якщо працівника визнано інвалідом, то період від дня встановлення
інвалідності — з 5 по 9 число — не оплачується. Але відсутність працівника на роботі
засвідчена листком непрацездатності. Чи
є така відсутність на роботі поважною для
виключення цих днів із розрахункового періоду під час обчисленя середньої зарплати
в майбутньому?
Відповідно до п. 3 Порядку обчислення
середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі —
Порядок № 1266), середньоденна заробітна
плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку
нарахований ЄСВ, на кількість календарних
днів перебування у трудових відносинах
у розрахунковому періоді без урахування
календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність,
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного
віку за медичним висновком, відпустка без
збереження заробітної плати.
Період з дати направлення документів
на МСЕК і по дату огляду хворого, які зазна-
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чені в листку непрацездатності, є періодом
тимчасової непрацездатності застрахованої
особи, календарні дні якого не відпрацьовані з поважної причини, а тому підлягають
виключенню із розрахункового періоду.
Але листком непрацездатності посвідчується тільки період направлення особи
на МСЕК, якщо це зумовлено обставинами,
наведеними в п. 4.1 Інструкції № 455, тобто
коли початково було відкрито листок непрацездатності. Якщо ж особа проходить переогляд у МСЕК у зв’язку з настанням термінів
переогляду, то період її перебування в МСЕК
засвідчується довідкою, яка не оплачується,
і це не є страховим випадком. У такому разі
такі дні огляду в МСЕК не підлягають вик
люченню із розрахункового періоду.

Відпускні
Абзацом шостим п. 2 Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100), визначено, що час,
протягом якого працівники згідно з чинним
законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався
заробіток або зберігався частково, виключається із розрахункового періоду. Порядок
№ 100, на відміну від Порядку № 1266, не
містить переліку таких поважних причин. Але
очевидно, що дні, які працівник не працював
у зв’язку із (пере)оформленням інвалідності,
слід вважати невідпрацьованими з поважної
причини, і вони підлягають виключенню із
розрахункового періоду.
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Додаток до листа
від 27.04.2017 р. № 2.4-38-740

Обчислення допомоги по вагітності та пологах
за відсутності страхового стажу
Як здійснити обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по
вагітності та пологах застрахованій особі,
якщо протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування застрахована особа
має страховий стаж менше 6 місяців?
Питання визначення суми допомоги по вагітності та пологах цікавить не тільки вагітних жінок,
а й бухгалтерів різних підприємств, установ,
організацій та фізичних осіб — підприємців. Для
уникнення непорозумінь при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги
по вагітності та пологах застрахованій особі
в разі, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування застрахована особа
має страховий стаж менше 6 місяців, надаємо
роз’яснення щодо застосування чинних норм
законодавства.
Середня заробітна плата для розрахунку
страхових виплат за рахунок коштів Фонду,
у т. ч. допомоги по вагітності та пологах, згідно зі
ст. 33 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV в редакції Закону України
від 28.12.2014 р. № 77-VIII (далі — Закон України
№ 1105) обчислюється відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою
КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, в редакції по-

станови КМУ від 26.06.2015 р. № 439, яка діє
з 04.07.2015 р. (далі — Порядок № 1266).
Відповідно до п. 3 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період
(12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, на кількість
календарних днів зайнятості (відповідно до видів
страхування — період перебування у трудових
відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільноправовими договорами, проходження служби,
провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому
періоді без урахування календарних днів, не
відпрацьованих із поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами, відпустка по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком,
відпустка без збереження заробітної плати.
Слід врахувати, що п. 32 Порядку № 1266
встановлено, що середня заробітна плата для
розрахунку допомоги по вагітності та пологах
обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, що подаються до Державної фіскальної служби.
Водночас частиною другою ст. 26 Закону
України № 1105 та п. 2 Порядку № 1266 вста-
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новлено, що сума допомоги по вагітності та
пологах у розрахунку на місяць не повинна
перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої
сплачувалися страхові внески до Фонду, та
не може бути меншою, ніж розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої на час настання
страхового випадку.
Нормою частини четвертої ст. 19 Закону
України № 1105 визначено запобіжний механізм,
який обмежує розмір матеріального забезпечення відповідно до цього Закону залежно від
набутого страхового стажу за останні 12 місяців
перед настанням страхового випадку.
Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей
про застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування, а за періоди до його запровадження — у порядку та на умовах, передбачених
законодавством, що діяло раніше (частина
друга ст. 21 Закону України № 1105).
Згідно з частиною четвертою ст. 19 Закону
України № 1105 та п. 29 Порядку № 1266, якщо
протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців, середня заробітна
плата для розрахунку допомоги по вагітності та

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

пологах визначається виходячи з нарахованої
заробітної плати, з якої сплачуються страхові
внески, але в розрахунку на місяць не вище
двократного розміру мінімальної заробітної
плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці
настання страхового випадку.
Визначення середньої заробітної плати із
розміру мінімальної заробітної плати та двократного розміру мінімальної заробітної плати
проводиться шляхом ділення цих показників на
середньомісячну кількість календарних днів —
30,44 (п. 5 Порядку № 1266).
Керуючись попередньою інформацією,
в разі, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку застрахована
особа має страховий стаж менше 6 місяців, при
перевищенні середньоденної заробітної плати,
розрахованої з мінімальної заробітної плати, над
фактичною середньоденною заробітною платою,
подальший розрахунок страхової виплати (допомоги по вагітності та пологах) за основним
місцем роботи здійснювати із середньоденної,
обчисленої з мінімальної заробітної плати.
При цьому фактична середньоденна заробітна плата, яка перевищує середньоденну
заробітну плату, розраховану з мінімальної заробітної плати, не може бути більшою за розмір
середньоденної, розрахованої з двократного
розміру мінімальної заробітної плати.

Від редакції
У листі ФСС з ТВП не вперше розглядає
ситуацію щодо обчислення допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі, якщо
протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування застрахована особа має страховий
стаж менше 6 місяців. І вже не вперше зазначає, що в такому випадку в разі перевищення
середньоденної заробітної плати, розрахованої
з мінімальної заробітної плати, над фактичною
середньоденною заробітною платою подальший розрахунок страхової виплати (допомоги
по вагітності та пологах) за основним місцем

роботи здійснювати із середньоденної, обчисленої з мінімальної заробітної плати. Але
Фонд соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності так і не відповідає на
запитання, як бути, якщо сума допомоги в місяці менше мінімальної зарплати. Наприклад,
якщо середньоденна зарплата, обчислена
з мінімальної зарплати, становить 105,12 грн
(3200,00 ÷ 30,44), то в місяці, в якому 30 днів,
сума допомоги — 3153,60 грн (105,12 × 30), але
в розрахунку на місяць має бути не менше за
розмір мінімальної заробітної плати, встановленої
законом у місяці настання страхового випадку,
та не вище її двократного розміру.
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Кількість днів

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

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

Серпень 2017 р.
7 серпня, понеділок
Закінчується строк подання органам статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за липень 2017 р.

9 серпня, середа
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Податкового розрахунку сум доходу, нара
хованого (сплаченого) на користь фізичних
осіб, і сум утриманого з них податку за II квартал
2017 р. (форма № 1ДФ).

18 серпня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
липень 2017 р.

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

28 серпня, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими
підприємствами з доходу за липень 2017 р.

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