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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ось і добігає кінця 2017 рік,
і залишаться про нього лише згадки. У кожного свої: у когось — хороші, у когось — не дуже… Та кожен сподівається, що прийдешній
рік буде кращим за нинішній, та
й за всі попередні також. Хай так
і станеться! Нехай новий рік принесе всім нам більше позитиву,
добра, радощів ніж рік, що минає.
Запам’ятається 2017 рік, думаю, «пригодами» з нормами тривалості робочого часу на 2018 рік.
Фахівці Мінсоцполітики, начитавшись, напевно, в інтернеті
новин щодо можливого скасування наступного року деяких святкових днів та/або запровадження
нових, які інколи суперечили одна одній, вирішило не видавати
листа з нормами робочого часу на 2018 рік. І картати його за це
не потрібно, адже ніде не вказано, що це його обов’язок. Тому,
розмістивши їх у попередньому номері журналу, ми зробили
примітку, що законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік, і підприємства мають самостійно
її визначати та затверджувати. Але кількість дзвінків через це не
зменшилася, тому знову повертаємося до цього питання у статті
на с. 53. Та «новорічні пригоди», пов’язані з нормами тривалості
робочого часу на 2018 рік, на цьому не закінчилися, і до них долучився ще й 2017 рік.
Верховна Рада України 16 листопада ухвалила новий закон,
згідно з яким 25 грудня (Різдво Христове) встановлено як святковий і неробочий день, а 2 травня — робочий, і, можливо, вже
цього року працюватимемо на вісім годин менше, а наступного — на годину. Тож не забудьте зазирнути у вкладку в цьому
номері журналу.
Залишайтеся з нами! До зустрічі в новому році!

З повагою,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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Пароль для прямої лінії —
відповідь на запитання консультанта
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Во время октябрьского вебинара были рассмот
рены вопросы определения расчетного периода
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самые распространенные вопросы, прозвучавшие
во время вебинара
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Новий святковий день
Верховна Рада України 16.11.2017 р. ухвалила Закон «Про
внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів» (проект № 5496). Законом визначено, що
25 грудня є святковим і неробочим днем, в який святкуватиметься Різдво Христове. Святковий і неробочий день 7 січня (Різдво
Христове) не скасовано. Тобто це свято відзначатиметься за юліанським і григоріанським календарями. Однак у ході голосування
за Закон виключено святковий день 2 травня — День міжнародної
солідарності трудящих. Таким чином, у цілому баланс робочого
часу за рік збережеться. Однак норми тривалості робочого
часу можуть змінитися, оскільки єдиної норми робочого часу на
рік немає. Про те, як їх виправити, які бувають норми робочого
часу, як їх визначити самостійно — див. статтю на с. 53 цього
номера журналу. На час здачі номера до друку текст закону не
було оприлюднено.

Підтвердження особи через інтернет
Закон України
«Про електронні
довірчі послуги»
від 05.10.2017 р.
№ 2155-VIII

Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у т. ч. транскордонних, права та обов’язки
суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг,
порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням
вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також
правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації. Метою цього Закону є врегулювання відносин у сферах надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.
Закон набирає чинності 07.11.2018 р.

Закон про кібербезпеку
Закон України
«Про основні засади
забезпечення кібербезпеки
України»
від 05.10.2017 р.
№ 2163-VIII

Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина,
суспільства та держави, національних інтересів України в кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи державної політики
у сфері кібербезпеки, повноваження державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, основні
засади координації їх діяльності із забезпечення кібербезпеки.
Закон набирає чинності 09.05.2018 р.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Працевлаштування іноземців
Постанова від 15.11.2017
№ 858

Постановою затверджено форми заяв для:

• отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іно-

земців та осіб без громадянства;
• продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та
осіб без громадянства;
• внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та
осіб без громадянства.
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Зазначена постанова має сприяти спрощенню механізму оформлення роботодавцями відповідних документів для вирішення питань
залучення праці іноземних фахівців в Україні та забезпечить реалізацію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних
інвестицій» (див. журнал «Заработная плата» № 9/2017, с. 8). На
час здачі номера до друку текст постанови не було оприлюднено.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Розрахунок «лікарняних» за погодинної системи оплати праці
Лист від 23.05.2017 р.
№ 262/0/86-17/273

Роз’яснюється, що якщо оплата праці працівників на підприємстві
здійснюється за погодинною системою оплати праці, тарифна ставка
на момент настання страхового випадку може бути розрахована як
добуток погодинної тарифної ставки в місяці настання страхового
випадку на норму робочого часу в цьому місяці. Редакція не погоджується з таким висновком, оскільки в Порядку № 1266 є пряма
норма, що регулює це питання.
Текст документа — на с. 94 цього номера журналу

Врахування премій під час обчислення середньої зарплати
Лист від 02.10.2017 р.
№ 2480/0/101-17

У листі розглянуто питання врахування премій під час обчислення середньої зарплати. Зазначається, що згідно з п. 3 Порядку
обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100), під час обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження
включаються, зокрема, виробничі (місячні, квартальні тощо) премії.
Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно із розрахунковою відомістю на заробітну плату. У разі
якщо число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано
не повністю, премії під час обчислення середньої заробітної плати
за останні два календарних місяці враховуються пропорційно часу,
відпрацьованому в розрахунковому періоді. Звертаємо увагу: «враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому
періоді», а не в місяці їх нарахування тощо. Тому якщо підприємство
нараховує премії пропорційно відпрацьованому часу, то до уваги
все одно слід брати час, відпрацьований у розрахунковому періоді.

Обчислення середньої зарплати за два останніх місяці
Лист від 02.10.2017 р.
№ 2480/0/101-17

У листі розглянуто питання визначення розрахункового періоду
для обчислення середньої зарплати за два останніх місяці. Зазначається, що відповідно до п. 2 Порядку № 100 обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження, крім випадків
оплати часу відпусток або виплати компенсації за невикористані
відпустки, провадиться виходячи з виплат за два календарних місяці
роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.
Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата
обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.
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Тому якщо працівником відпрацьовано на підприємстві два та
більше місяці, розрахунки проводяться з нарахувань, які були
здійснені працівникові за два останні перед подією місяці. Крім
того, Мінсоцполітики звертає увагу, що нормами Порядку № 100
не передбачено, що розрахункові місяці мають бути повністю відпрацьовані, якщо протягом двох місяців відпрацьовано хоча б один
день, розрахунки проводитимуться виходячи із нарахованої за
цей день заробітної плати. Додамо, що в Порядку № 100 поняття
«працював» в одних випадках вживається в розумінні «перебував
у трудових відносинах», а в інших — «(не)ходив на роботу». Зокрема,
якщо йдеться про працівників, «які пропрацювали на підприємстві,
в установі, організації менше двох календарних місяців», то мається
на увазі «перебували у трудових відносинах». А «якщо протягом
останніх двох календарних місяців працівник не працював…» —
йдеться про те, що він на роботу міг не ходити.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

«Дотяжка» ЄСВ із зарплати практикантів
Індивідуальна податкова
консультація
від 17.10.2017 р.
№ 2257/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що якщо дохід у вигляді заробітної плати, який
виплачується студентам (учням) професійних училищ під час проходження виробничої практики, не перевищує розміру мінімальної
заробітної плати, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру
мінімальної заробітної плати та ставки єдиного внеску, за умови
відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця. У додаток до
наведеного в коментарі до ІПК на с. 82 додамо, що відносини, за
якими практиканти виконують роботи на підприємстві та за які
нараховується «зарплата», виникають за договором про надання
місць для проходження практики. Такий договір є цивільно-правовим,
укладеним між підприємством — базою практики та навчальним
закладом. Тому логічно стверджувати, що й відносини між підприємством та практикантом є цивільно-правовими, і нарахований учням-практикантам дохід слід розглядати як винагороду за
цивільно-правовим договором. І в окремих консультаціях фахівців
ДФСУ така думка мала місце. Та все ж поширенішою в податківців
є думка, що це таки зарплата.
Текст документа — на с. 81 цього номера журналу

Оподаткування ЄСВ винагороди члена наглядової ради — іноземця
Індивідуальна податкова
консультація
від 30.10.2017 р.
№ 2449/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що базою нарахування ЄСВ у роботодавців
є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за
видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату,
інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній
формі, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт
(надання послуг) за цивільно-правовими договорами (ст. 7 Закону
про ЄСВ). З огляду на це суми винагороди за цивільно-правовим
договором, виплачені члену наглядової ради, який є іноземцем,
є базою нарахування ЄСВ.
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Повідомлення про прийняття на роботу в разі зміни місцезнаходження
Індивідуальна податкова
консультація
від 27.10.2017 р.
№ 2418/6/99-99-15-01-0115/ІПК

Посилаючись на Порядок повідомлення Державній фіскальній
службі та її територіальним органам про прийняття працівника на
роботу, затверджений постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413,
ДФСУ зазначила, що повідомлення про прийняття працівника на
роботу подається власником підприємства, установи, організації
або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою
до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.

Сплата ЄСВ у разі зміни місцезнаходження
Індивідуальна податкова
консультація
від 27.10.2017 р.
№ 2418/6/99-99-15-01-0115/ІПК

Роз’яснюється, що в разі зміни суб’єктом господарювання —
юридичною особою протягом бюджетного року місцезнаходження,
пов’язаного зі зміною адміністративного району, подання звітності
про суми нарахованого ЄСВ та його сплата здійснюється за новим
місцем взяття на облік. Це встановлено п. 4 частини другої ст. 6
Закону про ЄСВ, в якому зазначено, що платники ЄСВ зобов’язані
подавати звітність та сплачувати ЄСВ до органу доходів і зборів за
основним місцем обліку платника єдиного внеску. А п. 7 розділу III
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, визначено, що якщо страхувальник із числа страхувальників, зазначених у п. 1, 2, 4 цього розділу
Порядку, у звітному періоді змінює місцезнаходження, або місце
реєстрації, або місце проживання (поза межами територіального
обслуговування органу доходів і зборів, в якому він перебував на
обліку), Звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу доходів
і зборів за новим місцем взяття на облік.

Виправлення помилок у звітності з ЄСВ
Лист від 03.10.2017 р.
№ 16871/5/99-99-13-0201-16

Роз’яснюється, що якщо працівнику в поточному місяці здійснено
нарахування індексації за попередні періоди, ЄСВ нараховується
в місяці його фактичного нарахування (поточному) без віднесення до відповідних місяців, за які проведено таке нарахування.
Аргументує свій висновок ДФСУ тим, що відповідно до частини
другої ст. 9 Закону про ЄСВ обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які
підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які
відповідно до Закону про ЄСВ нараховується єдиний внесок. А от
у разі виявлення помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, страхувальник може самостійно виправити таку помилку в поточному Звіті із застосуванням кодів типу нарахувань, передбачених
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.
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Свой вопрос вы можете
задать, позвонив по
телефону прямой линии
«Вопрос — ответ»:

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

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

Тривалість відпустки, якщо зміна
припадає на дві суміжні доби
Якої тривалості надавати працівникові відпустку без збереження
заробітної плати, якщо він буде відсутнім на роботі впродовж однієї зміни, що
припадає на дві суміжні доби?
Відповідно до ст. 58 КЗпП у разі змінних робіт працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового
розпорядку підприємства (далі — ПВТР).
На таких роботах, де за умовами виробництва не може бути додержано встановленої для відповідної категорії працівників
щоденної або щотижневої тривалості робочого часу, допускається запровадження
підсумованого обліку робочого часу (ст. 61
КЗпП). Якщо для певної категорії працівників установлено підсумований облік

робочого часу, кількість робочих днів розраховують за графіком роботи працівника
цієї категорії, а не підприємства загалом.
Нагадаємо, що згідно зі ст. 5 Закону про
відпустки тривалість усіх видів відпусток
незалежно від режимів та графіків роботи
розраховується в календарних днях. А тому
перехід працівника, який працює із змінним
графіком, з однієї зміни в іншу, як правило,
може відбуватися через кожний робочий
тиждень в години, визначені графіками
змінності.
У разі потреби не виходити на роботу
у зміну, яка починається ввечері, працівник
повинен оформити відпустку, та оскільки
зміна переходить з одного дня в інший (наступний за календарем), йому необхідно
оформити відпустку на два календарних
дні. Це зумовлено тим, що відпустки надаються в календарних днях, і згідно з ПВТР
працівники повинні дотримуватися режиму робочого дня, встановленого на підприєм-
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стві загалом та/або для відповідної категорії
працівників з окремим графіком роботи,
а отже, з’явитися на роботу до її початку.
Під час визначення тривалості відпустки
без збереження заробітної плати враховуються всі календарні дні (в т. ч. святкові та
неробочі).
Інформацію про відпустки в табелі обліку
використання робочого часу ф. № П-5 вносять на підставі наказу, в якому зазначають
дати початку та закінчення відпустки. Усі
дні (у т. ч. за наявності святкових та неробочих) відпустки без збереження заробітної
плати в табелі позначають буквеним кодом «НА» — відпустка без збереження зар
плати за згодою сторін.
Якщо у працівника за графіком роботи
наступний день буде вихідним, то в табелі
обліку робочого часу слід зазначати, наприк
лад, додаткову позначку «ВХ» (вихідний
день) або залишати клітинку порожньою.

Відображення робітників
у штатному розписі
На підприємстві працюють робітники різних розрядів. Чи потрібно і як
їх відображати у штатному розписі?
Як вносити запис до трудової книжки про
прийняття на роботу, наприклад, електрогазозварника 4-го розряду?
У кваліфікаційних характеристиках окремих професій, що містяться
у відповідних галузевих випусках
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників (далі — ДКХП), передбачено встановлений для окремої професії
діапазон кваліфікаційних розрядів. Однак
є певні професії, яким кваліфікаційні розряди не встановлюються.
Наприклад, для електрогазозварника
(код Національного класифікатора України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010; далі —
КП) 7212) відповідно до кваліфікаційної
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характеристики цієї професії, яка міститься
у Випуску 42 «Оброблення металу» ДКХП,
затвердженому наказом Міністерства промислової політики України від 22.03.2007 р.
№ 120, встановлено діапазон кваліфікаційних розрядів з 2-го до 8-го. Це зумовлено
специфікою професії та рівнем складності
робіт, виконання яких передбачено для цієї
професії.
Для присвоєння/підвищення розряду,
як правило, проводиться кваліфікаційна
атестація робітників на підприємстві. Основним документом, яким вона регулюється,
є Положення про порядок кваліфікаційної
атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну
освіту, затверджене наказом Міністерства
праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 р.
№ 201/469 (далі — Положення № 201/469).
Разом з тим зауважимо, що окремі питання
кваліфікаційної атестації та порядку присвоєння кваліфікаційних розрядів визначені
і в Загальних положеннях розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 29.12.2004 р. № 336, де
зазначається, що кваліфікаційні розряди підвищуються насамперед тим робітникам, які
успішно виконують професійні завдання та
обов’язки, норми праці й вимоги робітничої
інструкції та пройшли відповідне професійне
навчання. А також вказується, що присвоєння
та підвищення кваліфікаційних розрядів робітникам здійснюють кваліфікаційні комісії
в ході кваліфікаційної атестації.
Кваліфікаційні комісії мають присвоювати розряди, що передбачені відповідними
кваліфікаційними характеристиками, та враховувати кваліфікаційні вимоги, передбачені
для окремих розрядів.
Для найнижчого (2-го) розряду за професією «Електрогазозварник» встановлено
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такі вимоги: повна загальна середня освіта
та професійна підготовка на виробництві,
без вимог до стажу роботи. Для присвоєння
більш високих розрядів вимагається професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації та певний стаж роботи за професією «Електрогазозварник» попереднього розряду. Для наступних вищих
розрядів вимогою є наявність професійнотехнічної освіти.
Після проведеної кваліфікаційної атестації
до трудової книжки працівника вноситься
запис про присвоєння або підвищення кваліфікаційного розряду (додаток). Також це
є підставою для встановлення до заробітної
плати працівника доплати у відповідному
розмірі, яка визначається у відсотках до тарифних ставок (посадових окладів).
Крім того, зауважимо, що Загальними
положеннями ДКХП встановлено, що особи,
які не мають професійної освіти або стажу
роботи, визначених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний
досвід та якісно й у повному обсязі виконують покладені на них завдання та обов’язки,
можуть бути, як виняток, прийняті на відповідну роботу.

Наголосимо також, що нерідко виникають запитання з приводу прийняття або
переведення працівника без проведення
кваліфікаційної атестації на підставі частини
третьої ст. 64 Господарського кодексу України. Нею передбачено, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Оскільки такий процес не заборонений, то, на думку автора, прийняття/переведення без проведення атестації можливе, якщо у штатному розписі підприємства передбачена відповідна посада.
Проте зауважимо, що розряди є тими
характеристиками професій, які, на перший погляд, можуть суттєво не змінювати
завдання й обов’язки працівника, але вони
змінюють його відповідальність, права та
методи керівництва. А отже, і розмір заробітної плати залежно від певного розряду
буде більшим. Тож для уникнення додаткових запитань з боку контролюючих органів
підприємствам все ж варто проводити кваліфікаційну атестацію.
Додамо також, що робітничі професії відображаються у штатному розписі за тими
ж правилами, що й решта посад.
Додаток

Зразок внесення запису до трудової книжки про присвоєння
кваліфікаційного розряду
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ТОВ «БУД-стандарт»
06 2014 Прийнято електрогазозварником ІІІ розряду
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09 2017 Присвоєно ІV розряд електрогазозварника
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На ваші запитання відповідає Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Оплата листка
непрацездатності, відкритого
в день звільнення
Працівник за два тижні надав заяву
про звільнення, але в останній день
роботи (тобто в день звільнення)
зателефонував і повідомив, що захворів.
Бухгалтерія вже нарахувала всі належні
йому виплати, кадровик вніс запис до трудової книжки. Як бути в такому випадку?
Чи повинно підприємство оплачувати
працівнику листок непрацездатності?
Частиною першою ст. 19 Закону
України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»
від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV (далі — Закон
№ 1105) визначено, що всі застраховані
громадяни України мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги
за страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності.
Це право виникає в них з настанням страхового випадку в період роботи, включаючи час випробування та день звільнення,
якщо інше не передбачено законом (частина
друга ст. 19 Закону № 1105).
Підставою для призначення виплат за
період хвороби є виданий і заповнений
в установленому порядку листок непраце
здатності.
Отже, якщо працівник, який захворів у
день звільнення, підтвердить це листком
непрацездатності, то він має право на отримання виплат за ним на загальних підставах.
Так само як і іншій застрахованій особі,
підприємство має оплатити йому перші
п’ять календарних днів тимчасової непрацездатності, зазначені в «лікарняному»,

а Фонд соціального страхування (далі —
Фонд) — починаючи із шостого дня. На це
вказує частина друга ст. 22 Закону № 1105:
«Допомога по тимчасовій непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на вироб
ництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам
починаючи з шостого дня непрацездатності
за весь період до відновлення працездатності
або встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності… незалежно
від звільнення.., у порядку та розмірах,
встановлених законодавством».
Звільнення працівника доведеться перенести на останній день його хвороби, яким
закрито листок непрацездатності. До суми
коштів, нарахованих до виплати працівнику,
необхідно буде додати ще оплату за листком
непрацездатності (за перших п’ять днів)
і виплатити всі належні від підприємства
кошти в день звільнення працівника згідно
зі ст. 116 КЗпП. Якщо працівник хворітиме
більше п’яти днів, то допомогу від Фонду
підприємство виплатить йому пізніше, після отримання коштів від Фонду. Це не буде
порушенням ст. 116 КЗпП, оскільки допомога від Фонду не належить до коштів
підприємства.
Кадрова служба, у свою чергу, повин
на буде виправити внесений до трудової
книжки запис, зазначивши фактичну дату
звільнення.

Деталізація «сімейних обставин»
у разі надання відпустки
Один із працівників подав заяву
про надання відпустки без збереження зарплати, вказавши причину
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«за сімейними обставинами». Керівник
підприємства вимагає від нього конкретизувати причину. Чи має він таке право?
Порядок надання відпусток без збереження зарплати регулюється ст. 25
і 26 Закону про відпустки, згідно
з якими ці відпустки умовно поділені на два
види: ті, що надаються за бажанням працівника в обов’язковому порядку (ст. 25), й ті,
що надаються за згодою між працівником
та роботодавцем (ст. 26).
Статтею 25 Закону про відпустки чітко
визначено, кому, за яких обставин (причин)
та якої тривалості надається відпустка без
збереження зарплати в обов’язковому порядку. При цьому перелік обставин (причин)
надання таких відпусток є вичерпним.
У той же час норми ст. 26 Закону про
відпустки містять менше конкретики: «За
сімейними обставинами та з інших причин
працівнику може надаватися відпустка без
збереження заробітної плати на термін,
обумовлений угодою між працівником та
власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на
рік». Як бачимо, причина «за сімейними
обставинами» прописана в нормі Закону,
і жоден нормативно-правовий акт не визначає, що до таких обставин належить. Тобто
відповідно до законодавства достатньо вказати загальну причину «за сімейними обставинами».
З іншого боку, оскільки для надання відпустки без збереження зарплати за ст. 26
Закону про відпустки необхідна згода сторін,
однією з яких є роботодавець, це вказує на
те, що якщо працівник звертається до нього
із заявою про надання зазначеної відпустки,
то рішення — надавати її чи ні — належить
саме до компетенції роботодавця. А він,
у свою чергу, має право визначити внутрішнім нормативним документом перелік сімейних обставин та інших причин для надання відпустки без збереження зарплати
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за згодою сторін, щоб окремі працівники
не зловживали цими досить загальними
підставами та щоб через це не «страждало»
виробництво. Отже, якщо на підприємстві
встановлено конкретний перелік сімейних обставин, за яких надається відпустка,
і працівника про це повідомлено, то керівник
має право вимагати від нього уточнення
щодо того, які ж саме причини з’явилися
в нього для надання відпустки без збереження зарплати. Якщо ж такого переліку немає,
то в керівника немає підстав вимагати це.
У той же час «розголошення» сімейних
обставин можна порівняти із зазначенням
діагнозу в листку непрацездатності, який
(діагноз) вважається конфіденційною інформацією і розголошенню не підлягає.
Тому працівник незалежно від наявності
переліку сімейних обставин на підприємстві
має право наполягати на нерозголошенні
інформації про своє особисте життя. І шанси
домогтися цього в нього високі.

Оплата листка
непрацездатності працівнику,
який працює на підприємстві
менше півроку
Працівника прийнято на роботу
17.07.2017 р. Він захворів починаючи з 20.10.2017 р. і надав листок
непрацездатності за період з 20 по 27 жовтня 2017 р. За даними трудової книжки
та довідки за ф. ОК-7, його загальний
страховий становить 11 років і 7 місяців,
але останній рік до працевлаштування на
підприємство він не працював. Як йому
оплачувати листок непрацездатності?
Згідно з частиною першою ст. 24 Закону № 1105 допомога по тимчасовій
непрацездатності виплачується застрахованій особі в розмірі, який залежить
від її страхового стажу, до якого включаються
періоди, протягом яких особа підлягала
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страхуванню у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та за які щомісяця сплачено нею
та роботодавцем страхові внески в сумі не
меншій, ніж мінімальний страховий внесок
(частина перша ст. 21 Закону № 1105).
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 було
чинним раніше.
У даному випадку страховий стаж працівника становить більше 11 років, що дає
йому право на отримання оплати за листком
непрацездатності за рахунок коштів підприємства та допомоги від Фонду в розмірі
100 % середньої заробітної плати (частина
перша ст. 24 Закону № 1105).
Однак не слід забувати про норму п. 1
частини четвертої ст. 19 Закону № 1105, за
якою застрахована особа, в якої протягом
12 місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж становить менше шести місяців, має право на допомогу по тимчасовій непрацездатності, що обчислюється
виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), але не більше за розмір допомоги,
обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час настання
страхового випадку.
Це означає, що до уваги слід взяти не
стільки інформацію про роботу працівника
протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку (за даними трудової
книжки), як інформацію з довідки за ф. ОК-7
про сплачені за цей період страхові внески.
Наприклад, працівник міг останні 12 місяців не перебувати в трудових відносинах,
але міг виконувати роботи за договорами
цивільно-правового характеру і «заробити»
шість місяців страхового стажу.
За наявності протягом 12 місяців перед
настанням страхового випадку шести мі-
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сяців страхового стажу середня зарплата
обчислюється із фактичних доходів працівника за період з 1 серпня по 30 вересня, а за
відсутності — середньоденний розмір допомоги за даним страховим випадком не може
бути більший ніж 105,12 грн (3200,00 грн ÷
30,44 к. дн.).

Надомна робота
інваліда
За результатами проведеного розрахунку підприємству потрібно працевлаштувати ще одного інваліда.
Така особа знайшлася, але згідно з її діаг
нозом роботодавець не може створити
їй спеціальне робоче місце на території
підприємства. Чи може працівник-інвалід
працювати вдома?
Залежно від діагнозу та з урахуванням
індивідуальної програми реабілітації роботодавці можуть приймати
інвалідів як на звичайні, так і на спеціальні
робочі місця. Якщо медико-соціальна експерта комісія (МСЕК) не вказує в документах
про необхідність створення для працівникаінваліда спеціального робочого місця, то
його можна працевлаштувати на звичайне
робоче місце, а якщо вказує — то тільки на
спеціальне.
Що вважається спеціальним робочим
місцем інваліда? Прямого визначення цього
поняття законодавство не містить, але очевидно, що йдеться про робоче місце, обладнане
спеціальними технічними пристосуваннями
та пристроями для праці інваліда, залежно
від анатомічних дефектів чи нозологічних
форм захворювання та з урахуванням рекомендації МСЕК, професійних навичок
і знань інваліда.
Спеціальне (спеціалізоване) робоче місце
для інваліда можна створити як на підприємстві, так і в нього вдома (частина четверта ст. 18 Закону України «Про основи
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соціальної захищеності інвалідів в Україні»
від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ).
Створити для інваліда спеціальне робоче
місце можна як силами підприємства, якщо
на ньому є працівники певної кваліфікації,
так і запросивши сторонніх фахівців. Оскільки створення такого робочого місця належить до обов’язків роботодавця, понесені
витрати можна буде включити до складу
витрат з метою зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток.
В атестації робочого місця інваліда немає потреби, оскільки вона проводиться на
тих робочих місцях, де обладнання, сировина
та матеріали є потенційними джерелами

шкідливих та небезпечних виробничих факторів й необхідно встановити їх наявність,
щоб підтвердити шкідливі умови праці.
З інвалідом, як і зі звичайним працівником, укладають трудовий договір, видають
наказ про прийняття на роботу та повідом
ляють податковий орган за місцем обліку
роботодавця як платника ЄСВ про його прий
няття на роботу.
Також звертаємо увагу, що загалом інваліда можна приймати як на основне місце
роботи, так і за сумісництвом, але для цілей
виконання нормативу його робоче місце має
бути основним. При цьому група інвалідності
значення не має.

На ваші запитання відповідає Ольга ГЛИНЯНА,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Оподаткування матеріальної
допомоги на поховання
Працівниця померла в липні 2017 р.
Її родичам надано дві матеріальні
допомоги на поховання: за рахунок
підприємства — в сумі 3000,00 грн та за
рахунок Фонду соціального страхування —
у розмірі 4100,00 грн. Як правильно оподатковуються вказані виплати та з яким кодом
ознаки доходів їх відображати у ф. № 1ДФ?
Відповідно до пп. «б» пп. 165.1.22 ПКУ
до загального місячного (річного)
оподатковуваного дoходу платника
податків не включають кошти або вартість
майна (послуг), що надаються як допомога
на поховання платника податку:
• будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом
України, відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації,

фондами загальнообов’язкового державного
соціального страхування України або професійною спілкою;
• роботодавцем такoгo померлого платника за його останнім місцем роботи (у т. ч.
перед вихoдом на пенсію) у розмірі, що не
перевищує подвійного розміру суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ.
У 2017 р. ця сума становить 4480,00 грн.
Сума перевищення за її наявності остаточно оподатковується під час її нарахування
(виплати, надання).
Отже, допомога на поховання за рахунок
Фонду соціального страхування (далі — ФСС)
не оподатковується в повній сумі, допомога
на поховання від роботодавця — в сумі, що
не перевищує 4480,00 грн.
Згідно з Довідником ознак доходів, що
є додатком до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
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утриманого з них податку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
13.01.2015 р. № 4, грошові кошти чи вартість
майна (послуг), які надаються як допомога
на поховання платника податку будь-якою
фізичною особою, благодійною організацією,
ПФУ, відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування
України або професійною спілкою, роботодавцем за його останнім місцем роботи,
відображають у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «146».
При цьому в графі 2 «Податковий номер
aбo серія тa нoмер паспорта» ф. № 1ДФ проставляються реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та нoмер
паспорта фізичної особи (для фізосіб, які
відмовилися від реєстраційного номера),
який отримуватиме допомогу на поховання.

Оподаткування та відображення
у звітності виплат, належних
померлому працівнику
Працівниця перебувала на «лікарняному» з липня по жовтень 2017 р.
і померла в жовтні 2017 р. Належні
їй виплати, а саме: компенсація за невикористані дні щорічної відпустки та «лікарняні», будуть виплачені її родичам. Як це
документально оформити, оподаткувати
та відобразити у звітності?
Відповідно до частини першої ст. 1227
Цивільного кодексу України суми
зарплати, пенсії, стипендії, аліментів,
допомоги по тимчасовій непрацездатності,
відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я, інших соціальних
виплат, які належали спадкодавцеві, але не
були ним одержані за життя, передаються
членам його сім’ї, а за їх відсутності — входять до складу спадщини.
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Відповідно до пп. 14.1.263 ПКУ членами
сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу IV ПКУ вважаються
її батьки, її чоловік або дружина, діти такої
фізичної особи, у т. ч. усиновлені.
Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розділу IV ПКУ
вважаються її рідні брати та сестри, її баба
та дід з боку матері та з боку батька, онуки.
Кошти, що належать померлій працівниці,
виплачуються підприємством-роботодавцем
або членам її сім’ї або спадкоємцям.
Членам сім’ї виплачується заробітна плата, допомога по тимчасовій непрацездатності, відшкодування у зв’язку з каліцтвом
або іншим завданням шкоди здоров’ю, інші
соціальні виплати (ст. 1227 ЦКУ).
А от КЗпП (ст. 83) визначає лише питання виплати спадкоємцям компенсації
за невикористані дні щорічної відпустки
та додаткової відпустки померлого працівника.
Виплати членам сім’ї померлої працівниці здійснюються на підставі наданих ними
документів, а саме: свідоцтва про смерть,
документів, що підтверджують ступінь споріднення (паспорт, свідоцтво про шлюб
тощо), заяви на виплату зазначених коштів
та відповідного наказу. Зазвичай кошти
виплачують особам, які надають свідоцтво
про смерть.
Усі належні померлій працівниці виплати
оподатковуються ПДФО, ВЗ і ЄСВ в загальному порядку.
Так, п. 162.3 ПКУ встановлено, що в разі
смерті платника податку або оголошення
його судом померлим чи визнання безвісно
відсутнім або втрати ним статусу резидента
(за відсутності податкових зобов’язань як
нерезидента згідно з цим Кодексом) ПДФО
за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів.
Останнім податковим періодом вважається
період, який закінчується днем, на який
припадає смерть платника податку. За від-

№12 (137) декабрь 2017

сутності нарахованих доходів податок сплаті
не підлягає.
Виплати, що оподатковуються ПДФО,
є об’єктом оподаткування ВЗ (п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).
Належні працівниці суми зарплати, в т .ч.
компенсації за невикористану відпустку,
оскільки вони належать до фонду оплати
праці, допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до п. 1 частини першої ст. 7
Закону про ЄСВ є базою для нарахування
ЄСВ.
У ф. № 1ДФ належні померлій працівниці
виплати, які вона не одержала за життя і які
будуть виплачені членам її сім’ї, відображають з ознакою доходу «101» із зазначенням її
податкового номера в загальному порядку.
У гр. 3а, 3 вказується сума нарахованого та
виплаченого доходу, у гр. 4а і 4 — сума нарахованого та сплаченого ПДФО. У графі 7
«Дата звільнення з роботи» вказують дату
смерті працівниці, а у графі 8 «Ознака податкової соціальної пільги» — код ознаки
ПСП (за наявності права на ПСП).
У таблиці 5 звітності з ЄСВ зазначається
дата припинення трудових відносин з померлою працівницею:
• у реквізиті 7 вказується код категорії 1
чи 2 залежно від виду трудового договору;
• у реквізиті 11 (період трудових відносин) у графі «Дата закінчення» — дата смерті
працівниці, яка відповідає даті, зазначеній
у свідоцтві про смерть;
• у реквізиті 13 (підстави для припинення трудових відносин) — із списку обираємо
«інші».
У таблиці 6 звітності з ЄСВ виплати, нараховані померлому працівнику, відображаються із зазначенням періоду, за який вони
нараховані, в загальному порядку з урахуванням того, що:
• у реквізиті 15 проставляється фактична кількість календарних днів тривалості
трудових відносин у звітному місяці, з урахуванням дня смерті;
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• реквізит 19 не заповнюється, тому що
«дотяжка» ЄСВ не робиться в місяці припинення трудових відносин (лист ДФСУ від
14.02.2015 р. № 4979/7/99-99-17-03-01-17).

Оподаткування вартості
спецвзуття, наданого
за договором ЦПХ
Працівник виконував роботи за договором цивільно-правового характеру. На цей період йому було
надано робоче взуття, яке підприємству
він не повернув. Чи потрібно в такому разі
включати вартість зазначеного взуття
до складу доходу працівника й оподатковувати?
Відповідно до ст. 8 Закону України
«Про охорону праці» від 14.10.1992 р.
№ 2694-ХІІ та ст. 163 КЗпП на роботах
зі шкідливими та небезпечними умовами
праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або тих, що здійснюються
в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видаються безплатно за
встановленими нормами спеціальний одяг,
спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.
Зокрема, забезпечення працівників спеціальним взуттям регламентується Положенням про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту,
затвердженим наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 р.
№ 53 (далі — Положення № 53).
Відповідно до п. 4.1 Положення № 53
засоби індивідуального захисту видаються
працівникам безоплатно, є власністю підприємства, обліковуються як інвентар і підлягають обов’язковому поверненню в разі:
звільнення з підприємства, переведення на
тому ж підприємстві на іншу роботу або інше
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робоче місце, зміни виду робіт, уведення нових технологій, уведення нових або заміни
наявних знарядь праці та в інших випадках,
коли використання виданих засобів індивідуального захисту не є необхідним, а також
після закінчення строків їх використання.
Порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального
(у т. ч. форменого) одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
встановлюються КМУ та/або галузевими
нормами безоплатної видачі працівникам
спеціального (форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту.
Якщо платник податку перебуває в трудових відносинах з підприємством, то відповідно до пп. 165.1.9 ПКУ вартість виданого
йому у тимчасове користування спеціального (форменого) одягу та взуття не включається до його загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу.
Водночас на підставі пп. «а» пп. 164.2.17
ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником
податку як додаткове благо (крім випадків,
передбачених ст. 165 ПКУ) 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;
• вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку,
крім випадків, визначених цим Кодексом
для оподаткування прибутку підприємств.
У випадку, наведеному в запитанні, працівник виконував роботи за договором ЦПХ,
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тому трудових відносин з підприємством
він не мав. У такому разі вартість виданого
йому спецвзуття, яке він не повернув і граничний термін використання якого не настав, включається до складу місячного оподатковуваного доходу такого працівника як
додаткове благо та підлягає оподаткуванню
ПДФО та ВЗ.
При цьому на суми додаткового блага
не нараховують ЄСВ, оскільки такий дохід
не входить до бази нарахування ЄСВ (ст. 7
Закону про ЄСВ).
У випадку, що розглядається, додаткове благо працівнику надано в негрошовій
формі, тому базу оподаткування ПДФО визначають за правилами п. 164.5 ПКУ. Тобто
суму нарахованого доходу збільшують на
«натуральний» коефіцієнт. Для утримання
військового збору з негрошових доходів
база оподаткування дорівнює вартості отриманого товару/послуги без застосування
«натурального» коефіцієнта (лист ГУ ДФС
у м. Києві від 19.02.2015 р. № 2842/10/2615-17-01-12).
У ф. № 1ДФ дохід у вигляді додаткового блага відображається з ознакою доходу
«126». При цьому у графах 3а та 3 ф. № 1ДФ
негрошові доходи відображають з урахуванням «натурального» коефіцієнта (лист ГУ
Міндоходів і зборів у Полтавській області
від 14.11.2013 р. № 1486/10/16-31-17-01-21).

Надання працівникові
безповоротної фінансової
допомоги
Працівнику надана разова безповоротна фінансова допомога. Як її
документально оформити, оподаткувати та відобразити в обліку?
Згідно з пп. 14.1.257 ПКУ безповоротна фінансова допомога — це, зокрема, сума коштів, передана платнику
податків згідно з договорами дарування,
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іншими подібними договорами або без укладення таких договорів.
Сума безповоротної фінансової допомоги,
що надана фізичній особі, включається до
складу її оподатковуваного доходу як дохід
у вигляді додаткового блага, що визначено
пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ, та оподатковується
ПДФО за ставкою 18 % та ВЗ за ставкою
1,5 %. У ф. № 1ДФ ця сума відображається
з кодом ознаки доходу «126».
Безповоротна фінансова допомога за
своєю суттю є подарунком коштів, тож вона
не входить до фонду оплати праці. Тому не
є базою нарахування ЄСВ сума безповоротної фінансової допомоги разового характеру
та безповоротна фінансова допомога, виплачена роботодавцем особам, які не перебувають з ним у трудових відносинах.
Надання підприємством своєму працівнику безповоротної фінансової допомоги
не потребує укладення з ним договору.
Для цього достатньо лише заяви самого працівника, на підставі якої потім видається відповідний наказ керівника підприємства.
У бухгалтерському обліку підприємства
операції з надання безповоротної фінансової допомоги відображаються такими
проводками:
• нараховано суму безповоротної фінансової допомоги: Д-т 949 К-т 685;
• утримано податки (ПДФО та ВЗ): Д-т
685 К-т 641;
• виплачено суму безповоротної фінансової допомоги: Д-т 685 К-т 301 (311)
• перераховано суму податків до бюджету:
Д-т 641 К-т 311.

Проведення медогляду водіїв
у підприємця
Як проводити щозмінний медичний
огляд водіїв, які працюють у підприємця? Чи потрібно для цього
оформлювати на роботу медсестру?
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Відповідно до п. 1.1 Положення про
медичний огляд кандидатів у водії
та водіїв транспортних засобів, затвердженого спільним наказом МОЗ України
та МВС України від 31.01.2013 р. № 65/80
(далі — Положення № 65), медичний огляд
кандидатів у водії та водіїв транспортних
засобів проводиться з метою визначення
придатності особи до безпечного керування
транспортними засобами.
Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають
водії транспортних засобів підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності, фізичних осіб — підприємців,
що здійснюють перевезення пасажирів та
вантажів (п. 1.4 Положення № 65).
Водночас проведення щозмінних перед
рейсових і післярейсових медичних оглядів
водіїв транспортних засобів — це вид діяльності, що відповідно до чинного законодавства України потребує ліцензії на медичну
практику.
Тому щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюються лікарями лікувального
профілю та/або молодшими медичними
працівниками з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна
справа», у відведеному спеціальному приміщенні (п. 1.8 та п. 4.3 Положення № 65).
Зазначене приміщення повинно бути оснащене відповідно до Табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів (п. 4.3, додаток 2 до Положення).
Враховуючи вказані вимоги, великі автопідприємства мають для цього свої обладнані медичні пункти, в яких кваліфіковані
медпрацівники проводять обстеження водіїв
за всіма правилами в медичному кабінеті.
Пунктом 16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення
пасажирів, небезпечних вантажів та небез-

19

20

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

печних відходів автомобільним транспортом,
міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою КМУ від 02.12.2015 р. № 1001,
встановлено, що ліцензіати зобов’язані здійснювати контроль за станом здоров’я водіїв
шляхом:
• прийняття на роботу медичного персо
налу або укладення договору із суб’єктом
господарювання щодо надання його персоналом послуг згідно з вимогами п. 4 цього
пункту;
• забезпечення проходження водіями
періодичних медичних оглядів;
• проведення щозмінних медичних оглядів водіїв у відведеному для цього та спеціально оснащеному приміщенні відповідно
до пп. 5 п. 26 цих Ліцензійних умов.
Однак за Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
від 02.03.2015 р. № 222-VIII ліцензуванню
підлягають лише перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним,
залізничним та повітряним транспортом,
міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. Тобто
перевезення інших видів вантажів Україною
не ліцензується.
У той же час відповідно до ст. 30 Закону
України «Про автомобільний транспорт»
від 05.04.2001 р. № 2344-III автомобільний
перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов’язаний
забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного
огляду водіїв транспортних засобів.
Тому й автопідприємства та підприємці,
діяльність яких не підлягає ліцензуванню,
також повинні або утримувати власний
пункт медогляду водіїв за наявності ліцензії
на медичну практику, або укласти договір
із суб’єктом господарювання, що має таку
ліцензію на надання його персоналом послуг із щозмінних медичних оглядів водіїв.
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Це підтверджується також п. 18 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених
постановою КМУ від 02.03.2016 р. № 285,
у якому зазначено, що передрейсові та післярейсові огляди водіїв здійснюються шляхом:
• укладення підприємствами, установами, організаціями та закладами договору
з амбулаторно-поліклінічним закладом,
що має ліцензію, згідно з яким відповідні
послуги надаватимуться відокремленим
структурним підрозділом амбулаторно-поліклінічного закладу;
• або відкриття на підприємствах, в установах, організаціях та закладах медичних
кабінетів фізичними особами — підприємцями, які провадять медичну практику на
підставі ліцензії;
• або отримання підприємствами, установами, організаціями та закладами ліцензії
та відкриття на підставі їх розпорядчого документа медичного кабінету без утворення
закладу охорони здоров’я, що діятиме відповідно до положення про такий кабінет.
Залишається чинною Інструкція про порядок видачі і використання штампів медичних працівників, що проводять щозмінні
передрейсові та післярейсові медичні огляди
водіїв транспортних засобів, затверджена
наказом ДП «Український медичний центр
безпеки дорожнього руху та інформаційних
технологій» МОЗ України від 03.03.2008 р.
№ 80/1-П, яка визначає, що право на проведення таких медоглядів мають медичні
працівники, які пройшли навчання методам проведення щозмінних передрейсових
та післярейсових медичних оглядів водіїв
транспортних засобів на базі Українського
медичного центру безпеки дорожнього руху
та інформаційних технологій або у його регіональних представництвах та отримали:
• свідоцтво на право проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів;
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• довідку про внесення до Єдиного реєстру медичних працівників, що проводять
щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів;
• штамп з висновком про придатність до
керування транспортним засобом.

Підвищення посадового окладу
під час розрахунку «декретних»
Посадовий оклад працівниці недержавного підприємства, яка перебуває
у відпустці для догляду за дитиною,
становить 4513,00 грн, і з 01.01.2017 р. їй
його не підвищували, як іншим працівникам. Тепер вона йде у відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами за другою дитиною.
Чи потрібно в такому разі підвищувати її
посадовий оклад, щоб розрахувати суму
допомоги?
Відповідно до ст. 94 КЗпП розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи,
професійно-ділових якостей працівника,
результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації
та максимальним розміром не обмежується.
Державне регулювання оплати праці полягає, зокрема, в установленні розміру мінімальної заробітної плати та інших зазначених у законодавстві норм і гарантій оплати
праці працівників підприємств, установ,
організацій всіх форм власності (ст. 94 КЗпП).
Законодавством України забороняється
будь-яке зменшення оплати праці залежно
від походження, соціального й майнового
стану, расової й національної належності,
статі, мови, політичних поглядів, релігійних
переконань, членства у професійній спілці
чи в іншому об’єднанні громадян, роду й
характеру занять, місця проживання (ст. 21
Закону про оплату праці).
Отже, зважаючи на норми трудового законодавства, питання встановлення зарплати
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вирішується роботодавцем самостійно. Слід
також враховувати таке.
Відповідно до ст. 63 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає
свою організаційну структуру, встановлює
чисельність працівників і штатний розпис.
Зарплата працівників у штатному розписі
зазначається в розрізі посад, а не прізвищ
працівників. Тому якщо оклад підвищується
за посадою, то він підвищується всім працівникам (штатним одиницям), які обіймають
цю посаду, в т. ч. тим, які можуть перебувати
у відпустках.
Наприклад, якщо є посада «бухгалтер —
5 штатних одиниць» і за нею підвищується
оклад, то він підвищується всім працівникам,
які обіймають цю посаду, в т. ч. тим, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною.
Отже, у питанні розміру посадового окладу для розрахунку суми «декретних» виплат
слід орієнтуватися на його розмір, який діє
на момент настання страхового випадку.

Відображення у ф. № 1ДФ
«лікарняних» і «декретних»
З яким кодом ознаки доходу відображати в у ф. № 1ДФ «лікарняні»
та «декретні»?
Згідно з Довідником ознак доходів до
Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого)
на користь фізичних осіб, і сум утриманого
з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4,
у ф. № 1 ДФ суми «лікарняних» та «декретних»
виплат відображаються так:
• з кодом ознаки доходу «101» — сума
допомоги по тимчасовій непрацездатності
(«лікарняні»);
• з кодом ознаки доходу «128» — сума
допомоги по вагітності та пологах за рахунок
ФСС («декретні»).
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На ваші запитання відповідає Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата

Поділ щорічної відпустки в разі
використання додаткової
Працівниця повністю використала додаткову «дитячу» відпустку за
ст. 19 Закону про відпустки, і в неї
ще залишилися невикористаними 24 календарних дні щорічної відпустки. Чи може
вона частину щорічної відпустки замінити
грошовою компенсацією?
Ні, працівниця в цьому випадку не
може замінити частину щорічної
відпустки грошовою компенсацією.
Статтею 24 Закону про відпустки встановлено, що за бажанням працівника частина
щорічної відпустки замінюється грошовою
компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових
відпусток не повинна бути менше ніж 24
календарних дні.
Види відпусток визначено ст. 4 Закону
про відпустки. Серед них:
• щорічні відпустки:
основна відпустка (ст. 6 цього Закону);
додаткова відпустка за роботу із
шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7 цього Закону);
додаткова відпустка за особливий
характер праці (ст. 8 цього Закону);
інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;
• соціальні відпустки:
відпустка у зв’язку з вагітністю та
пологами (ст. 17 цього Закону);
відпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку
(ст. 18 цього Закону);

відпустка у зв’язку з усиновленням
дитини (ст. 181 цього Закону);
додаткова відпустка працівникам,
які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А
I групи (ст. 19 цього Закону).
Як бачимо, хоча відпустка працівникам,
які мають дітей або повнолітню дитину —
інваліда з дитинства підгрупи А I групи
(ст. 19 Закону) й має назву «додаткова»,
вона є соціальною, а не додатковою. Тому
правило ст. 24 Закону про відпустки щодо
заміни частини щорічної відпустки грошовою компенсацією не застосовується.

Виплата компенсації за відпустку
без звільнення працівника
Працівник має багато днів невикористаної щорічної відпустки. Грошову компенсацію за них можна
виплатити тільки в разі його звільнення.
А чи можна надати працівнику відпустку,
оплатити її, а потім відкликати його з відпустки й кошти за неї не утримувати?
Відкликання зі щорічної відпустки
допускається за згодою працівника
лише у випадках, наведених у ст. 12
Закону про відпустки. У разі відкликання
працівника з відпустки його працю оплачують
з урахуванням тієї суми, що була нарахована
на оплату невикористаної частини відпустки.
Це означає, що якщо підприємство й
зможе відкликати працівника з відпустки,
виплачена йому сума відпускних «зараховується» в оплату праці. Тому і оплатити
час роботи, і залишити працівнику суму
відпускних не вдасться.
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Расчетный период
согласно Порядку № 1266

Під час жовтневого вебінару, який проводила науковий редактор журналу «Заработная
плата» Ольга ГЛИНЯНА, було розглянуто питання визначення розрахункового періоду
відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266. Публікуємо
відповіді на найпошире-ніші запитання, що надійшли під час вебінару

Працівника прийнято на роботу
01.03.2017 р. Відповідно до штатного розпису йому встановлено поса
довий оклад у розмірі 5200,00 грн. У червні
2017 р. (з 01.06.2017 р. по 20.06.2017 р.)
працівник перебував на стаціонарному
лікуванні, що підтверджено листком
непрацездатності, а з 21.06.2017 р. по
30.06.2017 р. — у відпустці без збереження
заробітної плати. Відповідно до наданого
листка непрацездатності з 16.10.2017 р. по
25.10.2017 р. (10 к. дн.) він знову хворів.
Страховий стаж працівника становить
шість років. Як у такому разі правильно
розрахувати та виплатити йому суму «лікарняних» за жовтень 2017 р.?
Відповідно до п. 26 Порядку обчислення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечен-

ня) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ
від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок
№ 1266), якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним
місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого
числа).
Отже, розрахунковим періодом у цьому
випадку буде березень – вересень 2017 р.
(див. таблицю 1), з якого виключається
червень 2017 р., оскільки в ці дні працівник
не працював з поважних причин: час тимчасової непрацездатності та відпустки без
збереження заробітної плати виключається
із розрахункового періоду(п. 3 Порядку
№ 1266).
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Таблиця 1
Місяці
розрахункового
періоду

Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Разом

Календарні дні,
що входять
до розрахунку

Сума нарахованої
зарплати, грн

Сума зарплати,
що входить
до розрахунку, грн

31
30
31
0
31
31
30
184

5200,00
5200,00
5200,00
2373,98
5200,00
5200,00
5200,00
33 573,98

5200,00
5200,00
5200,00
0
5200,00
5200,00
5200,00
31 200,00

Фактична середньоденна зарплата дорівнюватиме:
31 200,00 грн ÷ 184 к. дн. = 169,56 грн.
Припускаємо, що працівник має достатній страховий стаж протягом останніх 12
календарних місяців перед настанням страхового випадку, тож сума допомоги по
тимчасовій непрацездатності за жовтень
2017 р. становитиме:
169,56 грн × 70 % × 10 к. дн. =
1186,92 грн.
Працівника прийнято на роботу
23.10.2017 р. торговельним агентом і в цей же день йому відкрито
листок непрацездатності на три дні —
з 23.10.2017 р. по 25.10.2017 р. Працівнику
встановлено заробітну плату у відсотках
від суми продажів. Його страховий стаж
становить 1,5 року. Як правильно розра
хувати зазначеному працівнику суму «лікарняних»?
Зважаючи на те, що працівнику не
встановлено посадового окладу,
а страховий випадок стався у перший день роботи, то його середньоденна
заробітна плата визначатиметься, виходячи
з розміру мінімальної зарплати (п. 28 Порядку № 1266):
3200,00 грн ÷ 30,44 к. дн. = 105,12 грн.

Сума допомоги по тимчасовій непраце
здатності становитиме:
105,12 грн × 50 % × 3 к. дн. = 157,68 грн.
Працівника прийнято на роботу
01.08.2017 р. Відповідно до штатного розпису його посадовий оклад
становить 6000,00 грн. З 16.10.2017 р. по
20.10.2017 р. працівник хворів, що підтверджено листком непрацездатності.
Його страховий стаж становить сім років.
Як правильно розрахувати працівнику
суму допомоги по тимчасовій непраце
здатності?
У цьому випадку працівник перебував у трудових відносинах з підприємством за останнім основним
місцем роботи більше календарного місяця.
Відповідно до п. 26 Порядку № 1266 розрахунковий період визначається за фактично
відпрацьовані календарні місяці (з першого
до першого числа). Отже, розрахунковий
період — серпень – вересень 2017 р.
Середньоденна зарплата визначається
шляхом ділення нарахованої зарплати за
серпень – вересень 2017 р. (див. таблицю 2),
на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості (п. 3 Порядку
№ 1266):
12 000,00 грн ÷ 61 к. дн. = 196,72 грн.
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Таблиця 2
Місяці розрахункового
періоду

Серпень
Вересень
Разом

Календарні дні, що входять
до розрахунку

Сума зарплати, що входить
до розрахунку, грн

31
30
61

6000,00
6000,00
12 000,00

Припускаємо, що у працівника достатній
страховий стаж протягом останніх 12 календарних місяців перед настанням страхового
випадку, тож сума допомоги по тимчасовій
непрацездатності становить:
196,72 грн × 70 % × 5 к. дн. = 688,52 грн.
Працівника прийнято на роботу
02.10.2017 р. Відповідно до штатного розпису його посадовий оклад
становить 4750,00 грн. З 09.10.2017 р. по
13.10.2017 р. (5 к. дн.) працівник хворів,
що підтверджено листком непрацездатності. Його загальний страховий стаж
становить 3,5 роки, але протягом останнього року він не працював і страхового
стажу не має. Як правильно розрахувати
працівнику суму допомоги по тимчасовій
непрацездатності?
У зазначеній ситуації страховий випадок настав протягом першого
місяця роботи. Тому згідно з п. 27
Порядку № 1266 розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований
час (календарні дні) перед настанням страхового випадку — до розрахунку входять
сім днів зайнятості, а також нарахована
за фактично відпрацьований час зарплата
в сумі 1130,95 грн.
Застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку
за даними Державного реєстру загально
обов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності виходячи з на-

рахованої заробітної плати (доходу), з якої
сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої
на час настання страхового випадку (частина четверта ст. 19 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV).
Виходячи з вищезазначеного, фактична
середньоденна зарплата працівника становить:
1130,95 грн ÷ 7 к. дн. = 161,56 грн.
Середньоденна зарплата з урахуванням
загального страхового стажу:
161,56 × 60 % = 96,94 грн.
Середньоденна зарплата з розрахунку
мінімальної зарплати:
3200,00 ÷ 30,44 = 105,12 грн.
Порівнюємо:
96,94 < 105,12.
Отже,сума допомоги за п’ять днів тимчасової непрацездатності обчислюється
так:
96,94 × 5 к. дн.= 484,70 грн.
Працівниця підприємства, яка повинна була вийти з відпустки для
догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку 17.10.2017 р., у цей
день відкрила листок непрацездатності. Період її хвороби становить 8 днів
(з 17.10.2017 р. по 24.10.2017 р.), а страховий стаж — 6 років. Як правильно розрахувати їй суму допомоги по тимчасовій
непрацездатності?
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Протягом відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку працівниця перебуває у трудових
відносинах з підприємством, і час відпустки
зараховується до страхового стажу.
Отже, розрахунковий період становить
12 календарних місяців перед настанням
страхового випадку, але відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виключається із розрахункового
періоду. Враховуючи те, що в працівниці не
було заробітку в розрахунковому періоді,
то сума її середньоденної зарплати обчислюватиметься виходячи із встановленого їй
посадового окладу, наприклад, 5000,00 грн
(п. 28 Порядку № 1266):
5000,00 грн ÷ 30,44 к. дн. = 164,25 грн.
Сума допомоги по тимчасовій непраце
здатності становитиме:
164,25 грн × 70 % × 8 к. дн. = 919,84 грн.
Працівника прийнято на роботу
25.09.2017 р. Відповідно до штатного розпису його посадовий оклад
становить 5750,00 грн. З 18.10.2017 р. по
25.10.2017 р. працівник хворів, що підтверджено листком непрацездатності.
Його страховий стаж становить 5 років.
Як правильно розрахувати вказаному
працівнику суму допомоги по тимчасовій
непрацездатності ?
У випадку, наведеному в запитанні, працівник перебував у трудових
відносинах з підприємством, яке
є останнім основним місцем його роботи,
менше ніж календарний місяць. У такому

разі розрахунковий період визначається за
фактично відпрацьований час (календарні
дні) перед настанням страхового випадку
(п. 27 Порядку № 1266).
Визначаємо суму середньоденної зар
плати працівника шляхом ділення нарахованої зарплати за вересень – жовтень 2017 р.
(див. таблицю 3), на яку нарахований ЄСВ,
на кількість календарних днів зайнятості
(враховуючи святкові та неробочі дні):
6297,62 грн ÷ 23 к. дн. = 273,81 грн.
Сума допомоги по тимчасовій непраце
здатності становить:
273,81 грн. × 60 % × 8 к. дн. =
= 1314,32 грн.
Працівника прийнято на роботу
11.09.2017 р. Відповідно до штатного розпису його посадовий оклад
становить 6800,00 грн. З 20.10.2017 р. по
25.10.2017 р. працівник хворів, що під
тверджено листком непрацездатності.
Його страховий стаж — 8 років. Як правильно розрахувати працівнику суму
допомоги по тимчасовій непрацездатності ?
У наведеній ситуації працівник відпрацював на підприємстві більш
ніж один календарний місяць. Проте
в розрахунковому періоді немає жодного
повністю відпрацьованого календарного
місяця (з першого до першого числа). Тому
розрахунок оплати шести днів тимчасової
непрацездатності здійснюватиметься за
фактично відпрацьований час (календарні
дні) перед настанням страхового випадку.
Таблиця 3

Місяці розрахункового
періоду

Вересень
Жовтень
Разом

Календарні дні, що входять
до розрахунку

Сума зарплати, що входить
до розрахунку, грн

6
17
23

1642,86
4654,76
6297,62
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ВІДПУСТОК:

покрокова інструкція
Законодавством передбачено надання працівникам протягом
робочого або календарного року відпусток різних видів. Інколи
під час їх використання працівник може захворіти. Актуальним
залишається й призов працівників на військову службу, який
може збігатися з наданням відпустки, тощо. У разі виникнення
таких ситуацій є можливість скористатися певними «пільгами»,
зокрема, продовжити відпустку. Але є й винятки, коли цього неможливо зробити. Про те, які відпустки можуть бути продовжені,
коли працівники мають на це право та про їх документальне
оформлення — у статті
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асамперед визначимося, що ж таке
продовження та перенесення відпустки та яка між ними різниця.
Відпустка надається наперед визначеної
тривалості, тому дата її закінчення та дата
виходу працівника на роботу відомі. У період відпустки можуть настати обставини
(визначені законодавством), які не дають
змоги повною мірою скористатися нею протягом часу дії таких обставин (наприклад,
тимчасова непрацездатність); відбувається
накладення днів — відпустки та тимчасової
непрацездатності.
Тож якщо працівник виходить на роботу
в день, визначений наказом про надання
відпустки, або після закінчення обставин, що
стали причиною її невикористання, маємо
перенесення відпустки на інший період.
Наприклад:
• відпустка надається з 1 по 14 число,
а працівник хворіє з 5 по 10. Якщо він вийде
на роботу 15-го — відбуватиметься перенесення шести календарних днів відпустки,
що збіглися з хворобою, на інший період;
• відпустка надається з 1 по 14 число,
а працівник хворіє з 5 по 20. Якщо він вийде
на роботу 21-го — це також перенесення
відпустки на інший період, але 10 календарних днів.
Якщо ж працівник не виходить на роботу
в день, визначений наказом про надання відпустки, або після закінчення обставин, що
стали причиною її невикористання, маємо
продовження відпустки. Наприклад:
• відпустка надається з 1 по 14 число,
а працівник хворіє з 5 по 10 (шість днів).
Якщо він вийде на роботу 21-го — це продов
ження невикористаної частини відпустки;
• відпустка надається з 1 по 14 число,
а працівник хворіє з 5 по 20. Якщо він вийде на роботу 31-го (1-го числа наступного
місяця) — це також вважатиметься продов
женням відпустки.
В обох випадках працівник має попередити роботодавця про настання обставин, що
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є підставою для перенесення/продовження
відпустки. До відпусток, що не можуть бути
продовжені за будь-яких підстав, належать:
• відпустки без збереження заробітної
плати;
• додаткові відпустки у зв’язку з навчанням;
• творча відпустка;
• відпустка для підготовки та участі в змаганнях;
• деякі види соціальних відпусток;
• додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни;
• додаткова відпустка громадянам, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
У свою чергу до відпусток, що підлягають
продовженню, належать:
• щорічні (основна та додаткові) відпустки;
• додаткові відпустки працівникам, які
мають дітей, що надаються на підставі статті 1821 КЗпП1 та ст. 19 Закону про відпустки.
Такі відпустки надаються жінці, яка працює
та має двох або більше дітей віком до 15 років; жінці, яка працює та має дитину-інваліда;
матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи; одинокій матері; батьку, який виховує
дитину або інваліда з дитинства підгрупи А
I групи без матері (у т. ч. у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі);
особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи; одному
з прийомних батьків.
У разі перенесення відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою
між працівником та роботодавцем, а в деяких випадках — в обов’язковому порядку.
Утім, повернемося власне до продовження
відпусток.

1
Гарантії, що встановлені ст. 1821, поширюються
також на батьків, які виховують дітей без матері (у т. ч.
у разі тривалого перебування матері в лікувальному зак
ладі), на опікунів (піклувальників), одного з прийомних
батьків та одного з батьків-вихователів (ст. 1861 КЗпП).
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Випадки продовження
відпусток
Відповідно до частини другої ст. 80 КЗпП
та частини другої ст. 11 Закону про відпустки додаткова відпустка працівникам, які
мають дітей (частина сьома ст. 20 Закону
про відпустки), та/або щорічна (основна
та/або додаткова) відпустка повинна бути
продовжена в разі:
• тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
• виконання працівником державних
або громадських обов’язків, якщо згідно із
законодавством він підлягає звільненню на
цей час від основної роботи із збереженням
заробітної плати;
• настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
• збігу щорічної відпустки з відпусткою
у зв’язку з навчанням.

Підстави для продовження
відпустки
Для продовження вказаних вище відпусток у разі тимчасової непрацездатності,
яка настала під час їх використання, працівник має надати документ, засвідчений
у встановленому порядку, яким є листок
непрацездатності (далі — ЛН).
Статтею 78 КЗпП передбачено, що дні
тимчасової непрацездатності працівника,
а також відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами не включаються до щорічних відпусток. Тому якщо працівник хворіє під час
наданої йому відпустки, вона, зважаючи на
норми цієї статті, має бути продовжена на
тривалість днів, що збіглися з відпусткою.
У такому випадку невикористана частина
відпустки має бути надана після закриття ЛН
або після її завершення. Остання ситуація
може виникати в разі, якщо тимчасова непрацездатність настала в період використання

ТРУДОВОЕ ПРАВО

відпустки та закінчилася раніше фактичної
дати її завершення.
Наголосимо, що в разі догляду під час
щорічної відпустки за хворою дитиною
(чи іншими членами сім’ї) відпустка продовжуватися не може, адже в Законі про
відпустки йдеться виключно про тимчасову
непрацездатність працівника. Отже, щорічна
відпустка підлягатиме продовженню тільки
в разі тимчасової непрацездатності самого
працівника.
Окрім цього, ЛН не повинен бути виданий, якщо мати або інша працююча особа,
яка доглядає за хворою дитиною, перебуває
в цей час у щорічній (основній чи додатковій)
відпустці. У такому випадку ЛН видається,
але з дня, коли мати або інша працююча
особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до роботи (п. 3.11, 3.15
Інструкції про порядок видачі документів,
що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я від 13.11.2001 р.
№ 455). Натомість на практиці дуже часто
трапляються випадки, коли ЛН все ж таки
видається в такий період, оскільки працівники про це не повідомляють, а лікарі часто
й не запитують. До того ж слід нагадати,
що під час розгляду комісією із соціального
страхування підприємства ЛН, виданого
в цей період відповідно до п. 6 ст. 22. Закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV, він визнаватиметься таким, що
не підлягає оплаті.
Для продовження відпусток у разі на
стання строку відпустки у зв’язку з вагіт
ністю та пологами також має бути надано ЛН. Нагадаємо, що оформлення наказу
про надання відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами не є обов’язковим, адже для
оплати цього періоду є важливіший документ — ЛН.
Для продовження відпусток у разі ви
конання працівником державних або гро-
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мадських обов’язків слід з’ясувати, які
обов’язки до них належать. Це, зокрема:
• виконання військових обов’язків, у т. ч.
направлення військкоматом на медичний
огляд, призов працівника на військові збори, на військову службу за призовом під час
мобілізації, на строкову службу, прийняття
за контрактом;
• донорство;
• виклик працівника до правоохоронних
органів2;
• участь у роботі виборчих комісій як
її членів;
• участь у роботі комісій на період переговорів та підготовки проекту колективного
договору;
• участь у консультаціях і переговорах
в інтересах трудового колективу, у вирішенні
колективних трудових спорів (конфліктів)
тощо.
У разі виконання перелічених обов’язків
працівник надаватиме роботодавцю повіст
ку про виклик його до суду або виконання
військових обов’язків, відповідні довідки,
наприклад, за місцем медичного обстеження
чи давання крові та (або) її компонентів, яка
видана донору, тощо.
Для продовження відпусток у разі збігу
щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку
з навчанням працівник надаватиме довідку-виклик навчального закладу.

Документальне оформлення
продовження відпустки
На практиці, за наявності визначених
законодавством підстав для продовження
вказаних вище відпусток, відділ кадрів має
видати відповідний наказ. Ситуації можуть
бути різними, але порядок дій роботодавця
в тому чи іншому випадку буде однаковим.
2
Детальніше про виклик працівника до суду читайте
в журналі «Заработная плата» № 12/2016, с. 23.
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КРОК 1. Подання працівником заяви
про продовження відпустки
(із зазначенням підстави)
Зазвичай заяву про продовження відпустки
(із зазначенням підстави) працівник подає
відразу, як настає потреба в її продовженні,
тобто:
• у разі тимчасової непрацездатності
(якщо вона настала до закінчення відпустки) працівник подає заяву про продовження
відпустки з наступної дати після закінчення
відпустки. Якщо ЛН закрито датою після
завершення відпустки, то в заяві працівник
має викласти прохання про її продовження
наступною датою після закриття ЛН;
• у разі виконання працівником державних або громадських обов’язків, наприклад,
якщо відповідно до наданого документа
термін їх виконання (або кінцева дата) відомий, у заяві працівника може йтися про
продовження відпустки. Проте якщо дата
закінчення певних подій, які призводять
до необхідності продовжити відпустку, невідома, працівнику варто написати заяву
про перенесення відпустки, а не про її продовження. Така ситуація може виникати
в разі призову працівника на військову службу під час мобілізації, на строкову військову
службу, прийняття на військову службу за
контрактом. Натомість у разі призову працівника для проходження військових зборів
у повістці, зазвичай, вказують термін проходження зборів. Зразок заяви працівника про
продовження щорічної відпустки на термін
проходження зборів наведено в додатку 1;
• у разі настання строку відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами під час
використання відпустки остання може бути
продовжена після закінчення відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами, термін
якої зазначено в ЛН, тобто працівниця може
подати заяву про її продовження;
• у разі збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням працівник
також може надати заяву про продовження
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відпустки на період відвідування настановних занять, складання заліків, іспитів тощо.
Якщо під час наданої відпустки працівник
здавав кров, ця відпустка продовжується на
відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові (частина
четверта ст. 9 Закону України «Про донорство
крові та її компонентів» від 23.06.1995 р.
№ 239/95-ВР; далі — Закон № 239/95).
Тобто в разі давання крові у період щорічної
відпустки її тривалість потрібно продовжити
на два дні (про це йдеться і в листі Міністерства праці та соціальної політики України від
02.04.2010 р. № 90/13/116-10). Нагадаємо,
що в разі давання крові під час відпустки
працівнику не потрібно подавати до відділу
кадрів заяви про свій намір пройти медичне
обстеження та здати кров (її компоненти)
(ст. 14 Закону № 239/95).
Зауважимо, що майже в усіх перелічених
випадках роботодавець володіє інформацією, яка зумовила продовження відпустки,
проте якщо працівник продовжує хворіти після закінчення терміну відпустки, йому варто потурбуватися про те, щоб роботодавець
вчасно отримав інформацію про його відсутність, яка відбулася з поважних причин.
А отже, працівнику щонайменше потрібно
зателефонувати на підприємство та повідомити причину свого невиходу на роботу.
КРОК 2. Видання наказу
про продовження відпустки
Пам’ятайте, що відмовляти працівникові,
який має бажання продовжити щорічну чи
соціальну відпустку, під час яких настали
вказані вище ситуації, не можна. Роботодавець повинен їх продовжити (або ж, якщо
працівник бажає, перенести на інший період) без зазначення, що продовжити ці відпустки він не може через певні виробничі
обставини. Однак це питання обов’язково
має бути узгоджене між роботодавцем та
працівником.
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У свою чергу працівник також не має
права самостійно вирішувати питання щодо
продовження своєї відпустки. Незважаючи
на те, що в Законі про відпустки не йдеться
про те, що в разі продовження відпустки це
питання має узгоджуватися, на думку автора,
бажання працівника стосовно того, як він
хоче вчинити з невикористаною частиною
відпустки, варто викладати письмово в заяві.
Така ж думка наведена в листі Міністерства
соціальної політики України від 31.01.2012 р.
№ 30/13/133-12, в якому йдеться, що навіть
у разі продовження відпустки у зв’язку з перебуванням на «лікарняному» невикористана
частина щорічної відпустки після закінчення
зазначених обставин не використовується
працівником самостійно, вона має бути
надана. Ця частина відпустки надається
шляхом видання роботодавцем наказу на
підставі ЛН працівника та його заяви.
Оскільки типової форми наказу про продовження відпусток немає, роботодавець
викладає його у довільній формі. У додатку 3 наведено приклад наказу про продов
ження щорічної відпустки, яка збіглася із
призовом працівника на військові збори.
Нагадаємо, що відповідно до п. 2 частини
другої ст. 80 КЗпП, п. 2 частини другої ст. 11
Закону про відпустки, п. 11 ст. 29 Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII
та частини першої ст. 119 КЗпП на час виконання державних або громадських обов’яз
ків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього
заробітку.
Слід зауважити, що в разі надання працівником інформації про призов його на
військові збори відділ кадрів повинен видати відповідний наказ. Для правильного
його оформлення та реєстрації в додатку 2
наведено зразок наказу про звільнення працівника від роботи на період проходження
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військових зборів. Звертаємо увагу, що цей
наказ має передувати наказу про продов
ження відпустки. Відсутність працівника
на роботі у зв’язку з проходженням військових зборів відмічається в табелі обліку робочого часу як «ІН» (код 22) — інший невідпрацьований час, передбачений законо
давством.
Наголосимо на ще одному важливому
аспекті — це тривалість днів, на які продовжується відпустка. Пам’ятайте, що в будь-якому
випадку щорічна або соціальна відпустка
має продовжуватися в календарних днях,
адже відпустки відповідно до законодавства
надаються саме в календарних днях. Проте
якщо на період, що переноситься, припадає
святковий день, він не враховуватиметься
в розрахунок днів, що підлягають продов
женню. Не варто перейматися питанням,
чому так відбувається. Слід уважно переглянути частину другу ст. 5 Закону про відпустки, і все стане на свої місця: «Святкові
та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) при визначенні
тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей або повнолітню дитину — інваліда
з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 Закону
про відпустки), не враховуються». Отже,
святкові дні не враховуватимуться, адже
продовжується саме відпустка. Така ситуація наведена в додатку 3, коли на період
продовження відпустки припало 14 жовтня.
Але зауважте (додаток 3), що незважаючи на те, що на 16 жовтня було перенесено
вихідний (суботу), який збігся зі святковим
(14 жовтня), 16 жовтня (понеділок) уже не
вважається святковим і враховується в тривалість відпустки як будь-який звичайний
(не святковий) календарний день.
Для правомірного оформлення наказу про
продовження відпустки хотілося б навести
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ще один приклад. Зрідка, але така ситуація може виникати, працівник оформлює
ЛН, здає кров або йому надходить повістка
в день, коли відпустка тільки розпочалася.
Щоб не створювати собі клопоту з продов
женням відпустки, на підприємстві можуть
прийняти рішення про видалення наказу або
його скасування. Зауважимо, що так діяти
не варто, адже для його скасування немає
підстав, і видалення наказу буде необґрунтованим, адже заробітна плата працівникам
за час відпустки вже була виплачена за три
дні до її початку.
КРОК 3. Внесення відомостей
про продовження відпустки
до особової картки ф. № П-2
Як правило, облік використання працівниками відпусток здійснюється в особовій
картці ф. № П-2, а тому зміни, що відбуваються, також мають у ній відображатися.
Такі дії допоможуть не заплутатися в обчисленні використаних відпусток не тільки
теперішньому працівнику відділу кадрів,
а й наступному, для якого інформація про її
продовження може бути взагалі невідома.
Цю інформацію можна вказати таким чином,
як наведено в додатку 4.
Окрім цього, зауважимо, що інформація
про продовження відпусток може бути внесена й до графіка відпусток працівників.
Але пам’ятайте, що внесені зміни можуть
стосуватися лише щорічних (основної, додаткової) відпусток, адже додаткові відпустки
працівникам, які мають дітей, у графіку
відпусток не вказуються. Також зверніть
увагу, що зміни можуть бути внесені лише
тоді, коли форма графіка відпусток має відповідні графи, наприклад, «Місяць надання
відпустки у зв’язку з продовженням (перенесенням)» та «Підстава».
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Додаток 1
Зразок заяви працівника про продовження щорічної відпустки
Директору ТОВ «Профіль»
Романюку М. О.
економіста з праці
Осадчого О. С.
Заява
Прошу продовжити мені щорічну основну відпустку на 9 календарних днів у зв’язку
із проходженням військових зборів з 28 вересня по 6 жовтня 2017 р. під час щорічної
основної відпустки з 18 вересня по 6 жовтня 2017 р., що підтверджується повісткою
військкомату (додається).
Додаток: повістка військкомату Деснянського р-ну м. Києва від 21.09.2017 р.
26.09.2017 

Осадчий
Додаток 2
Зразок наказу про звільнення працівника від роботи
на час військових зборів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІЛЬ»
НАКАЗ
27.09.2017 			

м. Київ 

№ 56-К

Про звільнення від роботи
на період проходження військових зборів
Відповідно до ст. 119 КЗпП та частини 11 ст. 29 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII
ЗВІЛЬНИТИ:
ОСАДЧОГО Олексія Степановича, економіста з праці, від роботи як військово
зобов’язаного на період проходження військових зборів тривалістю 9 календарних
днів з 28 вересня по 6 жовтня 2017 р. зі збереженням місця роботи та середньої
заробітної плати.
Підстава: повістка військкомату Деснянського р-ну м. Києва від 21.09.2017 р.
Директор 			
З наказом ознайомлений
Осадчий О. С. Осадчий
27.09.2017

Романюк

М. О. Романюк
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Додаток 3
Зразок наказу про продовження відпустки працівника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІЛЬ»
НАКАЗ
27.09.2017 			

м. Київ 

№ 74-В

Про продовження щорічної відпустки
Осадчого О. С.
Відповідно до ст. 80 КЗпП, ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р.
№ 504/96-ВР та частини 14 ст. 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII
ПРОДОВЖИТИ:
ОСАДЧОМУ Олексію Степановичу, економісту з праці, щорічну основну відпустку
на 9 календарних днів (з 7 по 16 жовтня 2017 р.) у зв’язку із проходженням військових
зборів з 28 вересня по 6 жовтня 2017 р. у період наданої щорічної основної відпустки.
Підстави: 1. Заява Осадчого О. С.
2. Наказ від 27.09.2017 № 56-К.
Директор

Романюк 

М. О. Романюк

З наказом ознайомлений
Осадчий О. С. Осадчий
27.09.2017
Додаток 4
Приклад внесення відомостей про продовження відпустки
до особової картки ф. № П-2
V. ВІДПУСТКИ
Дата
Вид відпустки

За який період

початку
відпустки

закінчення
відпустки

15.03.2016 –
18.09.2017
06.10.2017
14.03.2017
Відпустку (наказ від 12.09.2017 № 68-В) продовжено до 16.10.2017 р.
(наказ від 27.09.2017 № 74-В)
Щорічна основна

Підстава,
наказ №
68-В

Сегодня в рубрике:

Суммированный и гибкий
режимы учета рабочего
времени: сочетание

c. 35

Нормы продолжительности
рабочего времени:
утверждаем и изменяем

c. 53

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

СУММИРОВАННЫЙ

и гибкий режимы учета
рабочего времени:
сочетание

Сочетание суммированного и гибкого режимов учета рабочего времени — требование практики в определенных производственных условиях. О необходимости и обоснованной
возможности такого сочетания режимов рабочего времени,
а также о нормативной и документальной схеме комплексного их введения на примере сельхозпредприятия — в статье
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П

равовым основанием для введения
суммированного и гибкого режима
рабочего времени являются нормы
ст. 13 КЗоТ и ст. 7 Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях» от
01.07.1993 г. № 3356-XII (далее — Закон
№ 3356). В них предусматривается, что
в коллективном договоре устанавливаются взаимные обязательства сторон по регулированию, в частности, режима работы,
продолжительности рабочего времени и отдыха. К этому регулированию относятся и режимы учета рабочего времени.

Необходимость и возможность
суммированного учета
рабочего времени
Несоблюдение работниками установленной ежедневной, еженедельной и ежемесячной нормы продолжительности рабочего
времени в сельскохозяйственном производстве по сравнению с другими отраслями
народного хозяйства — обычная объективная ситуация.
Так, с марта по ноябрь у трактористовмашинистов сельскохозяйственного производства продолжительность рабочей смены
в среднем составляет 10 часов. Выходные дни
предоставляются по погоде. В этот период
трактористы-машинисты в полеводстве заняты на таких работах:
• на весенне-полевых работах (подготовка почвы и посев ранних зерновых культур,
подсолнечника, овощей, кормовых культур);
• по уходу за посевами;
• на уборке сена, зерновых и зернобобовых культур, закладке силоса (во время
жатвы работа длится на протяжении всего
светового дня);
• на подготовке почвы под посев озимых
зерновых культур, уборке поздних зерновых
культур, подсолнечника, осенней вспашке
под пары.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В декабре, январе и феврале производится ремонт сельхозтехники, не требующий занятости полный рабочий день или
неделю. В это время и предоставляется в виде
неполного рабочего времени компенсация
за переработанные часы.
При этом сверхурочные работы без компенсации недоработкой до календарной
нормы могут превысить предельные нормы
их применения.
В практике весь год все эти работы по
табелю учета рабочего времени учитываются
по 5-дневке или 6-дневке. А данные поденного учета рабочего времени не отражают
фактических затрат рабочего времени.
Согласно ст. 61 КЗоТ на непрерывно действующих предприятиях, а также в отдель-ных
производствах, цехах, участках, отделениях
и на некоторых видах работ, где по условиям
производства (работы) не может быть соблюдена установленная для данной категории
работников ежедневная или еженедельная
продолжительность рабочего времени, допускается по согласованию с профсоюзной
организацией введение суммированного
учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный
период не превышала нормального числа
рабочих часов (ст. 50 и 51 КЗоТ). И при этом
неполное рабочее время в отдельные месяцы
(зимние) устанавливается не по нормам ст. 56
и 32 КЗоТ — это результат функционирования суммированного учета рабочего времени
(ст. 61 КЗоТ). То есть при суммированном учете установленные недельная и дневная нормы
продолжительности рабочего времени в применении не обязательны.
В Отраслевом соглашении между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, Всеукраинским объединением организаций работодателей
«Федерация работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины» и Профессиональным союзом работников агропромышленного комплекса Украи-
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ны в сельском хозяйстве на 2014–2016 годы
(далее — Отраслевое соглашение) стороны
договорились о таком:
• в отдельных подразделениях и на некоторых видах работ предприятий, где по
условиям производства (работы) не может
быть соблюдена установленная для этой
категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего
времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени, кроме
работников, занятых на работах с вредными
условиями труда; при этом продолжительность рабочего времени за учетный период
должна равняться норме рабочего времени
за этот период;
• при суммированном учете рабочего времени продолжительность учетного
периода (месяц, квартал, полугодие, год)
устанавливается коллективным договором
предприятия;
• условия применения суммированного учета рабочего времени определяются
коллективным договором предприятия
с учетом требований нормативно-правовых
актов и других актов в сфере труда (пп. 6.6
Отраслевого соглашения).
В Отраслевом соглашении также определен ряд положений относительно особенностей применения суммированного учета
рабочего времени.
Нормативно обоснованные положения по
применению суммированного учета рабочего
времени для любой отрасли хозяйствования
предусмотрены Методическими рекомендациями о применении суммированного
учета рабочего времени, утвержденными
приказом Министерства труда и социальной
политики Украины от 19.04.2006 г. № 138
(далее — Методрекомендации № 138).
Ряд норм Методрекомендаций № 138
прямо или косвенно касаются установления
суммированного учета рабочего времени
в сельском хозяйстве (о продолжительности
ежедневной работы, утверждении графиков

работы и др.). Так, п. 6 Методрекомендаций № 138 прямо предусмотрено, что в сельском хозяйстве (в полеводстве) учетным
периодом может быть расчетный годовой
период (от начала весенне-полевых до окончания осенне-полевых работ).
Как видим, в сельском хозяйстве при
суммированном учете рабочего времени с использованием имеющихся законодательных,
договорных и методических возможностей
решается ряд обычных организационных
ситуаций трудового процесса.

Необходимость и возможность
гибкого режима рабочего времени
Суммированный учет рабочего времени
предусматривает при любом учетном периоде утверждение обычно месячных графиков
работы (графиков сменности). В соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка эти графики работы (сменности)
доводятся до сведения работников не позже
чем за месяц до их введения.
Но в сельскохозяйственном производстве
в связи с погодными условиями (дожди во
время полевых работ) зачастую выполнение
графиков работы (как по продолжительности рабочего дня, так и по рабочему дню
в целом) невозможно. На предприятии не
оформляется простой и нет возможности
перевести работника на другую работу.
Экстренное изменение и документирование
такого изменения утвержденных графиков
нормативно не урегулировано, а при регулировании — громоздко и нецелесообразно. В таких условиях есть необходимость
в гибком отступлении от графика работ —
в недоработках в отдельные дни, неотработках отдельных дней с отработкой в другое
время.
Основные методические положения
о гибком режиме рабочего времени (далее — ГРРВ) с учетом законодательных норм
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изложены в Методических рекомендациях
об установлении гибкого режима рабочего
времени, утвержденных приказом Министерства труда и социальной политики Украины
от 04.10.2006 г. № 359 (далее — Рекомендации № 359).
Уточним аспекты практической органи
зации этого режима (со ссылками на подпункты Рекомендаций № 359):
• ГРРВ — это такая форма организации
труда, при которой для некоторых категорий
работников, для работников отдельных предприятий или их структурных подразделений
устанавливается режим труда с саморегулированием времени начала, окончания
и продолжительности рабочего времени
в течение рабочего дня (пп. 1.2);
• ГРРВ в большинстве случаев преду
сматривает суммированный учет рабочего
времени (пп. 1.3);
• в условиях ГРРВ при суммированном
учете рабочего времени работник должен
отработать установленное в соответствии
с законодательством количество рабочих
часов в учетном периоде, которое принято
при суммированном учете рабочего времени (неделя, месяц, квартал, год и т. п.). В этом
случае в течение учетного периода работник
должен недоработанные на протяжении недели (месяца) часы работы отработать в другое время, а в случае, когда работником за
неделю (месяц) отработано сверх нормальной продолжительности рабочего времени,
ему должно быть предоставлено соответствующее время отдыха. При этом продолжительность работы в отдельные дни может быть
как меньшей, так и большей по сравнению с
продолжительностью рабочего дня, установленной правилами внутреннего трудового
распорядка предприятия (пп. 3.2);
• обязательным условием применения
ГРРВ является обеспечение учета отработанного времени и контроля за трудовой
дисциплиной работающих в этом режиме
(пп. 3.5).

Положения п. 3 Рекомендаций № 359
о фиксированном и переменном рабочем
времени не относятся к рассматриваемой
теме. Они касаются ГРРВ при поденном
учете рабочего времени.
Принципиальная особенность ГРРВ состоит в том, что работающим предоставляется
определенная необходимая самостоятельность в регулировании начала, окончания
и общей продолжительности своего рабочего дня (вплоть до его переноса) при полной
отработке недельной или месячной нормы
рабочего времени.
В отличие от общепринятого режима
работы (с жестким регламентированием
начала и окончания рабочего дня) в ГРРВ
совпадают интересы наемных работников
с экономическими интересами производства
(а значит работодателя). ГРРВ — простой
и беззатратный способ организации комфортных трудовых отношений, надежная
предпосылка эффективной работы.
И, как видим, применение суммированного учета и гибкого режима рабочего
времени в практике сельхозпредприятия
решает нормативно и методически особенные производственные ситуации. Эти
режимы работы, близкие по сути и целям,
органично дополняют друг друга.

Порядок введения и применения
суммированного учета
Исходим из того, что надлежаще введенный и оформленный суммированный учет
рабочего времени в сельском хозяйстве так
же необходим, как и правомерен. Введение
суммированного учета — право работодателя, реализуемое по нормам законодательства.
Как указывалось выше, согласно ст. 61
КЗоТ суммированный учет рабочего времени вводится по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем).
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Характеристики основных типов ГРРВ, складывающихся и проектируемых
при суммированном учете рабочего времени
Тип
режима
1

Гибкая
рабочая
неделя

Гибкий
рабочий
месяц

Варианты
2

Расчет дисбаланса рабочего времени
(ДРВ)
3

1. Недельная норма рабочего времени ДРВ в середине недели не должен
должна быть отработана полностью
превышать, к примеру, ± 4 часа.
в течение данной недели
К концу недели отклонения от баланса
рабочего времени должны быть
ликвидированы
2. Разрешается переносить
ДРВ на конец недели не должен
недоработанные или переработанные превышать, к примеру, ± 4 часа
часы по сравнению с недельной
нормой времени в количестве,
к примеру, до 4 часов на следующую
учетную неделю с обязательным
зачетом недоработанных или
переработанных часов в предыдущей
учетной неделе
1. Установленная норма рабочего
ДРВ в середине учетного периода
времени должна быть полностью
не должен превышать, к примеру,
отработана в течение данного месяца ± 8 часов. К концу месяца отклонения
от баланса рабочего времени должны
быть ликвидированы
2. Разрешается переносить
ДРВ на конец месяца не должен
недоработанные или переработанные превышать, к примеру, ± 8 часов
часы в количестве, к примеру,
до 8 часов на следующий учетный
месяц с обязательным зачетом
недоработанных или переработанных
часов в предыдущем учетном месяце

При отсутствии профсоюзной организации
вопрос о введении и условиях применения
суммированного учета рабочего времени
может быть решен в коллективном договоре
(ст. 7 Закона № 3356) — по согласованию
с органом, уполномоченным представлять
интересы трудового коллектива.
Введение суммированного учета рабочего
времени, как правило, связано с изменением режима работы (в т. ч. режима рабочего
времени) и существенных условий труда.
Режим рабочего времени относительно порядка его учета бывает двух видов — режим
поденного и режим суммированного учета
рабочего времени.

Установление и изменение режима работы предприятия, его структурных подразделений и производств — это исключительное полномочие работодателя в организации производства и труда, реализуемое
в связи с производственной необходимостью. Это полномочие следует из п. 5 ст. 65
Хозяйственного кодекса Украины, которым,
в частности, предусмотрено, что руководитель предприятия без поручения действует
от имени предприятия и решает вопросы
его деятельности в пределах и в порядке, определенном учредительными документами.
Изменение существенных условий труда
конкретных работников — это законода-
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тельно обусловленный результат действий
работодателя при изменении режима работы.
Изменение существенных условий труда
(при продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности)
в связи с изменениями в организации производства и труда (в т. ч. в установлении
режимов работы с суммированным учетом
рабочего времени) производится как по
базовой, так и по специальным нормам.
Напомним, что согласно ст. 61 КЗоТ при
введении суммированного учета рабочего
времени режим работы и существенные
условия труда изменяются при условии непревышения отработки нормального числа
рабочих часов в расчетном периоде.
Специальные нормы ст. 32 КЗоТ преду
сматривают:
• об изменении существенных условий
труда работник должен быть поставлен в известность не позднее чем за два месяца
(часть третья ст. 32);
• если прежние существенные условия
труда не могут быть сохранены, а работник
не согласен на продолжение работы в новых
условиях, то трудовой договор прекращается
согласно п. 6 ст. 36 КЗоТ (часть четвертая ст. 32).
На применение норм ст. 32 КЗоТ при
введении суммированного учета рабочего времени указывается в письме Министерства социальной политики Украины от
05.05.2011 г. № 149/13/116-11.
Договорные нормы уточняют компетенцию коллективного договора в части
введения суммированного учета рабочего
времени.
Подпунктом 6.6 Отраслевого соглашения,
кроме положений, следующих из норм ст. 61
КЗоТ, в частности, предусмотрено, что при
суммированном учете рабочего времени:
• максимальная продолжительность
ежедневной работы не должна превышать
12 часов (это предусмотрено и п. 4 Методрекомендаций № 138), а рабочей недели —
48 часов;
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• графики выхода на работу утверждаются
и доводятся до работников не позднее чем
за месяц до введения их в действие;
• невыполнение нормы рабочего времени в учетном периоде допускается в случае
установления неполного рабочего времени;
• неотработанное по вине работодателя
время до нормы продолжительности рабочего
времени в учетном периоде оплачивается
как время простоя;
• отработанное время сверх нормы продолжительности рабочего времени в учетном
периоде оплачивается как сверхурочная
работа.
Графики работы при суммированном
учете рабочего времени устанавливаются
по таким положениям и правилам:
• труд работников регулируется графиками работы (сменности), которые разрабатываются работодателем и согласовываются
с выборным органом первичной профсоюзной организации, а в случае его отсутствия
могут быть предусмотрены в коллективном
договоре (п. 3 Методрекомендаций № 138);
• графики сменности доводятся до сведения работников, как правило, не позднее
чем за один месяц до введения их в действие
(п. 13 действующих в Украине Типовых
правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий,
учреждений, организаций, утвержденных
постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС
от 20.07.1984 г. № 213); такой же срок доведения до сведения работников графиков выхода на работу предусматривается
и в пп. 6.6 Отраслевого соглашения.
В рассматриваемых условиях при расчетном годовом учетном периоде, когда с марта
по ноябрь рабочая смена устанавливается
в среднем 10-часовой продолжительности,
необходимо создание из трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства
не менее двух бригад, сменяющих ежедневно
друг друга. Так может быть обеспечено соб
людение нормы п. 7 Методрекомендаций
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№ 138 (ст. 59 КЗоТ): продолжительность
перерыва в работе между сменами должна
быть не менее двойной продолжительности времени работы в предыдущей смене
(включая и время перерыва на обед). В этих
случаях выходные дни работникам предоставляются в разные дни недели поочередно
каждой группе работников согласно графику
сменности.
Пунктом 8 Методрекомендаций № 138
предусмотрено: в отдельных случаях продолжительность ежедневного (межсменного) отдыха может быть сокращена, но не
менее чем до 12 часов в сутки. На условиях,
определенных коллективным договором, не
использованные часы ежедневного (межсменного) отдыха суммируются и могут
быть предоставлены как дополнительные
свободные от работы дни в течение учетного периода. С учетом этих методических
положений работники, занятые на полевых
работах, могут работать по единому графику
(без организации бригад-смен).
С учетом пункта 13 Методрекомендаций
№ 138 в случае, если по характеру производства невозможно соблюдение законодательной нормы рабочего времени в установленном учетном периоде и неминуема
необходимость сверхурочного рабочего времени, графики работы (сменности) должны
разрабатываться с таким расчетом, чтобы
норма сверхурочного времени не превышала
120 часов в год (ст. 65 КЗоТ).

Порядок введения
и применения ГРРВ
Порядок введения ГРРВ как изменений
в организации производства и труда изложен
в п. 2 Рекомендаций № 359, а именно:
• решение работодателя относительно возможности введения ГРРВ после проведения
разъяснительной работы согласовывается
с выборным органом первичной профсоюз-
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ной организации или обуславливается коллективным договором (п. 2.2 и 2.3);
• ГРРВ может устанавливаться по соглашению между работником и работодателем
как при приеме на работу, так и в дальнейшем (п. 2.5);
• введение ГРРВ может быть инициировано по коллективному заявлению работников
и выборного органа первичной профсоюзной
организации (п. 2.6);
• о переходе на ГРРВ работники информируются не позднее чем за месяц (п. 2.7);
• переход работников на ГРРВ осуществляется по их согласию и оформляется соответствующим приказом (п. 2.8);
• порядок и условия ГРРВ определяются
в правилах внутреннего трудового распорядка (п. 2.9).
Отметим, что общими с введением суммированного учета рабочего времени являются
такие положения по введению ГРРВ:
• согласование с профсоюзом или решение этого вопроса в коллективном договоре;
• срок предупреждения об изменении
существенных условий труда в связи с введением ГРРВ не менее двух месяцев (ст. 32
КЗоТ).
В условиях ГРРВ продолжительность работы (смены) не может превышать 12 часов
в сутки (п. 3.4 Рекомендаций № 359). Также
отметим, что установленные графики работы не связываются с ГРРВ, при котором
только уточняется порядок отступления от
этих графиков.
Таким образом, ГРРВ может вводиться
одновременно с суммированным учетом рабочего времени, а также после его введения.

Документирование введения
суммированного учета и ГРРВ
При документировании организационных
решений ставятся две задачи и достигаются
две цели:
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• соблюдение нормативных и методических положений;
• рациональное оформление управленческих действий.
В приложениях 1–7 приводятся примеры документов по организации введения
суммированного учета и ГРРВ на сельскохозяйственном предприятии.
По этим вопросам во фрагментах Коллективного договора (приложение 1) и Правил
внутреннего трудового распорядка (приложение 2) приводятся предусмотренные
в данных документах рассматриваемые
нормы и положения.
Принципиальная схема согласования
с профкомом введения суммированного
учета и ГРРВ — приложения 3 и 4.
Пример приказа об изменении режима
работы с введением суммированного учета
и ГРРВ (приложение 5) предполагается как
исчерпывающее руководство к управленческим действиям. Прогнозная отработка
часов (приложение № 1 к приказу) — ориентир для разработки графиков работы
на расчетный годовой учетный период
с марта по март. Установленная в графиках
продолжительность рабочего времени на
12 месяцев соответствует норме рабочего времени 1994 часа. В зависимости от
погодных и других (например, конъюнктура рынка) факторов предусмотренная
в приказе отработка часов по месячным
графикам работы может приниматься в значениях, отличных от прогнозируемых, и ежемесячно контролируется с тем, чтобы запланированная расчетная годовая отработка не превысила нормы. В приложении 2
к приказу отработка на март 2018 г. (208
часов) принимается по прогнозируемой
отработке и видно, что переработка в отдельные дни (10 и 18 числа) компенсируется

недоработкой в другой день (15 числа). При
этом в примере приложения № 2 к приказу
соблюдены нормативные и методические
требования по применению суммированного
учета рабочего времени — продолжительность рабочей недели не превышает 48 часов, максимальная продолжительность ежедневной работы — не более 12 часов, продолжительность ежедневного отдыха для
отдельных случаев — не менее 12 часов.
В приложении № 3 к приказу для определения сверхурочных часов работы за расчетный годовой учетный период предлагается
форма расчета отклонений фактической
отработки времени от нормативной.
В приложениях 6 и 7 — схема изменения
существенных условий труда в связи с изменением режима труда для конкретных
работников. Основания для приказа — коллективное (как вариант) заявление работников о согласии работать в новых условиях
(приложение 6). График работы (раздел II
приложения 2 к приказу об изменении существенных условий труда в приложении 7)
утвержден (как вариант) в прогнозном
размере — 208 часов продолжительности
рабочего времени. Эти режим и график
работы на март 2018 г. можно утвердить
и позже специальным приказом в январе
2018 г. — то есть тоже не позднее чем за месяц до их введения. Режим и график работы
на апрель 2018 г. необходимо будет утвердить
в феврале 2018 г. — и так далее утверждать
на последующие месяцы.
И в заключение. Надеемся, что предложенная разработка поможет на предприятии организовать трудовые процессы так,
чтобы успешно найти выход из сложных
производственных ситуаций и соблюсти
все нормативные (законодательные и договорные) требования.
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Приложение 1
Фрагмент коллективного договора с примерными нормами
по организации и введению суммированного учета и гибкого режима
рабочего времени на сельскохозяйственном предприятии
<…>
Раздел II
Обязательства стороны работодателя
<…>
4. По трудовым отношениям, рабочему времени и времени отдыха.
<…>
4.4. Суммированный учет и гибкий режим рабочего времени.
4.4.1. Введение суммированного учета и гибкого режима рабочего времени, утверждение графиков работы оформлять приказами по предприятию, согласованными
с профсоюзным комитетом.
При этом руководствоваться действующим законодательством, Отраслевым
соглашением, Методическими рекомендациями о применении суммированного
учета рабочего времени, утвержденными приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 19.04.2006 г. № 138 и Методическими рекомендациями
об установлении гибкого режима рабочего времени, утвержденными приказом
Министерства труда и социальной политики Украины от 04.10.2006 года № 359,
а в части графиков работы — Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.4.2. Установить учетный период:
— для работников в полеводстве — расчетный годовой период с марта по март;
<…>
4.4.3. Норму рабочего времени за учетный период определять по календарю
пятидневной 40-часовой рабочей недели. При этом использовать соответствующие
рекомендации Министерства социальной политики Украины.
4.4.4. При подсчете нормального количества рабочих часов рабочего периода
исключать дни, которые по графику 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.).
4.4.5. Невыполнение нормы продолжительности рабочего времени в учетном
периоде допускать только в случае установления неполного рабочего времени.
4.4.6. Общее количество сверхурочных часов за учетный период определять как
разность между фактически отработанным временем и нормой часов за этот период.
При подсчете сверхурочных часов работу в праздничные и нерабочие дни
(ст. 73 КЗоТ), проведенную сверх установленной на предприятии месячной нормы
рабочего времени за учетный период, не учитывать, как уже оплаченную в двой
ном размере.
<…>
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Приложение 2
Фрагмент Правил внутреннего трудового распорядка с примерными
положениями о графиках работы при суммированном учете
рабочего времени и о ГРРВ
<…>
V. Рабочее время и его использование
<…>
13. <…> При суммированном учете рабочего времени режимы труда и отдыха
(рабочие и выходные дни, продолжительность ежедневной работы, время начала
и окончания работы и перерыв для отдыха и приема пищи) устанавливаются соответствующими графиками работы (в том числе графиками сменности). Эти графики утверждаются работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом
с соблюдением нормы продолжительности рабочего времени за месяц или другой
учетный период.
Графики работы (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.
<…>
Гибкий режим рабочего времени может быть установлен для отдельных работников или отдельных структурных подразделений по просьбе работников
и с согласия администрации.
Порядок и условия применения гибкого режима рабочего времени определяются
специальным согласованным с профкомом приказом по предприятию и доводятся
до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие.
<…>
Приложение 3
Пример заявки профкому по согласованию введения
суммированного учета и ГРРВ
Председателю профсоюзного комитета
ООО «Агрофирма «Рассвет»
Сватовой Н. И.
директора
Буряка Д. И.
Заявка
о согласовании введения суммированного учета и гибкого режима
рабочего времени
Своевременное и качественное выполнение механизированных сельскохозяй
ственных работ в полеводстве с учетом погодного фактора невозможно при соблюдении ежедневной и еженедельной нормы продолжительности рабочего времени,
а также утвержденных графиков работы.
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С учетом изложенного, в соответствии с действующим законодательством
и Коллективным договором на 2017 г. прошу согласовать введение в полеводстве
суммированного учета рабочего времени с расчетным годовым учетным периодом
с марта по март и гибкого режима рабочего времени.
К заявке прилагается соответствующий проект приказа по предприятию. В проекте
приказа соблюдены нормы действующего законодательства по согласовываемому
вопросу.
23.11.2017
Директор				

Буряк	

Д. И. Буряк

Приложение 4
Пример выписки из протокола заседания профкома
о согласовании введения суммированного учета и ГРРВ
(сокращенная схема)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
24.11.2017 № 11
с. Долинное
Заседания профсоюзного комитета
<…>
1. Согласование введения в полеводстве суммированного учета и гибкого режима рабочего времени.
I. СЛУШАЛИ:
О заявке директора по согласованию введения в полеводстве суммированного
учета и гибкого режима рабочего времени.
<…>
ПОСТАНОВИЛИ:
С учетом соблюдения в проекте соответствующего приказа по предприятию
необходимых нормативных положений согласовать введение в полеводстве суммированного учета рабочего времени с расчетным годовым учетным периодом
с марта по март и гибкого режима рабочего времени.
Председатель 							

Н. И. Сватова

Секретарь 

В. С. Харченко

24.11.2017
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Приложение 5
Пример приказа об изменении режима работы с введением
суммированного учета и ГРРВ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АГРОФИРМА «РАССВЕТ»
ПРИКАЗ
04.12.2017			

с. Долинное		

№ 125-ОД

Об изменении режима работы
с введением в полеводстве суммированного учета
и гибкого режима рабочего времени
В полеводстве на механизированных сельскохозяйственных работах в течение
расчетного года не может быть соблюдена нормальная ежедневная и еженедельная
продолжительность рабочего времени, предусмотренная при поденном учете рабочего времени. Для своевременного и качественного выполнения работ требуется
режим работы с увеличением продолжительности рабочей смены и рабочей недели
в весенне-летний период и уменьшением в осенне-зимний период. Погодный фактор
предполагает случаи отступлений от утвержденных графиков работы.
С учетом изложенного, с целью улучшения организации труда, руководствуясь
действующим законодательством, Коллективным договором на 2017 г. и Правилами внутреннего трудового распорядка в части организации рабочего времени,
по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 01.03.2018 г. в полеводстве для трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства вместо 6-дневной рабочей недели суммированный учет
рабочего времени с расчетным годовым учетным периодом с 1 марта по 1 марта
и гибкий режим рабочего времени.
1.1. Считать учетным периодом для работников, не полностью занятых в расчетном годовом учетном периоде в связи с перемещениями по работе (поступлением
на работу, увольнением с работы, переводами с другой или на другую работу),
отрезок календарного времени их пребывания в режиме суммированного учета
рабочего времени.
1.2. Месячные графики работы оформлять приказом по предприятию по согласованию с профсоюзным комитетом и доводить до сведения работников не позднее
чем за 1 месяц до введения их в действие.
1.3. При утверждении месячных графиков работы учитывать прогнозно скла
дывающуюся отработку часов и выполнение в январе-марте работ по смежным
профессиям ремонтников с неполным рабочим временем — приложение № 1
к приказу.

№12 (137) декабрь 2017

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

1.4. Установить гибкий рабочий месяц с устранением к концу месяца отклонений
от нормы рабочего времени.
1.5. Учитывать для работников ежедневную отработку часов по утвержденному
месячному графику работы с определением отклонений от графика в контрольной
ведомости по форме, определенной в приложении № 2 к приказу.
1.6. Расчет отклонений фактически отработанного времени от нормативного за
расчетный годовой учетный период производить по форме, определенной в приложении № 3 к приказу.
2. Инспектору по кадрам Марковой В. Л.:
2.1. Ознакомить в срок до 18.12.2017 г. под подпись трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства о предстоящем изменении существенных
условий труда в связи с изменением режимов работы.
2.2. Предложить трактористам-машинистам сельскохозяйственного производства письменно заявить о своем согласии или несогласии работать в новых
условиях.
3. Трактористам-машинистам сельскохозяйственного производства принять
к сведению, что в случае отказа работать в новых условиях трудовой договор
с ними будет прекращен по п. 6 ст. 36 КЗоТ.
4. Главному бухгалтеру Зориной В. В. обеспечить для трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства:
4.1. Ведение учета отработанного времени по ведомостям, формы которых
утверждены в пп. 1.5. и 1.6. настоящего приказа.
4.2. По отклонениям фактически отработанного времени от нормативного подсчет и оплату осуществлять в установленном размере сверхурочных часов работы.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Основания: 1. Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета предпри
ятия от 24.11.2017 г. № 11.
	2. Докладная записка инспектора по кадрам Зориной В. Л. от 29.11.2017 г.
с проектом приказа.
Директор				
С приказом ознакомлены:

Буряк

Д. И. Буряк
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201
+ 42

+ 41

апрель
2018

167
208

март
2018

+ 39

151
190

май
2018

+ 46

159
205

июнь
2018

+ 24

176
200
+ 28

160
188

Маркова

+ 22

175
197
+8

176
184

– 86

167
81

– 86

168
82

Гринь В. И.

Управляющий отделением 				

Задорожный

В. Г. Задорожный

—
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По графику
Отработка
Отклонение
— — — — — — — — — +2 — — — — -8 — — +6 — — — — — — — — — — — — —
от графика
2. (и т. д. другие работники)

Отработка: 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

Итого
8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8 8 8 208
8 8 8 0 8 8 8 0 8 10 0 8 8 8 0 8 8 6 8 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8 8 8 208

1.

–

1994
1994

Итого

В. Л. Маркова

– 86

160
74

февраль
2019

Приложение № 2 к приказу
по ООО «Агрофирма «Рассвет»
от 04.12.2017 г. № 125-ОД

+8

176
184

Расчетный годовой учетный период
сенокдеиюль август
ноябрь
январь
тябрь тябрь
кабрь
2018
2018
2018
2019
2018
2018
2018

Форма учета ежедневной отработки трактористами-машинистами сельскохозяйственного
производства рабочего времени по утвержденному графику работы за март 2018 г.

Инспектор по кадрам				

По норме
По графику
Отклонение
от нормы

Отработка
часов

Прогнозная отработка часов трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства
по норме и графикам работы на суммированном учете рабочего времени
с расчетным годовым учетным периодом с 01.03.2018 г. по 01.03.2019 г.

Приложение № 1 к приказу
по ООО «Агрофирма «Рассвет»
от 04.12.2017 г. № 125-ОД
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1
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Зорина	

8
16

8

24
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1850

+10
(сверхурочные)
+8
(сверхурочные)

13

Откло
нение
(гр. 12 –
– гр. 11)

В. В. Зорина

310

1860

Часы неявок по календарю пятидневной
рабочей недели
Норма
ФактиОтпуска
часов
чески
неявки,
без
непо
без
отраразвсего явок
еже- по соци- сохра- бо- решенботано
негод- уче- альнения лез- ные за- явок (гр. 3 – часов
гр. 10)
ни
ные
бе
ные
зарконом
платы
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Главный бухгалтер					

2

3

Календарная
норма
рабочих
часов

Гринь В. И.,
с 01.03.2018 г.
1994
до 01.03.2019 г.
Сомов Г. И.,
с 01.03.2018 г. 326 (167 + 159)
до 01.05.2018 г.
и т. д.

2

№
п/п

1

Фамилия
и инициалы
работника,
время
работы
в учетном
периоде

Форма расчета отклонений фактически отработанного времени от нормативного при суммированном
учете рабочего времени у трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства
за расчетный годовой учетный период
(с примером заполнения)

Приложение № 3 к приказу
по ООО «Агрофирма «Рассвет»
от 04.12.2017 г. № 125-ОД
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Приложение 6
Пример коллективного заявления работников
о согласии продолжить работу в новом режиме
Директору ООО «Агрофирма «Рассвет»
Буряку Д. И.
трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства
Заявление
Согласны продолжить работу с 01.03.2018 г. после изменения существенных
условий труда при переходе с 6-дневки на суммированный учет и гибкий режим
рабочего времени.
21.12.2017	

Гринь (Гринь В. И.)
и т. д. подписи трактористов-машинистов

Приложение 7
Пример приказа об изменении для трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства
существенных условий труда (режима работы)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АГРОФИРМА «РАССВЕТ»
ПРИКАЗ
26.12.2017			

с. Долинное	

№ 132-ОД

Об изменении для трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства
существенных условий труда и об утверждении графика работы
С учетом согласия работников на изменение существенных условий труда, руководствуясь частью третьей ст. 32 КЗоТ, по согласованию с комитетом профсоюза
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 01.03.2018 г. для трактористов-машинистов сельскохозяйственного
производства в полеводстве вместо 6-дневной рабочей недели суммированный
учет и гибкий режим рабочего времени в соответствии с приказом по предприятию
от 04.12.2017 г. № 125-ОД.
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1.1. Утвердить списочный состав работников, для которых с 01.03.2018 г. введен суммированный учет и гибкий режим рабочего времени — приложение № 1
к приказу1.
1.2. Утвердить режим рабочего времени и график работы на март 2018 г. —
приложение № 2 к приказу.
2. Контроль за выполнением этого приказа возложить на главного агронома
Зайченко Г. И.
Основания: 	1. Коллективное заявление трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства от 21.12.2017 г. о согласии продолжить работу
в новом режиме.
	2. Протокол заседания профсоюзного комитета от 22.12.2017 г. № 12
с согласованием графика работы.
	3. Докладная записка инспектора по кадрам Марковой В. Л. от
25.12.2017 г. с проектом приказа.
Директор				
С приказом ознакомлены:

1

Не приводится.

Буряк 

Д. И. Буряк

51

2
6.00

1
1

16.00

3

Окончание
работы

Маркова

4
1
с 11.00 до 12.00
9

5

8

6

Продолжительность рабочего
времени смены,
часов

В. Л. Маркова

15

Перерыв в работе между сменами, включая
время перерыва
для отдыха и
питания, часов
7

Главный агроном				

Зайченко

Г. И. Зайченко
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Часов
Пере- Не1 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 Отраработ- доработка
ка
ботка
Р Р Р 0 Р Р Р 0 Р Р 0 Р Р Р Р Р Р 0 Р Р Р Р Р Р 0 Р Р Р Р Р Р 208
+ 41
–
Условные обозначения: Р — работа (8 часов), О — отдых.

II. График работы трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства в полеводстве
при суммированном учете и гибком режиме рабочего времени на март 2018 г.
(с нормой 167 часов)

Инспектор по кадрам				

Начало
работы

Количество
смен

ПродолжительПродолжиность перерыва
тельность
для отдыха и писмены, часов
тания, часов

Показатели режима рабочего времени

I. Режим рабочего времени трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства
в полеводстве при суммированном учете и гибком режиме рабочего времени на март 2018 г.

Приложение № 2 к приказу
по ООО «Агрофирма «Рассвет»
от 26.12.2017 г. № 132-ОД
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

НОРМЫ

продолжительности
рабочего времени:
утверждаем и изменяем
В этом году Минсоцполитики не издавало письма с рекомендациями по расчету норм продолжительности рабочего
времени. Поэтому возникла необходимость рассчитывать
их самостоятельно. Как следствие, мы напоминаем, какие
бывают нормы продолжительности рабочего времени, как
их рассчитывают и для чего используют. Кроме того, обращаем ваше внимание на последние изменения в перечне
праздничных дней

Н

ормальная продолжительность рабочего времени регулируется законодательно только на неделю. Согласно
ст. 50 КЗоТ она не может превышать 40 часов.
Для отдельных категорий работников ст. 51
КЗоТ установлена сокращенная нормальная
продолжительность рабочего времени (о ней
речь не ведем). Законодательно регулируется и продолжительность работы накануне
праздничных (нерабочих) и выходных дней
(ст. 53 КЗоТ) и продолжительность работы
в ночное время (ст. 54 КЗоТ). Эти законодательные нормы — основа для установления
продолжительности работы локальными
актами — правилами внутреннего трудового распорядка, графиками сменности,
коллективными договорами.
Правилами внутреннего трудового распорядка, а также графиками сменности
определяется продолжительность ежедневной

работы при пятидневной и шестидневной
рабочей неделе с соблюдением законодательной продолжительности рабочей недели
(ст. 52 КЗоТ).
Коллективным договором определяется
порядок установления и применения норм
продолжительности рабочего времени от
месяца и более (в т. ч. в зависимости от
продолжительности учетного периода при
суммированном учете рабочего времени).
Этот порядок принимается сторонами коллективного договора как взаимное обязательство сторон по регулированию трудовых
отношений.

Виды норм
Всего норм продолжительности рабочего
времени от месяца и более — шесть.
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Четыре календарные нормы продолжительности рабочего времени (годовая, месячная, на учетный период, среднемесячная
за учетный период) — это количество рабочих часов за определенный календарный
отрезок времени при условии полного использования рабочего времени, в течение
которого работник обязан исполнять свои
обязанности, определенные трудовым договором и правилами внутреннего трудового
распорядка.
У календарных норм общий порядок
установления, при котором законодательно
регулируется не только продолжительность
недельной и ежедневной работы (ст. 50
и 53 КЗоТ), но и выходные и праздничные
(нерабочие) дни (ст. 67 и 73 КЗоТ), а в отдельных случаях — продолжительность
ежедневной работы.
В частности, при пятидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы
(смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиками
сменности с соблюдением установленной
продолжительности рабочей недели (ст. 50
и 51 КЗоТ). Как правило, она составляет
восемь часов в день (8 час. × 5 раб. дн. =
= 40 час./нед.), предоставляется два выходных дня — в субботу и воскресенье.
При шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы при
недельной норме 40 часов не может превышать семи часов и предоставляется один
выходной день — воскресенье.
В обоих случах продолжительность работы
накануне праздничных и нерабочих дней
работников, кроме работников, указанных
в ст. 51 КЗоТ, сокращается на час (ст. 53
КЗоТ), а при шестидневной рабочей неделе
накануне выходных дней продолжительность
работы не может превышать пяти часов.
Если праздничный или нерабочий день
(ст. 73 КЗоТ) совпадает с выходным, выходной переносится на следующий день после
праздничного или нерабочего.

Две нормы продолжительности рабочего времени (расчетная за учетный период
и месячная локальная) основываются на
календарной норме на учетный период при
суммированном учете рабочего времени.
Годовая календарная норма в разрезе
месяцев года — расчетная основа для календарных норм меньшей продолжительности
рабочего времени — месячной, а также нормы на учетный период при суммированном
учете рабочего времени. Среднемесячная
календарная норма за год используется для
расчета часовых тарифных ставок рабочих.
Месячная календарная норма используется для расчета при поденном учете рабочего времени по окончании месяца часовых
тарифных ставок работников, получающих
месячные оклады. Эта норма применяется
при неполном использовании месячного
календарного фонда рабочего времени (в связи с разрешенными и не разрешенными
законом неявками). По рассчитанным по
этой норме тарифным ставкам оплачивается
работа за месяц, в т. ч. в праздничные (нерабочие) и выходные дни и ночные часы.
Календарная норма на учетный период
(от месяца до года) используется при суммированном учете рабочего времени согласно
ст. 61 КЗоТ для установления в графиках
сменности нормального количества часов
(ст. 50 и 51 КЗоТ). Эта норма уточняется
с учетом неполного рабочего времени (ст. 56
и 32 КЗоТ).
Среднемесячная календарная норма за
учетный период при суммированном учете
рабочего времени используется для расчета
по окончании учетного периода часовой
тарифной ставки работников, получающих
месячные оклады, при оплате часов сверхурочной работы и времени простоя.
Расчетная норма за учетный период
в отличие от календарной учитывает неявки
работников. Определяется как разность от
вычитания из календарной нормы количества
неявок. Используется при суммированном
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учете рабочего времени как величина, с которой после окончания учетного периода
сравнивается фактическое количество отработанного времени работником при подсчете
переработки сверх нормы (сверхурочных
часов работы) или недоработки до нормы
(часов простоя).
Месячная локальная норма — это продолжительность рабочего времени по утвержденному графику работы определенного
структурного подразделения соответствующего месяца при суммированном учете рабочего
времени. Суммарная продолжительность
месячных локальных норм устанавливается
в пределах календарной нормы за учетный
период. Применяется при неполном использовании календарного фонда рабочего
времени для расчета по окончании месяца
часовых тарифных ставок работников, получающих месячные оклады. По этим тарифным ставкам оплачивается работа за месяц,
в т. ч. в праздничные (нерабочие), выходные
дни и ночные часы.
Методические рекомендации о применении суммированного учета рабочего
времени, утвержденные приказом Министерства труда и социальной политики Украины
от 19.04.2006 г. № 138 (далее — Методрекомендации № 138), содержат методические
решения по вопросам календарной и расчетной норм продолжительности рабочего
времени.

• в порядке, установленном в коллективном
договоре, норма рабочего времени за учетный период может определяться по графику
пятидневной рабочей недели. При пятидневной рабочей неделе, как отмечалось, КЗоТ не
предусматривает установления конкретной
продолжительности ежедневной работы.
Поэтому норма рабочего времени за учетный
период определяется путем умножения продолжительности рабочего дня на количество
рабочих дней по календарю пятидневной
рабочей недели, которые приходятся на этот
период, с равной продолжительностью каждого рабочего дня, с учетом его сокращения
накануне праздничных и нерабочих дней и
выходными в субботу и воскресенье.

Календарная норма за учетный период
В абзацах первом и втором п. 12 Методрекомендаций № 138 предусмотрено
следующее:
• норма рабочего времени за учетный
период определяется по календарю из расчета
шестидневной рабочей недели, семичасового
рабочего дня (либо соответствующего сокращенного рабочего дня) с учетом сокращенного рабочего времени накануне выходных — до пяти часов и накануне праздничных и нерабочих дней — на час;

Расчетная норма за учетный период
Как предусмотрено в третьем абзаце
п. 12 Методрекомендаций № 138, при подсчете нормального количества рабочих
часов учетного периода исключаются дни,
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.). Например, если у работника 11-часовые смены, то и в табеле в дни неявок, и при
подсчете количества неявок в определении
расчетной нормы учитываются восьмичасовые, а накануне праздничных и нерабочих
дней семичасовые рабочие дни.

Продолжительность ежедневной
работы
При расчете нормы продолжительности
рабочего времени по календарю пятидневной 40-часовой рабочей недели, как правило, используют две продолжительности
рабочего дня:
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• семичасовая накануне праздничных и
нерабочих дней (часть первая ст. 53 КЗоТ);
• полная восьмичасовая.
Исходя из этих данных, в журнале «Заработная плата» № 11/2017 во вложении
нами и была рассчитана норма продолжительности рабочего времени на 2018 год.
При расчете нормы продолжительности
рабочего времени по календарю шести
дневной 40-часовой рабочей недели, как
правило, используются четыре продолжительности рабочего дня:
• шестичасовая в понедельник – пятницу
накануне праздничных и нерабочих дней
(часть первая ст. 53 КЗоТ);
• пятичасовая накануне выходных (часть
вторая ст. 53 КЗоТ);
• четырехчасовая в субботу накануне
праздничных и нерабочих дней (части первая
и вторая ст. 53 КЗоТ);
• полная семичасовая (ст. 52 КЗоТ).
Исходя из этих данных, публикуем норму продолжительности рабочего времени
по календарю шестидневной 40-часовой
рабочей недели на 2018 год во вложении
в этом номере.
Полная ясность с расчетом, установлением
и применением всех видов норм продолжительности рабочего времени на предприятии
достигается закреплением вышеизложенных рекомендаций в коллективном договоре

и соответствующих приказах. В частности,
пример приказа об утверждении нормы
продолжительности рабочего времени на
2017 г. мы размещали во вложении в журнале «Заработная плата» № 11/2017.

РЕКЛАМА
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Изменение норм
Когда номер готовился к печати, стало
известно, что начиная с декабря 2017 г.
возможно появление нового праздничного
дня — 25 декабря (Рождества Христова)
и отмена с 2018 г. праздничного дня —
2 мая — Дня международной солидарности
трудящихся. Если этот закон воплотится
в жизнь, то на декабрь 2017 г. и на 2017 г.
следует изменить норму продолжительности
рабочего времени (см. вложение). Аналогичным образом нужно изменить норму
продолжительности рабочего времени в мае,
декабре на 2018 г. и на 2018 г., если она уже
утверждена.
Напомним, изменение нормы продолжительности рабочего времени в декабре
повлечет за собой пересмотр часовых тарифных ставок рабочих (в т. ч. минимальной зарплаты в часовом размере), так как
среднемесячная календарная норма рабочего времени составит не 165,5 часа (1986 ÷
÷12), а 164,8 часа (1986 – 8) ÷ 12.

ОПЛАТА ТРУДА

Сегодня в рубрике:

Индексация
и компенсация
денежных доходов

c. 57

Командировки в случае
посменной работы:
направление и оплата

c. 61

Ніна ПІДЛУЖНА,
директор департаменту рівня життя та моніторингу соціального
розвитку Міністерства соціальної політики України

ІНДЕКСАЦІЯ

та компенсація
грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у грудні 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 норм,
встановлених Законом № 1282 та положеннями Порядку № 1078.
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Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення
індексації в листопаді та грудні 2017 р. наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації в листопаді та грудні 2017 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
листопад

грудень

У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2016 р.
січень
20,3
24,0
лютий
20,7
24,5
березень
19,6
23,3
квітень
15,5
19,1
травень
15,4
19,0
червень
15,6
19,2
липень
15,7
19,3
серпень
16,2
19,8
вересень
14,0
17,8
жовтень
11,0
14,4
листопад
8,9
12,5
грудень
7,8
11,4
у 2017 р.
січень
6,9
10,2
лютий
8,0
8,0
березень
3,8
7,2
квітень
3,1
6,3
травень
3,7
3,7
червень
—
3,3
липень
—
3,1
серпень
—
3,2
вересень
—
—
жовтень
—
—

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
99,9
2017 101,1 101,0 101,8 100,9 101,3 101,6 100,2

99,7
99,9

101,8 102,8 101,8 100,9
100,2 101,2

ПРИКЛАД 1

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2016 р. (базовий місяць)
величина приросту ІСЦ для індексації заробітної плати в листопаді 2017 р. становить:
1,041 × 1,041 × 1,038 × 1,037 × 1,031 × 100 – 100= 20,3 %,
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);
1,031 — ІСЦ за травень – липень 2017 р. (1,013 × 1,016 × 1,002).
За серпень – жовтень 2017 р. ІСЦ становив 103,1 % (0,999 × 1,020 × 1,012 × 100), тобто перевищив поріг індексації (103 %),тому в грудні 2017 р. індексація нараховується на
величину приросту ІСЦ — 24 % (1,041 × 1,041 × 1,038 × 1,037 × 1,031 × 1,031 × 100 – 100).
Припустимо, заробітна плата за листопад 2017 р. становить 5000 грн.
Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для
працездатних осіб (у листопаді 2017 р. — 1684,00 грн, у грудні 2017 р. — 1762,00 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2016 р., величина приросту
індексу споживчих цін, на яку має здійснюватись індексація в листопаді 2017 р., становить
20,3 % (120,3 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100. Сума індексації доходу дорівнює
341,85 грн (1684 × 20,3 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 5341,85 грн (5000 + 341,85).
Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.
Грошовий дохід разом із сумою індексації оподатковується відповідно до чинного законодавства.

Компенсація зарплати в разі
несвоєчасної виплати
У зв’язку з порушенням встановлених
строків виплати заробітної плати підприємства, установи та організації всіх форм
власності мають нараховувати суми ком-

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

Індекс споживчих цін для визначення суми
компенсації обчислюється шляхом множення місячних ІСЦ (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 листопаді 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 листопаді 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

124,9
125,2
125,2
125,2
124,9
124,9
125,2
126,8
126,8
125,9
125,4
124,3

123,8
122,5
117,7
110,8
103,0
101,0
100,2
98,6
93,0
88,5
85,0
79,6

74,2
65,4
49,3
31,0
28,2
27,6
28,9
30,0
27,1
28,7
26,2
25,3

24,2
24,7
23,5
19,3
19,2
19,4
19,5
19,9
17,8
14,6
12,5
11,5

10,3
9,2
7,3
6,3
5,0
3,3
3,1
3,2
1,2

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 листопаді 2017 р.
Приріст ІСЦ, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2016 р. –
жовтень 2017 р.), за січень 2016 р. становить 24,2 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850,00 × 24,2 ÷ 100 = 689,70 грн.
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Ольга ГЛИНЯНА,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

ВІДРЯДЖЕННЯ

в разі позмінного
графіка роботи:
направлення та
оплата

Останнім часом на пряму телефонну лінію редакції зверталися
бухгалтери підприємств, на яких запроваджено змінний режим
роботи. Дуже часто їх запитання стосувалися нарахування
та оплати працівникам днів відрядження. Тому в статті розглянемо, як це правильно зробити та якими законодавчими
нормами при цьому слід керуватися

Організація обліку робочого часу
в разі змінного режиму роботи
Нагадаємо, що змінний режим роботи
використовується багатьма роботодавцями.
Він запроваджується переважно на безперервно діючих підприємствах, в установах
та організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на
деяких видах робіт, де неможливо припинити виробничий процес. Також цей режим
роботи дуже часто використовують у сфері
обслуговування населення: магазини, кафе,
готелі, розважальні заклади.
Однак за умов, коли працівники почергово змінюють один одного, наприклад, охоронці (сторожі), водії тощо, складно дотри-

муватись законодавчо установлених норм
часу робочого дня та тижня, визначених
ст. 50, 51, 52 КЗпП. Тому для таких працівників застосовують, як правило, підсумований
облік робочого часу (ст. 61 КЗпП).
При цьому використання такого обліку робочого часу можливе тільки за погодженням із виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим
представником) підприємства, установи,
організації (ст. 61 КЗпП).
У такому разі відповідно до п. 6 Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених
наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 19.04.2006 р. № 138
(далі — Методичні рекомендації № 138),
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обов’язково визначається обліковий період,
за який підсумовується фактично відпрацьований працівником відповідно до його графіка роботи час, що не може перевищувати
встановленого законодавством робочого
часу.
У колективному договорі підприємство
може самостійно встановлювати і затверджувати обліковий період — місяць, квартал,
шість місяців, один рік тощо, який включає
робочий час та години роботи у вихідні та
святкові дні, а також години відпочинку.
У такому разі, враховуючи вимоги п. 3 Методичних рекомендацій № 138, графіки роботи (змінності) розробляються та затверджуються таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин, визначеного ст. 50 та 51 КЗпП.
У свою чергу встановлені в графіках змінності щоденна або щотижнева тривалість
робочого часу можуть коливатися протягом
облікового періоду, але загальна кількість
годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді (п. 6 Методичних рекомендацій № 138).
Тож можна зробити висновок, що за підсумованого обліку робочого часу режим роботи
працівника та його вихідні дні відрізнятимуться від звичайної роботи за п’ятиденного
робочого тижня.
До відома! Чинним законодавством не
передбачено встановлення єдиної норми
тривалості робочого часу. Вона може бути
різною залежно від того, який робочий тиждень встановлено на підприємстві (п’яти- чи
шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлено вихідні дні. Виходячи
з цього, рішення щодо встановлення норми
тривалості робочого часу на підприємствах,
в установах та організаціях приймається
самостійно, з обов’язковим дотриманням
вимог ст. 50–53, 67 і 73 КЗпП.
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Направлення у відрядження
працівника-бюджетника
Відповідно до п. 1 Інструкції про службові відрядження в межах України та за
кордон, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 13.03.1998 р. № 59
(далі — Інструкція № 59), службовим відрядженням вважається поїздка працівника
за розпорядженням керівника підприємства,
що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів,
на певний строк до іншого населеного пункту
для виконання службового доручення поза
місцем його постійної роботи.
На працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу
того підприємства, до якого він відряджений
(п. 9 Інструкції № 59).
Працівнику, який направлений у службове
відрядження, 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 (п. 13 Інструкції № 59).

Направлення у відрядження
працівника, якому встановлено
підсумований облік робочого часу
Згадані вище положення Інструкції № 59
не поширюються на так звані небюджетні
підприємства, установи й організації. Тому
питання направлення працівників у відрядження вони мають врегулювати в локальному положенні про відрядження.
Одне з найпоширеніших запитань: як
направити у відрядження працівника, який
працює на небюджетному підприємстві,
і його графік роботи за підсумованого обліку
робочого часу становить, наприклад, доба через дві з вихідними днями у вівторок, середу,
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п’ятницю та суботу, а на підприємстві, куди
його відряджають, встановлено п’ятиденний
робочий тиждень з двома вихідними днями
в суботу та неділю? Адже в такому випадку у
відрядженні він працюватиме у свої вихідні
дні, що заборонено трудовим законодавством
(ст. 71 КЗпП).
Крім того, відповідно до частини третьої
ст. 32 КЗпП графік роботи працівника належить до істотних умов праці, як і направлення
у відрядження.
Одразу зазначимо, що це питання прямо
законодавчо не врегульовано. Щоправда
в неофіційних роз’ясненнях фахівців Мінсоцполітики можна знайти відповідь на запитання щодо оплати часу відрядження,
якщо за основним місцем роботи працівника встановлено вихідний день, а за місцем
відрядження цей день є робочим. Фахівці
відомства зазначають, що в такому разі роботу працівнику слід компенсувати як роботу
у вихідний день.
Враховуючи ситуацію, що склалася, небюджетним підприємствам необхідно вирішувати вказану проблему самостійно.
Залучення до роботи у вихідний день.
Якщо за основним місцем роботи у працівника вихідні дні, а за місцем роботи у відрядженні ці дні будуть робочими, це не що
інше як залучення до роботи у вихідний
день. Однак слід враховувати, що залучати
працівників до роботи у вихідні дні можна
у виняткових випадках, і їх не так багато
(ст. 71 КЗпП). У такому разі робота у дні
відрядження, які припадають на вихідні
дні за індивідуальними графіками роботи
працівників, компенсується відповідно до
вимог ст. 72 та ст. 107 КЗпП.
Зміна істотних умов праці передбачає
необхідність попередження таких працівників про зміну їм істотних умов праці, зокрема
зміну режиму роботи, не пізніше ніж за два
місяці перед направленням у відрядження відповідно до вимог ст. 32 КЗпП. Але можливість
направлення у відрядження обговорюється
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під час укладення трудового договору, що
вже передбачає виконання працівником не
повсякденної роботи.
Нагадаємо, що режим робочого часу — це
передбачений законодавством чи домовленістю сторін трудового договору на підставі
закону розподіл робочого часу протягом
відповідного календарного періоду (дня,
тижня, місяця, року). Режим робочого часу
охоплює початок і закінчення робочого дня,
перерви в роботі, змінність протягом дня, тип
робочого тижня, облік робочого часу тощо.
Однак малоймовірно, що відрядження
планують наперед, щоб був час попередити
працівника не пізніше ніж за два місяці перед направленням у відрядження про зміну
режиму роботи. Крім того, направлення
у відрядження само по собі передбачає зміну умов/режиму роботи. Тому вести мову
про зміну істотних умов праці за ст. 32 КЗпП,
з одного боку, некоректно. Але й направляти
працівника у відрядження у його вихідні
дні також слід обгрунтовано. Та все ж вважаємо, що в локальних актах підприємства
(колективному договорі, положенні про
відрядження, правилах внутрішнього трудового розпорядку) можна закріпити норму,
наприклад, такого змісту:
«На працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого він
відряджений. Якщо режим робочого часу
працівника за основним місцем роботи не
відповідає режиму робочого часу за місцем
відрядження, на працівника поширюється
режим робочого часу підприємства, до якого
він відряджений, якщо інше не передбачено
наказом про відрядження».
З цією нормою працівників необхідно
ознайомити шляхом видання відповідного
наказу на початку року під їх особистий
підпис.
На думку редакції, для підприємств цей
варіант найбільш прийнятний.
Та заспокоюватися ще зарано…
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Оплата часу відрядження
Оплата днів відрядження за підсумованого обліку робочого часу здійснюється з використанням середньогодинної та годинної
зарплати відповідно до норм ст. 121 КЗпП
та норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100. Як розраховуються та поєднуються вказані показники,
розглянуто в журналі «Заработная плата»
№ 9/2017, с. 49, № 3/2017, с. 60.
За місяць до початку наступного місяця
розробляються графіки роботи та доводяться до відома працівників. Цим у межах балансу робочого часу на рік затверджується
норма годин роботи кожному працівнику,
у разі виконання якої він отримає повний
оклад.
Наприклад, у журналі «Заработная плата»
№ 9/2017, с. 53 наведено графіки роботи
працівників на ІІІ квартал. У працівника Бевзя норма робочого часу на липень — 168 год.
Припустимо, що його оклад — 5000,00 грн.
Якщо працівник відпрацює всі свої зміни
за графіком, то його зарплата становитиме
5000,00 грн.
Якщо працівник з якихось причин одну
зміну не відпрацює, то його зарплата становитиме: 5000,00 ÷ 168 × 144 (168 – 24) =
= 4285,44 грн.
Припустимо, що працівник Бевзь у липні
працював так:
• з 1 по 16 липня виходив на роботу згідно
з графіком роботи та відпрацював три зміни
по 24 год., всього 72 год.;
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• із 17 по 21 липня був направлений у відрядження і працював 5 днів по 8 год., всього
40 год.;
• з 22 по 31 липня виходив на роботу
згідно з графіком роботи і відпрацював дві
зміни по 24 год., всього 48 год.
Усього за липень він відпрацював
160 год. (72 + 40 + 48) за норми 168 год.
Недопрацьовано 8 год.
Якою має бути зарплата працівника:
5000,00 ÷ 168 × 160 = 4761,60 грн чи
5000,00 грн?
З одного боку, він нібито відпрацював
всі години, якими його «забезпечив» роботодавець, і має отримати повний оклад
5000,00 грн.
З другого, норма робочого часу на місяць
становить 168 год., і він її не відпрацював.
Адже норма робочого часу по підприємству
затверджується на рік у розрізі місяців,
і зважаючи на неї згідно з графіками роботи
нею «забезпечуються» працівники.
Питання вимушених недоробок і переробок на сторінках журналу розглядалося нами
вже неодноразово. І ми дійшли висновку,
що прямого його законодавчого врегулювання немає. Підприємство має право чи
то з огляду на положення галузевих угод, чи
за власним рішенням оплатити працівнику
невідпрацьовані години в повному розмі
рі, або ж поєднуючи підсумований облік
робочого часу з гнучким режимом роботи
забезпечити працівнику відпрацювання
цих годин в інші місяці облікового періоду
(в іншому обліковому періоді). На цю тему
див. статтю на с. 35 цього номера журналу.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

На ваші запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Сумісництво або суміщення посад
вчителя інформатики
та інженера-електроніка
Чи можливе сумісництво або суміщення посад вчителя інформатики
та інженера-електроніка? Якщо
можливе, як встановлювати графік роботи інженера-електроніка? Чи має графік
збігатися чи не збігатися з часом роботи
вчителя інформатики та як проводити
оплату праці?
Посада інженера-електроніка вводиться до штату загальноосвітнього
навчального закладу (далі — ЗНЗ)
за наявності навчального комп’ютерного
комплексу з кількістю комп’ютерів:
• 6–10 одиниць — 0,5 штатної одиниці
посади;
• 10 і більше — 1 штатна одиниця посади.
Така кількість посад передбачена Типовими штатними нормативами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
від 06.12.2010 р. № 1205.
Нагадаємо, що робота за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ, організацій регулюється постановою
КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 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).

Зважаючи на положення нормативних
документів, робота за сумісництвом здійснюється працівником у вільний від основної
роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації за наймом.
Тобто відпрацювавши свій основний час,
він може працювати за сумісництвом, щоправда це вже буде його нова робота за
окремим трудовим договором (ст. 21 КЗпП,
п. 1 Положення № 43).
Тривалість роботи за сумісництвом не
може перевищувати чотирьох годин на день
і повного робочого дня у вихідний день.
Оплата праці сумісників провадиться за
фактично виконану роботу.
Суміщення — це виконання на одному
й тому ж підприємстві, в установі, організації разом з основною роботою, яка обумовлена трудовим договором, додаткової
роботи за іншою професією (посадою) або
виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної
роботи.
Розглянемо на прикладі, як розраховуватиметься заробітна плата вчителю за умов
встановлення йому доплати за суміщення
посади інженера-електроніка або за сумісництвом.
Водночас зазначимо, що одночасно працювати вчителем і суміщати посаду інженера-електроніка майже неможливо.
Отже, керівництво закладу, даючи дозвіл
на встановлення доплати за суміщення
посад вчителя та інжененера-електроніка,
має це врахувати.
У разі суміщення посад час роботи за
посадою інженера-електроніка не табелюється. Підставою для нарахування заробітної
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плати слугуватиме табель обліку робочого
часу за посадою вчителя і наказ керівника

навчального закладу про встановлення доплати за суміщення.

ПРИКЛАД

Нарахування зарплати інженеру-електроніку за сумісництвом
та в разі суміщення посад
Ставка заробітної плати вчителя відповідає 13 тарифному розряду за єдиною тарифною сіткою (ЄТС) і становить 3632,00 грн відповідно до наказу Міністерства освіти
і науки України від 26.09.2005 р. № 557. За посадою інженера-електроніка встановлено
8 тарифний розряд за ЄТС і ставка дорівнює 2624,00 грн.
Встановлений обсяг тижневого навантаження — 12 год. за норми 18 год. відповідно до
п. 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої
наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102.
Стаж педагогічної роботи — 14 років. Крім того, працівнику відповідно до постанови
КМУ від 31.01.2001 р. № 78 встановлено надбавку за вислугу років в розмірі 20 %, а відповідно до постанови уряду від 23.03.2011 р. № 373 — надбавку за престижність праці
в розмірі 20 %.
За суміщення посади інженера-електроніка йому встановлено доплату в розмірі 50 %
ставки заробітної плати вчителя.
Сума,
грн
Нарахування заробітної плати в разі встановлення доплати за суміщення
Ставка заробітної плати вчителя
Тарифний розряд за ЄТС — 13
3632,00
Оплата за години навантаження
3632,00 грн ÷ 18 год × 12 год
2421,33
Надбавка за вислугу років
2421,33 × 20 %
484,27
Надбавка за престижність праці
2421,33 × 20 %
484,27
Доплата за суміщення посади
2421,33 × 50 %
1210,67
4480,54
Усього заробітна плата
Нарахування заробітної плати в разі роботи за сумісництвом
Ставка заробітної плати вчителя
Тарифний розряд за ЄТС — 13
3632,00
Оплата за години навантаження
3632,00 грн ÷ 18 год × 12 год
2421,33
Надбавка за вислугу років
2421,33 × 20 %
484,27
Посадовий оклад за посадою інженераТарифний розряд за ЄТС — 8
2421,33
електроніка
Посадовий оклад за посадою інженера2421,33 × 0,5 = 1210,67
1210,67
електроніка (0,5 ставки)
Доплата до мінімальної заробітної плати
3200,00 × 0,5 – 1210,67
389,33
Надбавка за престижність праці
2421,33 × 20 %
484,27
4989,87
Усього місячна заробітна плата
Складові заробітної плати

Розрахунок

Як бачимо з прикладу, вчитель у разі сумісництва посади інженера-електроніка одержуватиме місячну заробітну плату більшу ніж у разі суміщення цих посад.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 09.06.2017 р. № 293/0/22-17/134

Щодо помилкового перерахування зарплати звільненій особі
<...> Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1215 Цивільного кодексу України не
підлягають поверненню безпідставно набуті
заробітна плата і платежі, що прирівнюються
до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров’я або смертю, аліменти
та інші грошові суми, надані фізичній особі як
засіб до існування, якщо їх виплата проведена
фізичною або юридичною особою добровільно,
за відсутності рахункової помилки з її боку
і недобросовісності з боку набувача.
У разі відмови особи повернути помилково
перераховані роботодавцем кошти, він може
стягнути ці кошти, звернувшись до суду.
Директор Юридичного департаменту

У випадку порушення трудової дисципліни
до працівника застосовується один із видів
дисциплінарного стягнення, враховуючи норми
статей 147–149 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП).
Притягнення працівника до матеріальної
відповідальності регламентується главою IX
КЗпП. Притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності є правом, а не
обов’язком роботодавця.
Звертаємо увагу на те, що листи Мінсоцполітики не є нормативно-правовими актами,
за своєю природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
О. Туліна

Від редакції
Лист відповідає не тільки на запитання, як
бути в разі помилкового перерахування зарплати
звільненій особі, а й на запитання, як бути, якщо
в разі нарахування/виплати зарплати бухгалтер
припустився помилки, а строки видання наказу
про стягнення зайво виплачених коштів минули.
Нагадаємо, що згідно зі ст. 127 КЗпП відрахування із зарплати працівників для покриття їх
заборгованості підприємству, де вони працюють,
можуть провадитись за наказом (розпорядженням) роботодавця, зокрема, для:

— авансу, виданого в рахунок заробітної
плати;
— сум, зайво виплачених унаслідок лічильних помилок,
якщо працівник не оспорює підстав і розміру
відрахування. У цих випадках роботодавець
вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення
авансу, погашення заборгованості, або з дня
виплати неправильно обчисленої суми.
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МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 06.04.2011 р. № 76/13/133-11

Щодо збереження середньої зарплати донорам
У Департаменті з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянуто
звернення і повідомляється.
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» у день давання
крові та (або) її компонентів, а також у день
медичного обстеження працівник, який є або
виявив бажання стати донором, звільняється від
роботи на підприємстві, в установі, організації
незалежно від форм власності із збереженням
за ним середнього заробітку.
Після кожного дня давання крові та (або) її
компонентів, в тому числі в разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається
додатковий день відпочинку із збереженням
за ним середнього заробітку. За бажанням
працівника цей день може бути приєднано до
щорічної відпустки або використано в інший
час протягом року після дня давання крові чи
її компонентів.
Якщо за погодженням з керівництвом підприємства, установи, організації в день давання
крові донор був залучений до роботи, йому за
бажанням надається інший день відпочинку
із збереженням за ним середнього заробітку.
У цьому випадку працівнику надається роботодавцем два дні відпочинку із збереженням за
ним середнього заробітку, ці дні він може також
приєднати до щорічної відпустки.
У разі коли такого погодження з роботодавцем не було і працівник не писав заяву
про звільнення його в день давання крові від
роботи, йому надається один додатковий день
відпочинку із збереженням за ним середнього
заробітку.
У разі коли працівник, наприклад, здає кров
о 10 годині ранку, а його зміна розпочинається
о 8 годині ранку цього дня, він має бути звільнений від роботи в цю зміну. Також цей працівник
має право на додатковий день відпочинку (робочу
зміну) із збереженням середнього заробітку за
Директор Департаменту

зміну. Тобто під «додатковим днем відпочинку»
мається на увазі робочий день (зміна) незалежно
від його тривалості, у наведеному в листі випадку зміна тривалістю 12 годин.
Якщо працівник здав кров о 10 годині ранку,
а його зміна починається о 20 годині вечора
цього дня, на наш погляд, він має бути звільнений від роботи в цю зміну зі збереженням
середнього заробітку. Також цей працівник має
право на додатковий день відпочинку (робочу
зміну) із збереженням за ним середнього заробітку за зміну.
У разі давання крові працівником у свій
вихідний день цей день йому не оплачується,
а надається один день відпочинку (у наведеному
випадку зміна тривалістю 12 годин) із збереженням за ним середнього заробітку або за його
бажанням цей день може бути приєднано до
щорічної відпустки чи використано в інший час
протягом року після дня давання крові.
У разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка
продовжується на відповідну кількість днів
з урахуванням надання працівнику додаткового
дня відпочинку за кожний день давання крові.
Отже, якщо працівник здав кров у період
щорічної відпустки, її тривалість продовжується
на два дні.
День давання крові оплачується відповідно
до п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ
від 08.02.1995 р. № 100, виходячи з виплат за
останні 2 календарних місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.
Виплата середнього заробітку здійснюється
за рахунок коштів роботодавця, де працює донор. Зазначені кошти відносяться до таких, що
спрямовані на благодійну діяльність.
Підставою для надання таких пільг є відповідні довідки, видані донору за місцем медичного
обстеження чи давання крові та її компонентів.
О. Товстенко
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Сегодня в рубрике:

Списание и прощение
долгов физлицам:
налогообложение

c. 69

Обеспечение
работников санитарногигиеническими
средствами

c. 74

Катерина ЧУЧАЛІНА,
юрист

СПИСАННЯ

та прощення
боргів фізособам:
оподаткування
У господарській діяльності кожного підприємства трапляються
випадки, коли покупець вчасно не розраховується за поставлені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи чи надані
послуги. Якщо суми заборгованості невеликі, керівництво
може прийняти рішення списати заборгованість. Але виникає запитання: як бути, якщо боржник — фізична особа або
фізична особа — підприємець? Чи сплачувати в такому разі
ПДФО? Чи вказувати списану заборгованість у ф. № 1ДФ?
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Прощення чи списання боргу
після закінчення строку
позовної давності
Передусім слід зауважити, що підприємство має право включати до складу витрат
суму безнадійної заборгованості, якою,
зокрема, є:
• заборгованість за зобов’язаннями, щодо
яких минув строк позовної давності (пп. «а»
пп. 14.1.11 ПКУ);
• заборгованість фізичних осіб, прощена
кредитором, за винятком заборгованості
осіб, пов’язаних з таким кредитором, та
осіб, які перебувають з таким кредитором
у трудових відносинах, та осіб, які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення
їх заборгованості не перевищує трьох років
(пп. «г» пп. 14.1.11 ПКУ).
На перший погляд здається, що не має
значення, як списати дебіторську заборгованість, головне, щоб вона відповідала вимогам
ПКУ та була безнадійною. Насправді ж існують незначні, але доволі суттєві відмінності.
Останнім часом податкові органи зас
тосовують практику, коли виключають зі
складу витрат підприємств заборгованість,
щодо якої минув строк позовної давності,
а підприємство не зверталося до суду із вимогою стягнути таку заборгованість. Вказані
вимоги ревізорів не є правомірними, адже
звернення до суду — це право суб’єкта господарювання, а не обов’язок.
Другим важливим моментом, на який слід
обов’язково звернути увагу, є те, чи справді
минув строк позовної давності.
Згідно зі ст. 256 ЦКУ позовна давність —
це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого
цивільного права або інтересу. При цьому,
за загальним правилом, перебіг позовної
давності починається із дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушен-
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ня свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦКУ). Тривалість загальної
позовної давності становить три роки (ст. 257
ЦКУ).
Таким чином, якщо за умовами договору
покупець, наприклад, мав оплатити поставлені товари протягом 30 днів з моменту поставки, а поставка відбулася 01.12.2014 р., то
строк позовної давності спливає 01.01.2018 р.
Якщо підприємству не хочеться починати
новий 2018 р. із наявною дебіторською заборгованістю фізичної особи, то таку заборгованість слід простити або не включати до
складу витрат.

Справляння ПДФО
Хто перераховує до бюджету ПДФО у разі
прощення чи списання боргу? Чи вказувати
списаний/прощений борг у ф. № 1ДФ?
Щодо досліджуваних правовідносин,
у ПКУ викладено дві норми:
• згідно з пп. 164.2.7 ПКУ до місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника
податку включається сума заборгованості
платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув
строк позовної давності та яка перевищує
суму, що становить 50 % місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної
особи на 1 січня звітного податкового року,
крім сум податкової заборгованості, за якими
минув строк позовної давності згідно з розділом II цього Кодексу, що встановлює порядок
стягнення заборгованості з податків, зборів
і погашення податкового боргу. Фізична
особа самостійно сплачує податок з таких
доходів та зазначає їх у річній податковій декларації;
• пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ визначає, що
до місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включається дохід,
отриманий платником податку як додаткове
благо (крім випадків, передбачених ст. 165
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ПКУ) у вигляді основної суми боргу (кредиту)
платника податку, прощеного (анульованого)
кредитором за його самостійним рішенням,
не пов’язаним з процедурою банкрутства,
до закінчення строку позовної давності,
у разі якщо його сума перевищує 25 % однієї
мінімальної заробітної плати (у розрахунку
на рік), встановленої на 1 січня звітного
податкового року. Кредитор зобов’язаний
повідомити платника податку — боржника
шляхом направлення рекомендованого листа
з повідомленням про вручення або шляхом
укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис
особисто про прощення (анулювання) боргу
та включити суму прощеного (анульованого)
боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, за підсумками звітного
періоду, в якому такий борг було прощено.
Боржник самостійно сплачує податок з таких
доходів та відображає їх у річній податковій
декларації. У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання)
боргу в порядку, визначеному цим підпунктом, такий кредитор зобов’язаний виконати
всі обов’язки податкового агента щодо доходів, визначених цим підпунктом.
Отже, ПКУ розрізняє два випадки:
• якщо сплив строк позовної давності,
ПДФО має сплатити фізична особа самостійно;
• якщо борг прощено до закінчення строку позовної давності, сплата ПДФО залежить від того, чи повідомлено боржника про
списання боргу. У даному випадку у підприємства-кредитора можуть виникнути
несприятливі обставини, якщо воно не зможе
віднайти свого покупця. Так, підприємство
не лише втратить гроші, що йому не сплатив
покупець, а й понесе додаткове грошове
навантаження шляхом перерахування до
бюджету ПДФО. Отже, якщо підприємство
не може знайти свого боржника, видається
розумним не прощати борг, а дочекатися,
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коли спливе строк позовної давності. За
таких підстав слід звернути увагу на договір
купівлі-продажу, щоб у ньому обов’язково
був пункт, в якому вказано строк виконання
покупцем свого зобов’язання.
Згідно з п. 18.1 ПКУ податковим агентом
визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування
податків до відповідного бюджету від імені
та за рахунок коштів платника податків.
А пп. 14.1.180 ПКУ передбачає, що податковий агент щодо ПДФО — це юридична особа
(її філія, відділення, інший відокремлений
підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи,
інвестор (оператор) за угодою про розподіл
продукції, які незалежно від організаційноправового статусу та способу оподаткування
іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій
або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок,
передбачений розділом IV цього Кодексу, до
бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі,
вести податковий облік, подавати податкову
звітність контролюючим органам та нести
відповідальність за порушення його норм
в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV цього Кодексу.
Системний аналіз згаданих норм права
вказує на те, що податковий агент — це особа,
яка зобов’язана нараховувати, утримувати
та сплачувати ПДФО до бюджету від імені
та за рахунок фізичної особи з доходів, які
виплачуються такій особі. Оскільки згідно
з пп. 164.2.7 ПКУ та пп. «д» пп. 164.2.17
ПКУ боржник самостійно сплачує ПДФО, то
вбачається, що підприємство-кредитор не
є податковим агентом щодо такої фізичної
особи в разі спливу строку позовної давності
або якщо воно попередило боржника про
прощення боргу належним чином.
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Те саме стосується і боржників-підприємців. Однак щодо пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ,
коли кредитор не попередив боржника-підприємця належним чином про анулювання
боргу, то виникає правова колізія.
Так, для підприємців підприємство-кредитор не може бути податковим агентом,
оскільки один суб’єкт господарювання не
уповноважений визначати базу оподаткування іншого суб’єкта господарювання, що здійснює власну господарську діяльність. Разом
із тим підприємець, який не був належним
чином повідомлений про прощення боргу,
не може включити такий дохід до своєї бази
оподаткування з об’єктивних причин — він
просто не знає про такі дії його кредитора.
За таких підстав вбачається логічним
не прощати борг підприємцям, а чекати
закінчення строку позовної давності, якщо
вже немає можливості стягнути таку заборгованість у судовому порядку.
Таким чином, у випадках, коли підприємство-кредитор не зобов’язане нараховувати ПДФО, воно також може не подавати
ф. № 1ДФ щодо взаємовідносин зі своїми
боржниками1.
Разом із тим у Довіднику ознак доходів
фізичних осіб до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок № 4),
вказані ознаки: «107» — заборгованість,
за якою минув строк позовної давності, та
«126» — «додаткове благо».
Відповідно до частини другої ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
1 Редакція не поділяє такої точки зору і вважає, що
у ф. № 1ДФ слів включати інформацію про всі види виплачених доходів (оподатковуваних чи звільнених від
оподаткування) всім фізичним особам, у т. ч. підприємцям. (Прим. ред.)
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особи зобов’язані діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
ПКУ має вищу юридичну силу порівняно
з нормативним актом органу виконавчої
влади (Мінфіну).
Фактично ж орган виконавчої влади покладає на підприємство додаткові обов’язки, які не притаманні такому платнику податків через приписи ПКУ. За таких підстав
підприємство-кредитор не зобов’язане вказувати у ф. № 1ДФ дані щодо взаємовідносин із боржником, коли обов’язок сплати
ПДФО та подання податкової декларації
покладено на фізичну особу. Звичайно, обережний платник податків може вказати такі
дані у податковій декларації ф. № 1ДФ, однак це вже буде взяттям на себе обов’язків
іншого платника податків без отриманих на
це повноважень (доручення фізичної особи),
тобто із перевищенням повноважень.

Правова колізія
Окремо потрібно звернути увагу на таке.
У пп. «ґ» пп. 164.2.17 ПКУ передбачено, що
до місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включається дохід,
отриманий платником податку як додаткове
благо (крім випадків, передбачених ст. 165
цього Кодексу) у вигляді суми безповоротної
фінансової допомоги (крім суми процентів,
умовно нарахованих на таку допомогу).
А згідно з приписами пп. 14.1.257 ПКУ безповоротна фінансова допомога — це сума
заборгованості одного платника податків
перед іншим платником податків, що не
стягнута після закінчення строку позовної
давності.
Чи узгоджується ця норма із приписами
пп. 164.2.7 ПКУ (яким встановлена межа
у 50 % місячного прожиткового мінімуму,
діючого для працездатної особи на 1 січня
звітного податкового року, для включення
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до бази оподаткування) та приписами пп. «д»
пп. 164.2.17 ПКУ (встановлена межа у 25 %
однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня
звітного податкового року)?
Відповідно до пп. 165.1.55 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку не включається основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором
за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності в сумі, що не
перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної
плати (у розрахунку на рік), встановленої на
1 січня звітного податкового року.
Отже, обидва підпункти (пп. «д» та пп. «ґ»
пп. 164.2.17 ПКУ) узгоджуються між собою та
встановлюють своєрідну пільгу для фізичної
особи (у 2017 р. — не більше 800,00 грн).
Що стосується певної неузгодженості між
пп. «ґ» пп. 164.2.17 ПКУ та пп. 164.2.7 ПКУ,

то слід додати таке. Для взаємовідносин між
підприємством та фізичною особою визначальною є норма пп. 164.2.7 ПКУ, оскільки вона є спеціальною для таких правовідносин. Більше того, у пп. 14.1.257 ПКУ не
вказано, що він стосується саме взаємовідносин, де хоча б однією особою виступає
фізична особа. За таких обставин маємо всі
підстави вважати, що якщо борг фізичної
особи у 2017 р. становить 800,00 грн та
менше, до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу такої фізичної
особи ця сума не включається.
Отже, приймаючи рішення про списання
боргу фізичної особи, у т. ч. фізичної особи — підприємця, підприємство повинно
зважити всі «за» та «проти», оскільки таке
списання має певні податкові небезпеки.
Але найкращим рішенням є грамотно складений договір купівлі-продажу та попередня
перевірка покупців щодо їх платоспроможності та порядності.

Що нового
Внесено зміни до Правил дорожнього руху
Змінено п. 10.5 Правил дорожнього руху,
що визначає порядок виконання поворотів,
а саме уточнено порядок виїзду з перехрестя,
де організовано круговий рух. Встановлено, що
поворот необхідно виконувати так, щоб під час
виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а в разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини.
Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги,
якщо напрямок руху не визначено дорожніми
знаками чи розміткою і це не створить перешкод
транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.
Змінено та розширено п. 16.12 Правил дорожнього руху щодо проїзду перехресть. Зок
рема, на перехресті рівнозначних доріг водій

нерейкового транспортного засобу зобов’язаний
дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де
організовано круговий рух.
Цим правилом повинні керуватися між собою
і водії трамваїв. На будь-якому нерегульованому
перехресті трамвай, незалежно від напрямку
його подальшого руху, має перевагу перед
нерейковими транспортними засобами, що
наближаються до нього по рівнозначній дорозі,
крім перехресть, де організовано круговий рух.
Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які
позначені дорожнім знаком 4.10 (круговий
рух. — Прим. ред.), надається транспортним
засобам, які вже рухаються по колу.
Зміни внесено постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 860.
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Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

працівників
санітарногігієнічними
засобами

Сьогодні важко уявити будь-яке підприємство чи офіс без побутової хімії, туалетного паперу, паперових рушників, мила та
інших санітарно-гігієнічних засобів. Витрати на їх придбання
стали для підприємств постійними, але, на жаль, у законодавстві не знайти жодного сучасного нормативу, який би визначав
питання забезпечення працівників санітарно-гігієнічними
засобами. Тому спробуємо з’ясувати все самостійно

Законодавчі підстави
Усі підприємства, установи та організації повинні дбати про безпеку праці та
піклуватися про здоров’я своїх працівників.
Обов’язки роботодавця щодо охорони праці
на підприємстві передбачені КЗпП, Законом
України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.
№ 2694-ХІІ (далі — Закон № 2694), Законом
України «Основи законодавства України про
охорону праці» від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ
(далі — Закон № 2801) та іншими нормативно-правовими актами.

Зокрема, згідно з цими документами роботодавець зобов’язаний:
• забезпечити пріоритетність охорони
здоров’я працівників у власній діяльності, виконання правил виробничої санітарії та інших
вимог щодо охорони праці, передбачених законодавством (ст. 5 і ст. 28 Закону № 2801);
• неухильно додержуватися правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту (ст. 141 КЗпП);
• забезпечувати безпечні та нешкідливі
умови праці, а також відповідність санітарно-
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побутових умов вимогам нормативних актів
про охорону праці (ст. 153 КЗпП);
• вживати заходів щодо полегшення
й оздоровлення умов праці працівників,
у т. ч. зниження та усунення запиленості та
загазованості повітря у виробничих приміщеннях (ст. 158 КЗпП);
• фінансувати витрати на охорону праці в розмірі не менше ніж 0,5 % від фонду
оплати праці за попередній рік (ст. 19 Закону № 2694);
• нести повну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці (ст. 4
Закону № 2694).
Відповідно до ст. 1 Закону № 2694 охорона
праці — це система правових, соціальноекономічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на
збереження життя, здоров’я і працездатності
людини в процесі трудової діяльності.
Як бачимо, забезпечення працівників
санітарно-гігієнічними засобами є важливою складовою системи охорони праці на
підприємстві.

Що належить до санітарногігієнічних засобів
Конкретного переліку санітарно-гігієнічних засобів, які мають бути на підприємстві,
законодавством не встановлено, тому, зважаючи на законодавчі норми та практики,
спробуємо сформувати його самостійно.
На нашу думку, всі санітарно-гігієнічні
засоби на підприємстві можна поділити на
декілька груп, а саме:
• засоби, що використовуються для прибирання приміщень (мийні та знезаражувальні засоби, серветки, рукавички, пакети
для сміття тощо);
• засоби, спрямовані на збереження здоров’я і працездатності працівників під час
виконання ними трудових функцій (мийні та
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знезаражувальні засоби, які нейтралізують
небезпечну дію на організм шкідливих речовин;
• засоби особистої гігієни (мило, туалетний папір, рушники, серветки тощо).
Серед зазначених засобів деякі надаються
працівникам безоплатно в обов’язковому
порядку, оскільки це передбачено нормами
законодавства, а інші — за рішенням керівника підприємства.
Кожен роботодавець, враховуючи специфіку діяльності підприємства та інтереси
трудового колективу, а також виконуючи
вимоги законодавства, може самостійно
визначати, які санітарно-гігієнічні засоби
мають бути на підприємстві.

(Не)обов’язкове
забезпечення
За призначенням санітарно-гігієнічні
засоби, які купує підприємство (умовно не
враховуємо засобів, пов’язаних із прибиранням приміщень), поділяються на такі,
що:
• нейтралізують небезпечну дію на організм працівників шкідливих речовин під
час виконання ними роботи;
• використовуються для гігієнічних пот
реб працівників.
Законодавством передбачено обов’язкове
безоплатне забезпечення працівників тільки
тими санітарно-гігієнічними засобами, які
саме захищають їх організм від шкідливих
речовин.
Так, згідно з частиною другою ст. 8 Закону
№ 2694 роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників мийними та знешкоджувальними засобами:
• на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці;
• на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами;
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• на разових роботах, пов’язаних із ліквідацією наслідків аварії, стихійного лиха
тощо, які не передбачені трудовим договором.
Аналогічну норму містить і ст. 165 КЗпП,
де вказано, що на роботах, пов’язаних із
забрудненням, працівникам видається безплатно за встановленими нормами мило,
а на роботах, де можливий вплив на шкіру
шкідливо діючих речовин — змиваючі та
знешкоджуючі засоби.
Зауважимо, що на сьогодні сучасних нормативно-правових актів, якими встановлено
перелік мийних і знешкоджувальних засобів
та норми їх видачі, а також перелік робіт
та професій, які дають право працівникам
на одержання цих засобів, законодавцями
так і не розроблено, тому доводиться користуватися «старими» (1922–1926 рр.) радянськими документами, що регулюють ці
питання.
Враховуючи роз’яснення та поради фахівців державних органів з нагляду за охороною праці, сьогодні роботодавці самостійно
за погодженням з профспілковим комітетом
(за його наявності) складають та затверджують на підприємствах зазначені переліки.
Щоб з’ясувати, яких працівників необхідно забезпечити санітарно-гігієнічними засобами в обов’язковому порядку,
проводиться атестація робочих місць за
умовами праці. Порядок проведення такої
атестації затверджено постановою КМУ від
01.08.1992 р.№ 442.
Висновки щодо наявності шкідливих речовин, небезпечних умов праці, наявності
забруднень готує комісія, яка проводить
атестацію робочих місць за умовами праці. Робочі місця, де встановлено наявність
шкідливих чи небезпечних умов праці або
забруднення, а також професії працівників,
які працюють на них, включаються до переліку, за яким працівників забезпечують
мийними та знешкоджувальними засобами
безплатно в обов’язковому порядку.
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Щодо норм видачі цих засобів, то за
радянськими документами вона становить
400 г мила на місяць на одного працівника, і жодних інших норм немає. На практиці частина роботодавців так і продовжують застосовувати цю норму, а частина —
встановлюють свої норми, які вважають
достатніми.
У листі від 27.11.2006 р.№ 05.01.03-Д1/19/2330 Міністерство охорони здоров’я,
розглядаючи питання надання безоплатного
мила, миючих та знешкоджуючих засобів
працівникам, які працюють в умовах фактичного забруднення шкіри забруднюючими речовинами та фінансових аспектів,
які супроводжують видачу мила, миючих
та знешкоджуючих засобів, зазначало, що
Інструкція з санітарного утримання приміщень та обладнання виробничих підприємств, затверджена Головним санітарноепідеміологічним управлінням МОЗ СРСР
31.12.1966 р. № 658-66, на даний час є чинною, але не визначає переліку зазначених
засобів і норми їх видачі.
Забезпечення працівників іншими санітарно-гігієнічними засобами, які належать
до засобів особистої гігієни (мило, туалетний
папір, рушники, серветки тощо) або догляду за оргтехнікою (серветки для моніторів
і клавіатури), на законодавчому рівні не
регулюється, і, відповідно, роботодавець не
має прямого обов’язку купувати та видавати
ці засоби працівникам.
З іншого боку, можна впевнено стверджувати, що забезпечуючи працівників зазначеними санітарно-гігієнічними засобами,
роботодавець безпосередньо виконує свої
вказані вище обов’язки з охорони праці
перед працівниками.
Наприклад, для офісних працівників нормативними документами не встановлено
забезпечення їх милом, серветками тощо,
але майже всі вони більшу частину свого
робочого часу працюють з паперами, які
роздруковані на принтері або факсі, внас
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лідок чого їхні руки вкриваються чорним
нальотом, який змивається тільки з милом.
Крім того, у п. 2.15 Гігієнічних правил до
організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, затверджених постановою Головного Державного санітарного лікаря
України від 10.12.1998 р.№ 7, прямо зазначено, що у приміщеннях з комп’ютерами
необхідно щодня проводити вологе прибирання, тому без вологих серветок не обійтися.
Отже, виходить, що й «необов’язкові» санітарно-гігієнічні засоби роботодавець все
ж таки має купувати.
Відповідно до ст. 20 Закону № 2694 забезпечення працівникам гарантій у галузі
охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, встановлюється в
колективному договорі. На виконання цієї
норми роботодавець самостійно визначає
та прописує в колективному договорі, які
санітарно-гігієнічні засоби мають бути на
підприємстві, при цьому, як правило, включає як ті, якими він має забезпечити певні
категорії працівників в обов’язковому порядку, так і інші — «необов’язкові».
За відсутності на підприємстві колективного договору такі заходи можна передбачити в трудових договорах із працівниками
або в окремому наказі.

Видача санітарно-гігієнічних
засобів
Видача «обов’язкових» та «необов’язкових» санітарно-гігієнічних засобів відрізняється. Якщо говорити про «обов’язкові» санітарно-гігієнічні засоби, то щодо забезпечення
ними підприємство складає конкретний перелік робіт та професій працівників і на підставі нього видає належні засоби індивідуально. Зазвичай наприкінці кожного звітного
місяця складається відповідна відомість про
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видачу цих засобів працівникам (додаток 1)
та акт про їх списання (додаток 2).
Інші, «необов’язкові» санітарно-гігієнічні
засоби призначені для застосування всіма
працівниками підприємства, тому відомість
на їх видачу не складається. Хіба що можуть
бути видані за відомістю керівникам підрозділів засоби для догляду за оргтехнікою.
Списуються такі санітарно-гігієнічні засоби також на підставі акта, який складається
аналогічно наведеному в додатку 2. Також можна списати всі використані на підприємстві протягом звітного місяця санітарно-гігієнічні засоби в одному загальному акті.

Оподаткування вартості
виданих засобів
Відповідно до пп. 165.1.9 ПКУ вартість
мийних і знешкоджувальних засобів, якими
роботодавець забезпечує працівника відповідально до Закону № 2694 («обов’язкові»
санітарно-гігієнічні засоби), не включається
до складу його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу і, відповідно, не
є об’єктом оподаткування ПДФО та ВЗ. Крім
того, вартість таких санітарно-гігієнічних
засобів не є базою для нарахування єдиного
внеску (п. 5 розділу ІІ Переліку видів виплат,
що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170).
Щодо вартості «необов’язкових» санітарно-гігієнічних засобів, то, на думку автора,
вона також не є об’єктом оподаткування
ПДФО, ВЗ та ЄСВ.
По-перше, забезпечення працівників такими засобами має колективний характер,
а це означає, що визначити кількість використаних кожним окремим працівником
санітарно-гігієнічних засобів неможливо,
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відповідно, не можна і розрахувати розмір
персонального доходу кожного працівника.
По-друге, вартість безплатно отриманих
санітарно-гігієнічних засобів не підпадає під
визначення жодного із доходів, вказаних
у п. 164.2 ПКУ, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку, зокрема, її не можна віднести ані до заробітної плати, ані до
додаткового блага.

Облік санітарно-гігієнічних
засобів
У бухобліку санітарно-гігієнічні засоби
відображаються як запаси на субрахунку 209 «Інші матеріали». Списуються такі
активи під час передачі їх у використання,
а їх вартість, залежно від того, кому вони
видаються, включається до складу:

• витрат на виробництво (рахунок 23) —
засоби, спрямовані на збереження здоров’я
та працездатності працівників під час виконання ними трудових функцій;
• адміністративних витрат (рахунок
92) — засоби особистої гігієни та засоби
для догляду за оргтехнікою.
У податковому обліку, згідно з роз’яс
ненням Держпраці, наданим у листі від
13.09.2016 р. № 9378/1/4-5-ДП-16, витрати
на придбання санітарно-гігієнічних засобів
може бути відображено:
• у складі податкових витрат як витрати
на охорону праці у складі загальновиробничих витрат,
або
• у складі тих витрат, на які вони відносяться у бухгалтерському обліку, наприклад,
у складі адміністративних витрат як інші
витрати загальногосподарського призначення згідно з п. 18 П(С)БО 16 «Витрати».

ПРИКЛАД 1

Відображення в обліку витрат на придбання та видачу
санітарно-гігієнічних засобів
Виробниче підприємство на загальній системі оподаткування — платник ПДВ у листопаді 2017 р. придбало санітарно-гігієнічні засоби на загальну суму 900,00 грн (в т. ч.
ПДВ — 150,00 грн).
За підсумками звітного періоду (листопад 2017 р.) частина санітарно-гігієнічних засобів на суму 410,00 грн була видана працівникам, які працюють на роботах зі шкідливими
і небезпечними умовами праці, а частина (на суму 320,00 грн) використана як засоби
особистої гігієни в чоловічому і жіночому туалетах та в кімнаті для приймання їжі.
Операції з придбання та видачі працівникам санітарно-гігієнічних засобів у бухгалтерському та податковому обліку можна відобразити так, як наведено в таблиці.
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№
з/п

1
2
3
4
5
6

7

Зміст господарської операції

Оплачено постачальнику
вартість санітарно-гігієнічних
засобів
Відображено податковий
кредит з ПДВ
Оприбутковано санітарногігієнічні засоби
Відображено суму ПДВ
Відображено залік
заборгованостей
Передано санітарно-гігієнічні
засоби працівникам згідно
із Законом № 2694
Надано санітарно-гігієнічні
засоби працівникам для
цілей особистої гігієни

Бухгалтерський облік
Д-т
К-т

Сума,
грн

Податковий облік
Доходи
Витрати

371

311

900,00

—

—

641/ПДВ

644

150,00

—

—

209

631

750,00

—

—

644

631

150,00

—

—

631

371

900,00

—

—

23

209

410,00

—

410,00

92

209

320,00

—

320,00

Додаток 1
Приклад відомості на видачу працівникам санітарно-гігієнічних засобів

Відомість № 12
видачі працівникам мила, мийних та знешкоджувальних засобів
за грудень 2017 р.
№
з/п

П. І. Б.
працівника

1
2
3
…

Боровик І. П.
Корж Р. П.
Вовченко С. І.
Усього

Табельний
номер
1234
1235
2546

Назва
ТМЦ
мило
мило
мазь

Кількість,
шт
2
1
1
38

Ціна,
грн
6,00
10,00
80,00

Видано
на суму,
грн
12,00
10,00
80,00
410,00

Дата
Підпис
вида- отримучі
вача
01.12. Боровик
18.12. Корж
04.12. Вовченко
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Додаток 2
Приклад акта про списання виданих працівникам
санітарно-гігієнічних засобів

АКТ № 25
списання виданих працівникам безплатно мила, мийних
та знешкоджувальних засобів
за грудень 2017 р.
Ми, представники постійно діючої комісії, інженер з охорони праці Павленко П. Р.,
інспектор з кадрів Іванченко М. П., бухгалтер Попова Л. А., склали цей акт про те,
що в грудні 2017 р. на витрати виробництва списано вартість таких мийних і знешкоджувальних засобів, виданих відповідно до розділу IV Колективного договору
працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці.
№
з/п

Назва засобу

Одиниця
виміру

Кількість

Ціна, грн

Загальна
сума, грн

1

Мило господарське, 72 %

шт

20

6,00

120,00

2

Мило дегтярне

шт

9

10,00

90,00

3

Мазь захисна «Айсида»

туба

1

80,00

80,00

4

Порошок пральний «Мрія»

пач.

8

15,00

120,00

Усього

410,00

Усього за грудень 2017 р. видано мила господарського — 20 (двадцять) штук на
суму 120,00 (сто двадцять) грн, мила дегтярного — 9 (дев’ять) штук на суму 90,00
(дев’яносто) грн, мазі захисної «Айсида» — 1 (одну) тубу на суму 80,00 (вісімдесят) грн,
порошку прального «Мрія» — 8 (вісім) пачок на суму 120,00 (сто двадцять) грн, що
засвідчуємо.
Голова комісії,
інженер з охорони праці		

Павленко

П. Р. Павленко

Члени комісії:
інспектор з кадрів 			
бухгалтер 			

Іванченко		
Попова		

М. П. Іванченко
Л. А. Попова
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Індивідуальна податкова консультація
від 17.10.2017 р. № 2257/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо нарахування ЄСВ на зарплату учнів-практикантів
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі — Кодекс), розглянула лист [...] щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі —
єдиний внесок) на заробітну плату учням, які
проходять виробничу практику на підприємстві,
та в межах компетенції повідомляє.
Статтею 29 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р.
№ 103/98-ВР передбачено участь підприємств,
установ, організацій у здійсненні професійнотехнічної освіти.
Так, підприємства, установи, організації
незалежно від форм власності надають учням,
слухачам професійно-технічних навчальних закладів, зокрема, робочі місця для проходження
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
визначено постановою КМУ від 07.06.1999 р.
№ 992 (далі — Порядок).
Відповідно до пунктів 7 та 8 Порядку учні,
слухачі навчальних закладів, які згідно з договором, укладеним між професійно-технічним навчальним закладом та підприємством,
проходять виробничу практику і виробниче
навчання на підприємстві, не включаються до
складу (списку) і штатного розпису працівників
підприємства.
Разом з цим п. 10 Порядку визначено, що
з моменту розподілу слухачів професійно-технічного навчального закладу на робочі місця
або навчально-виробничі ділянки на них відповідно до законодавства про охорону праці по-

ширюються права та обов’язки щодо виконання
правил і норм охорони праці, техніки безпеки
та виробничої санітарії, правил внутрішнього
трудового розпорядку та інших правил і норм,
що діють на підприємстві, відповідних професій,
спеціальностей і рівнів кваліфікації робітників
та службовців. Учні, слухачі підлягають соціальному та іншому страхуванню нарівні з відповідними працівниками підприємства.
Згідно з п. 1 частини першої ст. 4 Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 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.
Базою нарахування єдиного внеску для
роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами
виплат, які включають основну та додаткову
заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній
формі, що визначаються відповідно до Закону
України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р.
№ 108/95-ВР, та сума винагороди фізичним
особам за виконання робіт (надання послуг) за
цивільно-правовими договорами (п. 1 частини
першої ст. 7 Закону № 2464).
Єдиний внесок для роботодавців встановлено в розмірі 22 % до визначеної ст. 7 Закону
№ 2464 бази нарахування єдиного внеску.
У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної
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плати, встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за
який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску (частина п’ята ст. 8 Закону № 2464).
Згідно з пунктом 8 розділу III Інструкції про
порядок нарахування та сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. № 449
(далі — Інструкція), для платників, визначених
пп. 1 п. 1 розділу II Інструкції, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума
єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, за який отримано дохід (при-
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буток), та встановленої ставки єдиного внеску
за умови перебування в трудових відносинах
повний календарний місяць або відпрацювання
всіх робочих днів звітного місяця.
Отже, якщо дохід у вигляді заробітної плати,
який виплачується студентам (учням) професійних училищ під час проходження виробничої
практики, не перевищує розміру мінімальної
заробітної плати, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за
який нараховується заробітна плата, та ставки
єдиного внеску, за умови відпрацювання всіх
робочих днів звітного місяця.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися
виключно платником податків, якому надано
таку консультацію.

Від редакції
У п. 7 Порядку надання робочих місць для
проходження учнями, слухачами професійнотехнічних навчальних закладів виробничого
навчання та виробничої практики, затвердженого постановою КМУ від 07.06.1999 р. № 992
(далі — Порядок № 922), зазначено, що учні,
слухачі професійно-технічних навчальних закладів на час виробничого навчання та виробничої
практики до складу (списку) і штатного розпису
працівників підприємства не включаються.
З огляду на це свого часу в листі від 14.08.2012 р.
№ 18973/03-20 ПФУ дійшов висновку, що якщо
учні не перебувають у трудових відносинах із
підприємством, то з їхньої зарплати ЄСВ не
справляється. Аналогічне роз’яснення, але
вже за авторством ДФСУ, було розміщено
в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗіР) у категорії 301.03, але
згодом воно було скасоване й з’явилося нове,
що «суми заробітної плати, які виплачує підприємство учням та слухачам навчальних закладів
у разі проходження ними виробничої практики,
є базою для нарахування єдиного внеску, і єдиний внесок у цьому випадку нараховує підприємство». І це неодноразово підтверджувалося

нею в індивідуальних податкових консультаціях
та листах на цю тему.
Не погодитися з таким твердженням важко,
оскільки згідно зі ст. 4 Закону про ЄСВ платниками ЄСВ є, зокрема, підприємства, які використовують працю фізичних осіб на умовах
трудового договору (контракту) або на інших
умовах, передбачених законодавством, чи за
цивільно-правовими договорами. І у випадку
з практикантами маємо використання праці
фізичних осіб «на інших умовах, передбачених
законодавством».
Але чому дохід, що нараховується практикантам за виконану роботу, названо заробітною
платою, не дуже зрозуміло. Заробітна плата —
це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним
роботу (ст. 1 Закону про оплату праці). Якщо ж
немає роботодавця та працівника, трудового
договору, то немає й заробітної плати. Але доки
плата за виконану практикантами роботу називатиметься зарплатою, доти ЄСВ слід сплачувати
з «дотяжкою» у випадках, передбачених у листі
від 29.01.2016 р. № 1394/5/99-99-17-03-03-16.
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 83

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

Сплата ПДФО в разі продажу
автомобіля
Який порядок сплати ПДФО в разі
продажу легкового автомобіля фізичною особою іншій фізособі?
Порядок оподаткування операцій
з продажу або обміну рухомого майна визначено ст. 173 ПКУ. Так, згідно
з п. 173.1 ПКУ дохід платника податку від
продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року
оподатковується за ставкою, визначеною
в п. 167.2 ПКУ, тобто 5 % від розміру отриманого доходу.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів,
мотоциклів, мопедів) визначається виходячи

з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості
цього об’єкта, визначеної згідно із законом.
Дохід від продажу (обміну) легкового
автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче
середньоринкової вартості відповідного
транспортного засобу або не нижче його
оціночної вартості, визначеної згідно із
законом (за вибором платника податку).
Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначається
щокварталу відповідно до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових
автомобілів, мотоциклів, мопедів, затвердженого постановою КМУ від 10.04.2013 р.
№ 403, Міністерством економічного розвит
ку і торгівлі України й оприлюднюється на
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його офіційному веб-сайті в режимі вільного
доступу до 10 числа місяця, наступного за
звітним кварталом.
Як виняток із положень п. 173.1 ПКУ,
дохід, отриманий платником податку від
продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого
майна у вигляді легкового автомобіля та/
або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає
оподаткуванню (абзац перший п. 173.2 ПКУ).
Водночас дохід, отриманий платником
податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда,
підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ПКУ (абзац другий п. 173.2
ПКУ).
Відповідно до п. 173.4 ПКУ під час проведення операцій з відчуження об’єктів рухомого майна в порядку, передбаченому
ст. 173 Кодексу:
• у разі продажу (обміну) легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів відповідні
договори посвідчуються нотаріусом за наявності документа про сплату до бюджету
продавцем (сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи із зазначеної
в договорі купівлі-продажу (міни), але не
нижче середньоринкової вартості таких
транспортних засобів;
• якщо під час продажу (обміну) легкових
автомобілів, мотоциклів, мопедів проводиться їх оцінка відповідно до закону, нотаріус
посвідчує відповідні договори за наявності
документа про сплату до бюджету продавцем
(сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи з такої оціночної вартості
таких транспортних засобів, та документа
про оцінку транспортних засобів.
Для цілей п. 173.4 ПКУ та відповідно пп. «б»
пп. 168.4.5 ПКУ фізична особа (продавець)
у разі нотаріального посвідчення договорів
купівлі-продажу майна є відповідальною за
нарахування й утримання ПДФО, відповідно
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самостійно визначає суму податку та сплачує
його до бюджету через банківські установи
за місцем нотаріального посвідчення такого
договору.
Отже, у разі отримання фізичною особою
протягом звітного (податкового) року доходу від продажу іншій фізичній особі двох
та більше об’єктів рухомого майна у вигляді
легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/
або мопеда, визначеного п. 173.1 ПКУ, або
об’єктів рухомого майна, які не входять до
цього переліку, ПФДО сплачує фізична особа — продавець самостійно до нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу за
місцем нотаріального посвідчення такого
договору за ставками: для резидентів — 5 %,
нерезидентів — 18 %.

Оподаткування доходу
працюючого пенсіонера —
інваліда II групи
Як оподатковувати дохід у вигляді
заробітної плати та надавати ПСП
фізичній особі, яка є працюючим
пенсіонером — інвалідом II групи?
Відповідно до п. 167.1 ПКУ cтавка
ПДФО становить 18 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих
(виплачених, наданих), зокрема, у формі
заробітної плати, інших заохочувальних та
компенсаційних виплат або інших виплат
і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими
договорами.
Будь-який платник податку має право
на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного
від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати, на суму ПСП у розмірі, що дорівнює
50 % розміру прожиткового мінімуму для
працездатної особи (у розрахунку на місяць),
встановленого законом на 1 січня звітного
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податкового року, що у 2017 р. становить
800 грн, так звана звичайна ПСП (пп. 169.1.1
ПКУ).
Розмір заробітної плати, що дає право на
ПСП, визначається множенням прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, встановленого на 1 січня звітного року (у 2017 р. —
в розмірі 1600 грн) на 1,4 та округлюється
до найближчих 10 грн і у 2017 р. становить
2240 грн (пп. 169.4.1 ПКУ).
Підпунктом «г» пп. 169.1.3 ПКУ, з урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 цього Кодексу, визначено, що платник податку
має право на зменшення суми загального
місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді
заробітної плати, на суму ПСП у розмірі, що
дорівнює 150 % звичайної ПСП (у 2017 р. —
1200 грн), якщо він є інвалідом I або II групи,
у т. ч. з дитинства, крім інвалідів, пільга яким
визначена пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ (інвалідів
І і ІІ групи з числа учасників бойових дій на
території інших країн у період після Другої
світової війни).
Об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5 % є доходи, які підлягають
оподаткуванню ПДФО (п. 161 підрозділу 10
розділу XX Кодексу).
Таким чином, доходи у вигляді заробітної
плати, нараховані (виплачені) платнику
податку відповідно до умов трудового договору, включаються до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника
податку та підлягають оподаткуванню ВЗ
за ставкою 1,5 % та ПФДО (з урахуванням
застосованої ПДФО) за ставкою 18 %.
При цьому інвалід ІІ групи має право
на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного
від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати, на суму ПСП у 2017 р. у сумі 1200 грн,
якщо розмір отриманого протягом місяця
доходу не перевищує граничного розміру доходу для її застосування — 2240 грн
(у 2017 р.).
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Заповнення ф. № 1ДФ у разі
надання поворотної фінансової
допомоги
Який порядок заповнення податкового розрахунку за ф. № 1ДФ у разі
виплати доходу на користь фізособи у вигляді поворотної фінансової допомоги за ознакою доходу «153»? Необхідно
заповнювати гр. 3а та гр. 3 чи лише гр. 3?
Згідно з пп. 165.1.31 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку
іншим особам, яка повертається йому, основ
на сума поворотної фінансової допомоги, що
отримується платником податку.
Відповідно до п. 3 Порядку заповнення та
подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум
утриманого з них податку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок № 4):
• у гр. 3а «Сума нарахованого доходу»
відображається (за звітний квартал) дохід,
який нараховано фізичній особі відповідно
до ознаки доходу згідно з довідником ознак
доходів, наведеним у додатку до Порядку
№ 4. У разі нарахування доходу його відображення у гр. 3а є обов’язковим незалежно
від того, виплачені такі доходи чи ні;
• у гр. 3 «Сума виплаченого доходу»
відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим
агентом;
• у гр. 4а «Сума нарахованого податку»
відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого
платнику податку згідно із законодавством;
• у гр. 4 «Сума перерахованого податку»
відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.
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Таким чином, у разі виплати доходу на
користь фізичної особи у вигляді поворотної фіндопомоги за ознакою доходу «153»
у ф. № 1ДФ відображається сума нарахованого доходу у гр. 3а, сума виплаченого
доходу — у гр. 3, а у гр. 4а (нарахований
податок) та графі 4 (перерахований податок)
проставляються нулі.

Порядок подання копії ф. № 1 ДФ
Яким чином подавати ф. № 1ДФ за
відокремлений підрозділ, не уповноважений нараховувати, утримувати й сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, та який порядок подання
копій ф. № 1ДФ до контролюючого органу
за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в разі її подання податковим агентом у паперовому вигляді?
Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) податок до бюджету,
податковий розрахунок у вигляді окремого
витягу за такий підрозділ подає юридична
особа до контролюючого органу за своїм
місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за
місцезнаходженням такого відокремленого
підрозділу в установленому порядку.
Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податку, і сум утриманого
з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р.
№ 4 (далі — Порядок № 4). Окремого порядку
подання копій ф. № 1ДФ не встановлено.
Згідно з п. 2.3 розділу II Порядку № 4 податковий розрахунок подається податковими
агентами в один із таких способів:
• засобами електронного зв’язку в елект
ронній формі з дотриманням умови щодо
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використання електронного цифрового
підпи-су відповідальної особи податкового
агента у порядку, визначеному законодавством;
• на паперовому носії разом з електрон
ною формою на електронному носії інформації;
• на паперовому носії, якщо кількість
рядків у податковому розрахунку не перевищує десяти.
Враховуючи викладене, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не упов
новажений нараховувати, утримувати та
сплачувати (перераховувати) ПДФО до бюджету, то податковий розрахунок у вигляді
окремого витягу за такий підрозділ подає
юридична особа до контролюючого органу за
своїм місцезнаходженням та надсилає копію
такого розрахунку до контролюючого органу
за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в порядку, встановленому
п. 49.3 ПКУ.
Тобто юридична особа, яка подає податковий розрахунок за ф. № 1ДФ на паперових носіях, надсилає копію розрахунку до
контролюючого органу за місцезнаходженням неуповноваженого відокремленого підрозділу поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
Згідно з п. 2.6 розділу II Порядку № 4
у разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий
розрахунок у вигляді окремої порції за такий
підрозділ подає юридична особа до конт
ролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до
контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку.
У порції, яка подається головним підприємством за відокремлений підрозділ,
зазначаються відомості щодо фізичних осіб
(працівників) цього підрозділу.

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Таблица 5 отчетности по ЕСВ:
отражаем трудовые
c. 87
отношения с матерями

Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту інформаційно-аналітичних
систем і електронних реєстрів Пенсійного фонду України

ТАБЛИЦЯ 5

звітності з ЄСВ:
відображаємо трудові
відносини з матерями
У статті розглянуто кілька ситуацій щодо відображення в таблиці 5
звітності з ЄСВ трудових відносин із жінками, яким надаються
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за
дітьми до досягнення ними трирічного чи шестирічного (за
медичним висновком) віку
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Правила заповнення
таблиці 5
Відповідно до п. 8 розділу ІІ Порядку
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435), таблиця 5 додатка 4 до цього
Порядку (далі — таблиця 5) призначена
для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі
застрахованих осіб.
Таблиця 5 подається страхувальником,
якщо протягом звітного періоду:
• було укладено або розірвано трудовий
договір (цивільно-правовий договір, крім
цивільно-правового договору, укладеного
з фізичною особою — підприємцем, якщо
виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним
у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадських формувань) із застрахованою
особою;
• було укладено або розірвано трудовий
договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
• особі надано відпустку для догляду за
дитиною від трирічного віку до досягнення
нею шестирічного віку;
• особі надано відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку;
• особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.
У разі якщо за даними страхувальника
протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору),
надання відповідної відпустки, таблиця 5
не формується та не надається до органу
доходів і зборів.
Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було
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розірвано трудовий договір, а потім знову
укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в таблиці 5:
• перший — із зазначенням дати припинення трудових відносин;
• другий — із зазначенням дати початку
трудових відносин.
У разі якщо особі надано відпустку для
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами,
у звітному місяці зазначається дата початку
відпустки.
Якщо в особи закінчилася відпустка для
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,
у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.
Заповнення таблиці 5 передбачає зазначення таких категорій осіб:
• 1 — наймані працівники (з трудовою
книжкою);
• 2 — наймані працівники (без трудової
книжки);
• 3 — особи, які виконують роботи за
договорами цивільно-правового характеру;
• 4 — особи, яким надано відпустку для
догляду за дитиною від трирічного віку до
досягнення нею шестирічного віку;
• 5 — особи, яким надано відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами;
• 6 — особи, яким надано відпустку для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Нагадаємо, що категорією 6 «Особи, яким
надано відпустку для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку» звітність
з ЄСВ було доповнено згідно з постановою
ПФУ від 22.07.2013 р. № 12-1 із серпня 2013 р.
Далі розглянемо кілька практичних ситуацій, для вирішення яких передплатники
найчастіше звертаються до редакції.

№12 (137) декабрь 2017

Звільнення в останній день
відпустки
Ситуація
Працівниця перебуває у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Дитині виповнюється три роки
28.11.2017 р. Жінка написала заяву про
звільнення з роботи за власним бажанням
28.11.2017 р. (без виходу на роботу). Як
відобразити інформацію щодо припинення
трудових відносин із нею в таблиці 5: двома
рядками чи одним?
Як діяти
Якщо працівниця звільняється в період перебування у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного
віку, то трудові відносини припиняються,
в т. ч. припиняється відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку (така відпустка надається лише застрахованим особам, які перебувають у трудових
відносинах).
Якщо підставою закінчення відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку є припинення трудових відносин, то в таблиці 5 інформація про трудові
відносини з працівницею відображається
в одному рядку таким чином:
• у реквізиті 7 «Категорія особи» — категорія особи 1 чи 2 (залежно від виду трудового
договору);
• у графі «Дата закінчення» реквізиту 11
«Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та
відпусток» — 28.11.2017 (дата припинення
трудових відносин);
• у реквізиті 13 «Підстава для припинення трудових відносин», який заповнюється обов’язково під час звільнення особи з категорією 1 та 2, зазначається підстава звільнення — стаття КЗпП. Вона обирається з довідника, який розроблено згідно
з КЗпП. Зокрема, в разі звільнення праців-
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ника за власним бажанням без поважних
причин за ст. 38 КЗпП із довідника обирається «ст. 38 КЗпП (неповажн. прич.)»,
а в разі звільнення за власним бажанням
із поважних причин — текст «ст. 38 КЗпП
(поважн. прич.)».

Надання відпустки для догляду
за другою дитиною
Ситуація
Працівниця перебувала у відпустці для
догляду за старшою дитиною до досягнення
нею трирічного віку по 20.11.2017 р. (день
виповнення дитині трьох років). Одразу після цього з 21.11.2017 р. їй надається
така сама відпустка для догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку (три роки їй виповниться у 2020 р.).
Як відображаються такі відпустки в таб
лиці 5?
Як діяти
Якщо протягом звітного місяця у працівниці закінчилася одна відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку (за старшою дитиною) та надається
друга відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку (за молодшою дитиною), то інформація про трудові
відносини з працівницею відображається
в таблиці 5 двома рядками.
У першому рядку таблиці 5 за листопад
відображаються, зокрема:
• у реквізиті 7 «Категорія особи» — 6
(особи, яким надано відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку);
• у графі «Дата закінчення» реквізиту 11
«Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та
відпусток» — 20.11.2017 (дата закінчення
відпустки для догляду за старшою дитиною
до досягнення нею трирічного віку).
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У другому рядку відображаються, зокрема:
• у реквізиті 7 «Категорія особи» — 6
(особи, яким надано відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку);
• у графі «Дата початку» реквізиту 11
«Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та
відпусток» — 21.11.2017 (дата початку відпустки для догляду за молодшою дитиною
до досягнення нею трирічного віку).
Якщо б після закінчення відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку по 20.11.2017 р. працівниці
надавалася відпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею шестирічного віку за
медичним висновком, то також потрібно
заповнювати два рядки, зазначивши у першому дату закінчення відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, а в другому — дату початку нової відпустки, зокрема:
• у реквізиті 7 «Категорія особи» — 4
(особи, яким надано відпустку для догляду за
дитиною від трирічного віку до досягнення
нею шестирічного віку);
• у графі «Дата початку» реквізиту 11
«Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру
та відпусток» — 21.11.2017 (дата початку
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним
висновком).

Надання відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами
Ситуація
Працівниця перебувала у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Під час цієї відпустки вона
народила другу дитину, надавши листок
непрацездатності в листопаді 2017 р., датований з 10.10.2017 р. Як відображаються
такі відпустки в таблиці 5?

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Як діяти
Сподіваємося, що відпустка для догляду
за першою дитиною до досягнення нею
трирічного віку свого часу була відображена в таблиці 5 в момент її надання з кодом
категорії особи 6.
Тепер же маємо інший тип відпустки —
у зв’язку з вагітністю та пологами, що передбачає її відображення в таблиці 5 з кодом категорії особи 5 — особи, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.
У той же час ситуація ускладнюється
тим, що інформація про відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами стала відома в листопаді, хоча розпочинається вона в жовтні. У цьому випадку рекомендуємо діяти
таким чином.
У таблиці 6 звітності з ЄСВ за листопад
2017 р. у розрізі місяців з 10.10.2017 р. по
12.02.2018 р. пропорційно кількості календарних днів слід відобразити інформацію
про оплату відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами.
Заповнення таблиці 6 з кодом категорії
застрахованої особи 42 «Особи, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами» передбачає можливість її заповнення
«назад», тобто в листопаді 2017 р. можна
вказати інформацію про суму допомоги по
вагітності та пологах за жовтень 2017 р.,
і це не вважається помилкою.
А от інформацію про відпустки в таблиці 5 за жовтень слід «розставити» на місця
таким чином.
Пунктом 4 розділу V Порядку № 435 встановлено, що якщо в таблиці 5 страхувальник
не зазначив будь-якої дії щодо застрахованої
особи з тих, що передбачені п. 8 розділу IV
цього Порядку, він подає Звіт за попередній
період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць Звіту) із зазначенням типу форми
«додаткова» та таблицю 5 із зазначенням
типу форми «додаткова», яка містить дані на
цю застраховану особу. Звіт із зазначенням
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типу форми «додаткова» не повинен містити
таблиць 1–4 додатка 4 до цього Порядку.
Таким чином, підприємству слід сформувати «додаткову» таблицю 5 за жовтень
2017 р. та відобразити в ній двома рядками
таку інформацію:
• у першому рядку:
у реквізиті 7 «Категорія особи» — 6
(особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку);
у графі «Дата закінчення» реквізиту 11 «Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового
характеру та відпусток» — 09.10.2017
(дата закінчення відпустки для догляду
за старшою дитиною до досягнення
нею трирічного віку).
• у другому:
у реквізиті 7 «Категорія особи» — 5
(особи, яким надано відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами);
у графі «Дата початку» реквізиту 11
«Період трудових відносин, відносин
за договорами цивільно-правового
характеру та відпусток» — 10.10.2017
(дата початку відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами).
Наступного року, в лютому 2018 р.,
у таблиці 5 слід буде відобразити закінчення
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами:
• у реквізиті 7 «Категорія особи» — 5
(особи, яким надано відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами);
• у графі «Дата закінчення» реквізиту 11
«Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та
відпусток» — 12.02.2018 (дата закінчення
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами).
І в другому рядку, якщо вона продовжуватиме відпустку для догляду за першою
дитиною до досягнення нею трирічного віку:
• у реквізиті 7 «Категорія особи» — 6
(особи, яким надано відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку);
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• у графі «Дата початку» реквізиту 11
«Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру
та відпусток» — 13.02.2018 (дата початку
(а по суті продовження) відпустки для догляду за старшою дитиною до досягнення
нею трирічного віку).
Якщо працівниця звільняється:
• під час відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами, яка настала під час відпустки
для догляду за дитиною, а інформація про
початок відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами не вказувалася в таблиці 5;
• під час відпустки для догляду за дитиною, а інформація про її початок після
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
не вказувалася в таблиці 5,
то в обох випадках слід подавати таблицю 5 «додаткова» за ці періоди, розставивши
дати закінчення/початку відпусток по місцях.

Продовження відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами
Ситуація
Жінка, яка перебуває у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами по 10.11.2017 р.,
надала додатковий листок непрацездатності
на 14 календарних днів у зв’язку з ускладненнями під час пологів. Як інформацію
про наявність та оплату такого листка непрацездатності відобразити у таблицях 5
та 6 звітності з ЄСВ?
Як діяти
Додатковий листок непрацездатності
у зв’язку з вагітністю та пологами відрізняється від звичайного листка непраце
здатності тим, що він, як і основний листок
непрацездатності у зв’язку з вагітністю та
пологами, видається наперед і вказує на
подію — початок і закінчення відпустки —
у майбутньому. Проте оплачується він і відображається в таблиці 6 в місяці отримання,
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а інформація в таблиці 5 по ньому відображається з настанням дат, на які він вказує.
Отже, у таблиці 5 в місяці отримання
додаткового листка непрацездатності, наприклад, у жовтні, інформація про продов
ження відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами не відображається. Інформацію
про закінчення «основної» (10.11.2017 р.)
та/або початок «додаткової» (11.11.2017 р.)
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
ми зможемо відобразити тільки у місяці їх
фактичного закінчення та/або початку —
у листопаді, подаючи звітність з ЄСВ у грудні:
• у першому рядку вказуємо:
у реквізиті 7 «Категорія особи» — 5
(особи, яким надано відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами);
у графі «Дата закінчення» реквізиту 11 «Період трудових відносин,
відносин за договорами цивільноправового характеру та відпусток» —
10.11.2017 (дата закінчення «основної» відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами);
• у другому рядку зазначаємо:
у реквізиті 7 «Категорія особи» — 5
(особи, яким надано відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами);
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у графі «Дата початку» реквізиту 11
«Період трудових відносин, відносин
за договорами цивільно-правового
характеру та відпусток» — 11.11.2017
(дата початку «додаткової» відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами).
Якщо додатковий листок непрацездатності було оплачено в жовтні, то в таблиці 6
звітності з ЄСВ за жовтень слід було відобразити оплату за ним, вказавши місяць
нарахування «11.2017».
Якщо додатковий листок непрацездатності оплачено в листопаді, то в таблиці 6
звітності з ЄСВ за листопад слід відобразити
оплату за ним, вказавши місяць нарахування
«11.2017».
В обох випадках у таблиці 6 слід вказувати кількість днів перебування у трудових
відносинах (31 чи 30) незважаючи на те,
що інформація про це вже була відображена
у таблиці 6 звітності з ЄСВ ще в липні 2017 р.,
дні перебування у трудових відносинах
через це не задвояться.
Нагадаємо, що жінки, які перебувають
у відпустках для догляду за дитиною, до
виходу на роботу в таблиці 6 не відображаються, крім випадків, коли їм виплачується
дохід (премія тощо), і тільки в місяці виплати.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

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

Обмін довідки на листок
непрацездатності та
перерахунок відпускних
Працівник у травні хворів і через
відсутність листків непрацездатності надав довідку медзакладу.
У липні він перебував у відпустці, й розрахунок відпускних проводився без урахування суми допомоги по тимчасовій
непрацездатності, яка через відсутність
листка непрацездатності не нараховувалася. Тепер працівник обміняв довідку
на листок непрацездатності. Чи потрібно
перераховувати суму відпускних?
Стосовно цього питання склалося
два підходи: перераховувати і не
перераховувати. Редакція вважає,
що перерахунок відпускних проводити не
потрібно, крім одного випадку, про який
йтиметься далі.
Підпунктом 1.6.2 Інструкції зі статистики
зарплати визначено, що якщо нарахування
фонду оплати праці здійснюються за по
передній період, зокрема у зв’язку з уточ
ненням кількості відпрацьованого часу,
виявленням помилок, вони відображаються
у фонді оплати праці того місяця, у якому
були здійснені нарахування.
А п. 4.3 Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському об
ліку, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 24.05.1995 р. № 88, ви
значено, що помилки в облікових регістрах
за минулий звітний період виправляються
способом сторно або із знаком «мінус», а пра
вильний запис — чорнилом темного кольору.

Внесенням цих даних до облікового регістру
в місяці, в якому виявлено помилку, ліквіду
ється неправильний запис та відображається
правильна сума і кореспонденція рахунків
бухгалтерського обліку.
Це вказує на те, що допомога, яка нара
ховується в листопаді за травень, є доходом
листопада. (Хоча й ненарахування допомоги
в травні через відсутність підтвердних до
кументів помилкою не є). Тому підстав для
перерахунку відпускних немає. Для цілей
оподаткування ПДФО, ВЗ і ЄСВ — це дохід
листопада, який відображається «згорнуто»
з іншими доходами.
У той же час п. 2 Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100,
встановлено, що час, протягом якого праців
ники згідно з чинним законодавством або
з інших поважних причин не працювали і за
ними не зберігався заробіток або зберігався
частково, виключається із розрахункового
періоду. Це означає, що розраховуючи від
пускні в липні, із розрахункового періоду
слід було виключати дні тимчасової непра
цездатності, підтверджені довідкою. Якщо
ці дні виключалися, сума відпускних не
занижена; якщо ні — занижена.
Припустимо, дохід за розрахунковий пері
од 12 місяців з липня 2016 р. по червень 2017 р.
тановить 60 000 грн. Середньоденна зар
плата для розрахунку відпускних: 60 000 ÷
÷ (365 – 11) = 169,49 грн. Якщо працівник
хворів увесь травень і дні не виключали
ся, середньоденна зарплата становитиме:
55 000 ÷ (365 – 11) = 155,36 грн; якщо ж
дні хвороби виключити: 55 000 ÷ (365 –
– 31 – 8) = 168,71 грн.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 23.05.2017 р. № 262/0/86-17/273

Щодо застосування п. 28 Порядку № 1266 для працівників
з погодинною системою оплати праці
Департамент соціального страхування та
партнерства розглянув ваш лист <...> стосовно
розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах для працівників
з погодинною оплатою праці, та надає такі
роз’яснення.
Відповідно до частини другої ст. 33 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105
(далі — Закон № 1105) порядок обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги
по тимчасовій непрацездатності, по вагітності
та пологах визначається КМУ.
Згідно з п. 28 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням, затвердженого постановою
КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок), якщо в розрахунковому періоді перед
настанням страхового випадку застрахована
особа з поважних причин не мала заробітку
або страховий випадок настав у перший день
роботи, середня заробітна плата визначається
виходячи з тарифної ставки (посадового окладу)

Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства

або її частини, встановленої на день настання
страхового випадку.
Пунктом 5 Порядку визначено, що в разі
якщо середня заробітна плата обчислюється
відповідно до п. 28 цього Порядку, середньоденна заробітна плата за один календарний
день визначається шляхом ділення тарифної
ставки (посадового окладу) або їх частини
(у разі якщо особа працює в режимі неповного робочого дня чи тижня) на середньомісячну
кількість календарних днів (30,44).
На думку Мінсоцполітики, у разі якщо оплата
праці працівників на підприємстві здійснюється
за погодинною системою оплати праці, тарифна ставка на момент настання страхового
випадку може бути розрахована як добуток
погодинної тарифної ставки в місяці настання
страхового випадку на норму робочого часу
в цьому місяці.
Обчислення середньоденної заробітної
плати в місяці настання страхового випадку
в прикладах, зазначених у зверненні, необхідно
здійснювати шляхом ділення тарифної ставки
в місяці настання страхового випадку на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

О. Савенко

№12 (137) декабрь 2017

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Від редакції

РЕКЛАМА

Насправді у п. 28 Порядку № 1266 зазначено,
що «якщо тарифна ставка (посадовий оклад)
не встановлюється, розрахунок проводиться
виходячи з розміру мінімальної заробітної плати
(або її частини), встановленого законом на день
настання страхового випадку». І про жодне обчислення тарифної ставки (посадового окладу)
розрахунком «назад» не йдеться.
Але навіть якщо й брати до уваги рекомендації Мінсоцполітики, то варто замислитися:
а мінімальна зарплата в годинному розмірі
19,34 грн також обчислена діленням її місячного розміру (3200,00 грн) на норму робочого
часу в цьому місяці?
Чи потрібно і як встановлювати працівникам
тарифну ставку (посадовий оклад), можна
дізнатися зі статті «Тарифні ставки (оклади):
чи потрібно та як встановлювати» у журналі
«Заработная плата» № 8/2017, с. 60. Про те,
що таке почасова система оплати праці (складовою якої є погодинна оплата праці), ми писали в журналі «Заработная плата» № 11/2016,
с. 29.
Нагадаємо лише, що за почасової системи
оплати праці є такі види ставок:
• місячна тарифна ставка;
• годинна тарифна ставка;
• місячний оклад;
• місячний посадовий оклад.
Місячна тарифна ставка — для категорії
робітників, що тарифікуються за кваліфікаційними розрядами (для робітників-розрядників).

Це вихідна розрахункова величина для кожного
розряду тарифної сітки, через яку порозрядно
розраховуються годинні тарифні ставки.
Годинна тарифна ставка — для категорії
робітників, що тарифікуються за кваліфікаційними розрядами (робітників-розрядників). Це
щомісячна постійна розрахункова величина
для нарахування зарплати працівникам з погодинною формою оплати праці. Обчислюється
як частка від ділення розміру місячної тарифної ставки на середньомісячну норму робочого часу.
Місячний оклад — для категорії робітників
наскрізних і окремих професій, праця яких не
тарифікується за кваліфікаційними розрядами
(для робітників-нерозрядників) з оплатою праці за місячними окладами. Для нарахування
зарплати щомісяця визначається розрахункова
величина — годинна ставка. Ця годинна ставка
обчислюється як частка від ділення розміру
місячного окладу на місячну норму годин: за поденного обліку робочого часу — на календарну
норму, а за підсумованого обліку — на норму за
затвердженим графіком роботи. У разі повного
відпрацювання норми годин (календарної або за
графіком роботи) місячний оклад нараховується
в повному розмірі.
Місячний посадовий оклад — для категорії
службовців (керівників, професіоналів, фахівців,
технічних службовців). Умови та порядок оплати
праці такі ж, як і наведені вище з місячними
окладами.
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Робочий час
(у годинах) при

Кількість днів

Календарні дні — 31
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 10
Святкові дні — 1
Неробочі дні — 11

40-годинному робочому тижні — 160,01
1

За умови, що 25.12.2017 р. —

святковий день

Грудень 2017 р.
7 грудня, четвер
Закінчується строк подання органам статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за листопад 2017 р.

20 грудня, середа
Закінчується строк подання до органів
доходів і зборів:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування до органів
доходів і зборів за листопад 2017 р.

Закінчується строк сплати:
ЄСВ з доходу за листопад 2017 р.

28 грудня, четвер
Закінчується строк сплати:
ЄСВ з доходу за листопад 2017 р. гірничими
підприємствами.

29 грудня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого оподатковуваного
доходу за листопад 2017 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за листопад 2017 р.
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