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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Новий порядок заповнення
таблиці 5 звітності з ЄСВ здійняв
стільки «галасу», що, можливо,
повз вас пройшла інформація
про те, що 5 вересня КМУ ухвалив розпорядження «Про заходи, спрямовані на детінізацію
відносин у сфері зайнятості населення», яким передбачено
проведення Держпраці, ДФСУ,
ПФУ, Національною поліцією
України та іншими центральними органами виконавчої влади
спільно з органами місцевого
самоврядування комплексних
заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із
найманими працівниками.
Які ж саме нові заходи розробив уряд, на час підготовки
журналу до друку ще не відомо. Але який сенс в оформленні трудових відносин, якщо особи, які виконують роботи
(надають послуги) за договорами ЦПХ, мають ті ж права, що
й наймані працівники? Наприклад, право на страховий стаж,
а отже, і на оплату «лікарняних» та «декретних». Інша справа, якщо акцент буде зроблено на детінізації оплати праці…
Доцент кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана, кандидат юридичних наук і автор нашого журналу
Олександр Єфімов на своїй сторінці в соціальній мережі Фейс
бук пише, що в цивільному праві є феномен, який називається
«джерело підвищеної небезпеки». Це може бути майно, сам
факт володіння яким уже створює небезпеку. І тут же зазначає, що «у таке джерело (підвищеної небезпеки. — Прим. ред.)
поступово перетворюється найманий працівник. Відмінність
лише в тому, що класичне джерело підвищеної небезпеки
створює цю небезпеку не стільки для його володільця, скільки
для оточуючих. Найманий же працівник створює підвищену
небезпеку для самого роботодавця».
Одним словом, чим далі «в ліс», тим більша небезпека…
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заробітна плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямої лінії —
20092018
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Оплата праці за підсумованого обліку робочого часу
Лист від 02.07.2018 р.
№ 1139/0/101-18/28

Розглянуто особливості організації роботи за підсумованого обліку
робочого часу та оплати праці. Зокрема, роз’яснюється, що нормальна
тривалість робочого часу визначається шляхом віднімання від норми
тривалості робочого часу, розрахованої за графіком шестиденного
(п’ятиденного) робочого тижня, в обліковому періоді часу, упродовж
якого працівник перебував у відпустці, на «лікарняному» і т. д. У разі
якщо працівник перебував у відпустці, під час підрахунку нормального числа робочих годин облікового періоду виключаються дні за
графіком 8-годинного робочого дня (п’ятиденного робочого тижня),
оскільки відпустки надаються в календарних днях (а не тривалість
змін. — Прим. ред.). Крім того, роз’яснюється, що якщо нарахована
зарплата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою
від законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати,
роботодавець проводить доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою зарплати. Хоча Мінсоцполітики і не
вказує прямо, та це твердження слід розуміти так, що для працівника, який працює за підсумованим обліком робочого часу, місячна
норма праці — це кількість годин роботи за його графіком роботи.
Але в разі укладення трудового договору про роботу на умовах
неповного робочого часу, а також в разі невиконання працівником
у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна зарплата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Індексація зарплати студента, який працює
Лист від 14.08.2018 р.
№ 14/0/216-18

Наводиться приклад індексації зарплати студента, який працює.
Увага звертається на два таких важливих моменти. Перший: якщо
працівника прийнято на роботу не з початку місяця, а всередині,
для індексації зарплати слід застосовувати п. 4 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою
КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, яким передбачено, що в разі коли
особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається
із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно
відпрацьованому часу. Другий: індексація зарплати проводиться
в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних
осіб, з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії. Зокрема,
якщо в червні 2018 р. (за умовами прикладу. — Прим. ред.) розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, — 1762 грн,
розмір проіндексованої стипендії — 490 грн, то індексації підлягає
1272 грн зарплати (1762 – 490). Тож сума індексації за повністю відпрацьований місяць становила 85,22 грн (1272 грн × 6,7 ÷ 100, де
6,7 % — величина приросту індексу споживчих цін у червні 2018 р.,
якщо останнє підвищення тарифних ставок (окладів) відбулося у вересні 2017 р.), а оскільки учня було прийнято на роботу з 11.06.2018 р.,
сума індексації мала виплачуватись за фактично відпрацьовані дні,
тобто 85,22 грн ÷ 20 роб. дн. × 14 відпр. дн. = 59,65 грн.
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Заповнення реквізиту «Видати» в касовому ордері
Індивідуальна податкова
консультація
від 15.08.2018 р.
№ 3549/6/99-99-14-05-0115/ІПК

Роз’яснюється, що в разі оформлення видаткової відомості в реквізиті «Видати» у видатковому ордері вказується прізвище, ім’я та по
батькові особи, на яку оформлена видаткова відомість на виплату
заробітної плати. Нагадаємо, що в п. 32 Положення про ведення
касових операцій реквізити у видатковому ордері «Одержав»,
«Дата», «Сума», «Підпис одержувача», дані документа, що засвідчує особу отримувача (які заповнюються отримувачем готівки) та
в прибутковому ордері «Прийнято від» не заповнюються в касових
ордерах, які оформляються на загальну суму проведених установою/
підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими
відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки
до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її
в касі). Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях
є обов’язковими до заповнення.

Місце сплати земельного податку
Індивідуальна податкова
консультація
від 04.09.2018 р.
№ 3835/6/99-99-13-01-0115/ІПК

Роз’яснюється, що податковий агент, який нараховує (виплачує)
доходи у вигляді орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, починаючи з 15.08.2018 р. сплачує
(перераховує) ПДФО до відповідного бюджету за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не
виділених в натурі (на місцевості). На цю тему див. також статтю на
с. 57 цього номера журналу.

Оплата проживання нерезидента
Індивідуальна податкова
консультація
від 20.08.2018 р.
№ 3592/6/99-99-15-01-15/
ІПК

Роз’яснюється, що дохід у вигляді вартості послуг проживання фізичної особи — нерезидента на території України, які оплачуються
юридичною особою — резидентом за власний рахунок, включається
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого
нерезидента як додаткове благо та оподатковується ПДФО на загальних підставах і підлягає відображенню у ф. № 1ДФ з ознакою
доходу «126», що, своєю чергою, потребує отримання ним ідентифікаційного коду. На цю тему див. також статтю «Чужі» працівники та
витрати: додаткове благо чи складова ціни» в журналі «Заробітна
плата» № 3/2018, с. 72.

Нарахування ЄСВ на суму компенсації за житло
Індивідуальна податкова
консультація
від 29.08.2018 р. № 3755/
ІПК/20-40-13-11-11

Головне управління ДФС у Харківській області роз’яснює, що компенсаційні виплати, що встановлені колективним договором у вигляді
відшкодування вартості оренди житла працівникам, відносяться до
виплат, на які відповідно до Закону про ЄСВ нараховується ЄСВ.
Виняток становить лише компенсація вартості житла, переданого
у власність працівникам.
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Своє запитання
ви можете поставити,
зателефонувавши
на пряму лінію
«Запитання — відповідь»:

(44) 581-57-07
у робочі дні з 10.00 до 15.00

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

Виплата компенсації
за додаткову відпустку,
перервану хворобою
Працівниця, яка є державним службовцем, перебуваючи у щорічній
додатковій відпустці тривалістю
15 календарних днів захворіла. Залишилося 9 календарних днів невикористаної
частини відпустки. Вона не виявляє бажання переносити чи продовжувати її,
проте хоче за дні відпустки, невикористані у зв’язку з хворобою, отримати грошову
компенсацію. Чи правомірно виплатити
їй компенсацію за умови, що за поточний
робочий рік щорічна відпустка повної
тривалості використана? Якщо так, то
як саме оформити наказ?
Відповідно до частини четвертої ст. 24
Закону про відпустки за бажанням
працівника частина щорічної відпуст-

ки замінюється грошовою компенсацією.
При цьому в згаданій статті зазначено, що
тривалість наданої працівникові щорічної та
додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. Тобто основною
умовою для отримання грошової компенсації за частину відпустки, яка встановлена
працівникові, є фактичне використання
ним в обов’язковому порядку мінімальної
тривалості такої відпустки за відповідний
робочий рік.
Утім, зауважимо, що для держслужбовців
згідно з п. 1 ст. 57 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII
(далі — Закон № 889) тривалість щорічної
основної оплачуваної відпустки становить
30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки.
Окрім згаданої відпустки держслужбовцям надаються додаткові оплачувані відпустки, механізм надання яких визначено
в Порядку надання державним службовцям
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додаткових оплачуваних відпусток, затвердженому постановою КМУ від 06.04.2016 р.
№ 270 (далі — Порядок № 270). Згідно зі
ст. 58 Закону № 889 та п. 2 Порядку № 270
за кожний рік держслужби після досягнення
п’ятирічного стажу державної служби держслужбовцю надається один календарний
день щорічної додаткової оплачуваної відпустки. Тобто починаючи із шостого року
стажу державної служби ця відпустка збільшується на один календарний день за кожний наступний рік. Однак перевищувати
15 календарних днів вона не може. Отже,
із запитання випливає, що працівниця має
щонайменше 15 років державної служби.
Зауважимо, що п. 4 Порядку № 270 передбачено, що додаткова відпустка, яка надається держслужбовцям, належить до щорічних
відпусток, тому застосування норми щодо
заміни невикористаної частини щорічної
відпустки грошовою компенсацією, яка визначена Законом про відпустки, є доцільним.
Отже, на думку автора, за бажанням працівниці після використання нею за робочий
рік 24 (а в наведеному випадку — 30) календарних днів щорічної відпустки за решту
днів невикористаної щорічної відпустки за
цей же робочий рік їй може бути виплачена
грошова компенсація.
У ситуації, що розглядається, це має такий вигляд. Тривалість щорічної відпустки
працівниці становить 45 календарних днів
(30 календарних днів — щорічна основна відпустка та 15 календарних днів — щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років держслужбовця). Таким чином, за умови
використання працівницею за відповідний
робочий рік 30 календарних днів щорічної
відпустки, які передбачені Законом № 889,
за 15 днів вона може отримати компенсацію.
Але оскільки відпустка частково все ж була
використана, саме невикористану частину
можна замінити грошовою компенсацією.
Тому на підставі відповідної заяви працівниці роботодавцю слід видати наказ про
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виплату їй грошової компенсації як заміну
невикористаної частини щорічної додаткової відпустки, оскільки з юридичної точки
зору заборона її виплати не передбачена.
Окрім цього, право на заміну невикористаної частини щорічної відпустки грошовою
компенсацією в працівниці виникло ще до
того, як вона вирішила використати цю відпустку за призначенням.

Припинення трудового договору
з померлим працівником-сиротою
Помер працівник підприємства,
який був сиротою. Поховання відбувалося за рахунок державного
бюджету. На підставі якого документа
потрібно припинити трудовий договір?
Якщо йдеться про працівника, якого
у викладеному запитанні іменують
сиротою, швидше за все мається на
увазі особа віком до 18 років, адже сиротою
згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III
може бути лише дитина, в якої померли чи
загинули батьки.
Однак сиротою в повсякденному житті можуть називати особу, яка є старшою за
18 років, але яка вже не має батьків, але ще
не має власної сім’ї. Згідно із законодавчими нормами такі особи вважаються одинокими, тобто тими, в яких немає працездатних родичів, зобов’язаних відповідно до
закону їх утримувати (ст. 1 Закону України
«Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю» від 18.05.2004 р. № 1727-IV).
Тому так, справді, поховання таких громадян здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів (ст. 16 Закону
України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003 р. № 1102-IV.
Проте до підприємства, на якому працював такий працівник, процес поховання не
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має стосунку, хоча воно може фінансово
брати в цьому участь, тобто надавати додаткову допомогу на поховання померлого
працівника. Проте це питання залишатиметься риторичним, адже видати її нікому.
Як відомо, законодавство про працю не
містить такої підстави припинення трудового договору, як смерть працівника. Але
припинення трудових відносин із померлим
працівником слід належно оформити. Як
і будь-які інші дії роботодавця, це відбувається
за наказом, який видається після отримання
підприємством свідоцтва про смерть працівника. Тобто фахівцю відділу кадрів слід
потурбуватися про його отримання.
Оскільки цей документ немає від кого
отримати, підприємству необхідно самостійно звернутися до органу, в якому було
зареєстровано смерть працівника. Якщо
роботодавцю невідомо, де саме зареєстровано смерть працівника, слід звернутися із
запитом до всіх органів, де могла відбуватися
реєстрація. Місця такої реєстрації визначені
п. 3 розділу 5 Правил державної реєстрації
актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України
від 18.10.2000 р. № 52/5. Звісно, запити
мають бути письмовими. Після отримання
свідоцтва про смерть у наказі роботодавцю потрібно зазначити дату припинення
трудових відносин — нею буде дата смерті,
зазначена у свідоцтві.
Як і в інших випадках припинення трудового договору, мають бути проведені всі
розрахунки. Зарплата померлого працівника
нараховується за фактично відпрацьований
час. Також нараховується грошова компенсація за невикористану відпустку. Зауважимо, що відповідно до ст. 22 Закону про
відпустки відрахування із заробітної плати
за невідпрацьовані дні відпустки в разі смерті
працівника не провадиться.
Згідно зі ст. 1227 Цивільного кодексу
України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі —
ЦКУ) суми заробітної плати, допомоги по
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тимчасовій непрацездатності та інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві,
але не були ним одержані за життя, входять
до складу спадщини. Цей нюанс також варто
передбачити в наказі. Отже, зарплату померлого доцільно внести в депозит державного
нотаріуса, нотаріальної контори за місцем
відкриття спадщини. Виконавши цю процедуру, обов’язок підприємства щодо виплати
зарплати буде виконаний (ст. 537 ЦКУ).
Нагадаємо, що на підставі наказу про
припинення трудового договору у зв’язку зі
смертю працівника до його трудової книжки
вноситься запис: «Трудовий договір припинено
у зв’язку зі смертю».
Як правило, в разі смерті працівника відповідно до п. 4.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України, Міністерства
соціального захисту населення України від
29.07.1993 р. № 58, трудова книжка видається
на руки його найближчим родичам під підпис або надсилається поштою на їх вимогу.
Оскільки родичі в померлого працівника
відсутні, вона зберігатиметься у відділі кад
рів підприємства, і її строк зберігання як
оригіналу незатребуваної трудової книжки
становитиме не менше 50 років (ст. 508 Переліку типових документів, що створюються під
час діяльності державних органів та органів
місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України
від 12.04.2012 р. № 578/5).

Продовження відпустки,
на час якої одночасно припав
святковий день і тимчасова
непрацездатність
З 20 серпня працівнику була надана частина щорічної основної відпустки тривалістю 14 календарних
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днів. Під час відпустки (з 22.08.2018 р. по
29.08.2018 р.) він хворів, що підтверджено
листком непрацездатності. На підставі
цього працівник повідомив, що хоче продовжити відпустку. Коли йому виходити
на роботу?
Вирішення питання щодо продовження або перенесення щорічної
відпустки передбачено частиною
другою ст. 80 КЗпП та частиною другою
ст. 11 Закону про відпустки. Вона, зокрема,
містить положення, що така відпустка продовжується (переноситься) в разі тимчасової
непрацездатності працівника. Це означає,
що на лицьовому боці листка непрацездатності, форму якого затверджено наказом
Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства праці, ФСС з ТВП, ФСС від НВ
від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406,
у рядку «Причина непрацездатності» ця
інформація буде відображена кодом, що підкреслений у відповідній графі. Отже, якщо
працівнику відділу кадрів зрозуміло, що
хворіє саме працівник, щорічна відпустка
останньому може бути або продовжена,
або перенесена. У випадку, викладеному
в запитанні, працівник виявив бажання її
продовжити. На практиці таке волевиявлення відображається в заяві.
Тож якщо всі нюанси для правомірного
продовження відпустки з’ясовано, працівнику, на підставі його заяви, наказом керівника
буде продовжено щорічну відпустку на відповідну кількість днів, які збіглися з хворобою.
Розглянемо це питання детальніше, адже
важливо правильно визначити, на яку кількість днів відпустка продовжуватиметься.
Щорічна відпустка надавалася на чітко
визначений період — 14 календарних днів.
Варто зауважити, що під час підрахунку тривалості щорічної відпустки не враховувався
святковий день, яким був День Незалежності — 24 серпня. Тобто відпустка тривала
з 20.08.2018 р. по 03.09.2018 р.
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Листок непрацездатності відкрито 22 серпня, а закрито — 29 серпня, хвороба тривала
8 календарних днів. Нагадаємо, що кількість
днів непрацездатності відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266,
обліковується в календарних днях. Таким
чином, для оплати листка непрацездатності
підраховуються всі календарні дні без винятку. Зважаючи на ці норми, зрозуміло, що
якщо підраховувати дні відпустки, які припали на період хвороби, то їх кількість буде
меншою на один.
Для продовження відпустки працівник
має написати заяву. Вона може бути такого
змісту: «Прошу продовжити частину щорічної основної відпустки на (вказується кількість) днів у зв’язку з хворобою, яка припала
на період відпустки».
Зауважимо, що вказується кількість невикористаних днів саме відпустки, яка фактично є меншою за кількість днів хвороби, адже
продовженню підлягають саме дні відпустки.
Якщо закінчення щорічної відпустки припадає на 3 вересня, то до роботи працівник
має приступити 4 вересня.
Оскільки, як ми визначили, кількість днів,
що збіглися з хворобою, дорівнює 7 календарним дням, саме на стільки вона й продовжуватиметься. Через те що хвороба не
перевищила тривалості наданої відпустки,
вона продовжується з 4 вересня. Отже, до
роботи працівник має приступити 11 вересня,
що варто зазначити в наказі про продовження щорічної основної відпустки. Цей крок
убезпечить роботодавця від неправильного
підрахунку працівником днів відпустки, що
підлягають продовженню, що може призвести до помилкового виходу працівника на роботу (на день раніше або пізніше). Пам’ятайте, що ця інформація також має бути відображена в особовій картці працівника ф. № П-2.
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На ваші запитання відповідає Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Нотаріальне посвідчення
довіреності на одержання
зарплати
Працівник оформив відпустку без
збереження зарплати, щоб доглядати за батьком у післяопераційний
період, і надав довіреність на дружину для
отримання його зарплати. Чи підлягає цей
документ нотаріальному посвідченню?
Довіреність — це письмовий документ, що видається однією особою
іншій для представництва перед третіми особами (частина третя ст. 244 ЦКУ).
Довіреності можуть бути різними залежно
від того, яка особа їх надає та на вчинення
яких дій. Форма довіреності має відповідати
формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин (частина перша ст. 245 ЦКУ).
Особливості нотаріального посвідчення
довіреностей встановлені Законом України
«Про нотаріат» від 02.09.1993 р. № 3425-ХІІ
та ст. 245 ЦКУ. Якщо коротко, то довіреність може як посвідчуватися нотаріусом,
так і ні, або бути посвідчена не нотаріусом,
а іншою уповноваженою на це посадовою
особою підприємства (установи, закладу)
або органу місцевого самоврядування — все
залежить від особи, яка надає довіреність,
та від юридичної дії, яку належить вчинити
повіреному.
Щодо довіреності на одержання заробітної
плати за іншу особу, то згідно з частиною
четвертою ст. 245 ЦКУ її може посвідчити
посадова особа організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його
проживання.

Зважаючи на це, працівник, який оформив довіреність на дружину для отримання
його зарплати під час відпустки без збереження заробітної плати, може не посвідчувати її в нотаріуса, а звернутися за цим до
посадової особи свого підприємства або до
посадової особи ЖЕКу, житлового кооперативу чи ОСББ.

Оплата днів огляду в МСЕК,
якщо працівника визнано
особою з інвалідністю
Після тимчасової непрацездатності
працівника було визнано особою
з інвалідністю. Як враховувати дні
огляду в МСЕК під час розрахунку допомоги за наданим листком непрацездатності?
Згідно з частиною другою ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»
від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV (далі — Закон
№ 1105) допомога по тимчасовій непраце
здатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві та професійним захворюванням, виплачується починаючи із шостого
дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або встановлення
медико-соціальною експертною комісією
(МСЕК) інвалідності (встановлення іншої
групи, підтвердження раніше встановленої
групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період
втрати працездатності в порядку та розмірах,
встановлених законодавством.
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Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується на підставі листка непраце
здатності, правила заповнення якого встановлені Інструкцією про порядок заповнення
листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики
України, Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань України від 03.11.2004 р.
№ 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532).
Якщо працівника направляють на МСЕК,
про це зазначають у листку непрацездатності, зокрема в графі «Направлений до МСЕК»
проставляють дату направлення документів
до цієї комісії й підтверджують це підписом
голови МСЕК (п. 3.9 Інструкції № 532), а в
графі «Оглянутий у МСЕК» зазначають дату
огляду хворого (п. 3.10 Інструкції № 532).
Якщо за результатами огляду працівника визнано особою з інвалідністю, то дата
встановлення інвалідності збігається з днем
надходження (реєстрації) документів до
МСЕК (п. 3.11 Інструкції № 532), і цією датою листок непрацездатності закривається.
Отже, у графі «До якого числа включно» в такому випадку ставиться дата визнання працівника особою з інвалідністю.
Враховуючи, що допомога по тимчасовій
непрацездатності виплачується тільки до
дня встановлення інвалідності, це означає,
що день встановлення інвалідності та дні
огляду в МСЕК не включаються до періоду
тимчасової непрацездатності та не оплачуються за рахунок коштів Фонду соціального
страхування.
З моменту встановлення інвалідності
в працівника виникає право на отримання
матеріального забезпечення (пенсії) за
інвалідністю, а отже, він отримає пенсію,
в т. ч. за дні встановлення інвалідності та
огляду в МСЕК.

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Якщо працівнику буде встановлено «робочу» групу інвалідності і його не звільнятимуть, то після виходу на роботу, незважаючи на одержання пенсії за інвалідністю, він
нарівні з усіма працівниками матиме право
на допомогу по тимчасовій непрацездатності
в разі настання страхового випадку.

Відображення «лікарняних»
та «декретних» в обліку
На яких субрахунках відображати
«лікарняні» та «декретні» в обліку?
Відображення в обліку допомоги по
тимчасовій непрацездатності («лікарняних») та допомоги по вагітності та
пологах («декретних») має свої особливості, тому розглянемо облік цих двох виплат
окремо.
«Лікарняні» залежно від тривалості тимчасової непрацездатності можуть складатися
з однієї або двох частин, оскільки перші
п’ять днів оплачуються за рахунок коштів
роботодавця, а починаючи із шостого дня
виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду
соціального страхування (далі — ФСС). Так,
якщо тривалість тимчасової непрацездатності не перевищує п’яти днів, листок непрацездатності оплачується, зазвичай, за рахунок
коштів роботодавця, а якщо перевищує — то
оплачує і роботодавець, і ФСС. При цьому
обидві виплати згідно з п. 3.2 і 3.3 Інструкції
зі статистики заробітної плати не належать
до фонду оплати праці.
У податковому обліку суми «лікарняних»:
• на підставі абзацу третього пп. 169.4.1
ПКУ з метою оподаткування ПДФО прирівнюються до зарплати та включаються до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника як платника
податку. Ці виплати враховуються для визначення граничної суми доходу, що дає
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право на отримання ПСП, а ПДФО та ВЗ
з них утримується на загальних підставах;
• є базою нарахування ЄСВ;
• у витратах підприємства вони відображаються по-різному, а саме: оплата перших
п’яти днів за листком непрацездатності включається до складу відповідних витрат підприємства (залежно від того, в якому підрозділі працює працівник), а допомога по
тимчасовій непрацездатності від ФСС не
включається (бо це витрати ФСС).
У ф. № 1ДФ «лікарняні» від роботодавця
та ФСС відображаються з ознакою доходу
«101».
У бухгалтерському обліку операції з нарахування та виплати «лікарняних» відображають такими проводками:
• Дт 949 — Кт 663 — нараховано оплату
за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства;
• Д-т 378 — Кт 663 — нараховано «лікарняні» за рахунок ФСС;
• Дт 949 — Кт 651 — нараховано ЄСВ
(22 %) на всю суму «лікарняних»;
• Дт 663 — Кт 641/ПДФО — утримання
ПДФО із суми «лікарняних»;
• Дт 663 — Кт 642/ВЗ — утримання ВЗ
із суми «лікарняних»;
• Дт 313 — Кт 378 — отримано «лікарняні» на спецрахунок від ФСС;
• Дт 641/ПДФО, Дт 642/ВЗ — Кт 311 —
сплачено ПДФО та ВЗ із суми «лікарняних»
за рахунок підприємства;
• Дт 641/ПДФО, Дт 642/ВЗ — Кт 313 —
сплачено ПДФО та ВЗ із суми «лікарняних»
за рахунок ФСС;
• Дт 311 — Кт 313 — переведено суму
допомоги по тимчасовій непрацездатності
зі спецрахунку на поточний рахунок працівника;
• Дт 663 — Кт 311 — працівнику на банківську картку перераховано суму «лікарняних».
Зауважимо, що на практиці деякі бухгалтери під час відображення «лікарняних» ви-
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користовують субрахунок «661», а не «663»,
мотивуючи це тим, що на субрахунку «663»
відображаються ще «декретні», з яких не
утримуються ПДФО та ВЗ. А оскільки з «лікарняних», так само як із зарплати, утримуються
ПДФО і ВЗ, то їм зручніше відображати їх
там, де й зарплату.
Також, на думку автора, щоб розмежувати зазначені виплати з метою оподаткування, можна за субрахунком «663» запровадити додаткові субрахунки третього рівня,
наприклад, «663/ТН» (для нарахування «лікарняних») та «663/ВП» (для нарахування
«декретних») і разом із програмістом виконати за ними необхідні налаштування
у бухгалтерській програмі.
«Декретні» за всі дні відпустки виплачуються за рахунок коштів ФСС.
У податковому обліку сума допомоги
по вагітності та пологах:
• не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівниці як платника податку (пп. 165.1.1
ПКУ), відповідно, з неї не утримуються ПДФО
та ВЗ;
• є базою нарахування ЄСВ;
• не відображається ані у витратах, ані
в доходах, адже для підприємства суми такої
допомоги є транзитними, оскільки їх фактично виплачує ФСС. Однак ЄСВ, нарахований на суму допомоги, відносять до витрат.
Хоча із «декретних» не утримуються ПДФО
та ВЗ, роботодавець все одно виступає податковим агентом і зобов’язаний відобразити їх
суму у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «128» як
соціальну виплату з відповідного бюджету.
У бухгалтерському обліку операції з
нарахування та виплати «декретних» відображають такими проводками:
• Дт 378 — Кт 663 — нараховано суму
«декретних»;
• Дт 949 — Кт 651 — нараховано ЄСВ
(22 %) на суму «декретних»;
• Дт 313 — Кт 378 — отримано кошти
від ФСС на спецрахунок;
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• Дт 651 — Кт 311 — сплачено суму нарахованого ЄСВ;
• Дт 301 — Кт 313 — отримано кошти
для виплати «декретних» зі спецрахунку
в касу;
• Дт 663 — Кт 301 — виплачено «декретні» з каси.
Також кошти зі спецрахунку можуть бути
виплачені працівниці на її особисту банківську картку (Дт 663 — Кт 313) без отримання
їх у касу.

Оплата листка
непрацездатності
в разі смерті працівника
Дружина працівника, який помер
після хвороби, надала підприємству
листок непрацездатності, оформлений на нього, в якому в графі «До якого
числа включно» вказано «30.08.2018 р.»,
а в графі «Стати до роботи» — «Помер
30.08.2018 р.». Як оплатити такий листок
непрацездатності?
Чинним законодавством не передбачено обмежень з оплати періоду
тимчасової непрацездатності в разі
смерті застрахованої особи, тому якщо наданий листок непрацездатності оформлений
належним чином, він підлягає оплаті на
загальних підставах.

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Відповідно до абзацу другого частини
першої ст. 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) право на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності виникає з настанням непрацездатності в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення). Для померлого працівника день смерті
(30.08.2018 р.) і є днем звільнення. Отже, за
наданим листком непрацездатності мають
бути оплачені всі дні хвороби працівника,
у т. ч. день його смерті.
Виплати за листком непрацездатності
включаються до оподатковуваного доходу
померлого працівника, відповідно, з них
утримується ПДФО та ВЗ. Якщо працівник
мав право на застосування до його доходу
ПСП, таке право зберігається за ним і в місяці
смерті (звичайно, якщо не буде перевищення
граничного розміру доходу, що дає право на
застосування ПСП).
Разом із зарплатою та іншими належними
померлому працівнику виплатами «лікарняні» відображають у ф. № 1ДФ (зокрема, зар
плату та «лікарняні» — з ознакою доходу «101»).
Якщо суми, належні померлому працівнику, отримуватиме його дружина, вона має
подати відповідну заяву та додати до неї копії
свідоцтва про смерть чоловіка та свідоцтва
про укладення шлюбу.

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

Розрахунок та оподаткування
суми вихідної допомоги в разі
звільнення
Працівниця підприємства довго хворіла (з 11.04.2018 р. по 31.07.2018 р.)
і звільнилася 01.08.2018 р. за станом

здоров’я. Як розрахувати та оподаткувати суму наданої їй під час звільнення вихідної допомоги?
Відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від
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08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100),
розрахунковим періодом для обчислення
суми вихідної допомоги є два попередніх
календарних місяці, що передують місяцю
звільнення, тобто червень – липень 2018 р.
Оскільки в працівниці в зазначеному періоді не було заробітку, який мав би братися
до розрахунку («лікарняні» не враховуються
під час обчислення середньої зарплати), не
з її вини, то розраховувати суму вихідної допомоги необхідно виходячи з установлених
їй тарифної ставки чи посадового окладу
відповідно до п. 4 Порядку № 100.
Вихідна допомога включається до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку на доходи фізичних
осіб та оподатковується ПДФО за ставкою
18 % (пп. 164.2.20 ПКУ). При цьому не слід
забувати, що до суми вихідної допомоги не
застосовується податкова соціальна пільга,
оскільки така виплата не належить до фонду
оплати праці (пп. 169.2.1 ПКУ). У ф. № 1ДФ
вихідна допомога відображається з ознакою
«127» як «інші доходи».
Крім того, із суми вихідної допомоги також
утримується ВЗ за ставкою 1,5 % (пп. 1.2,
пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).
Щодо сплати ЄСВ, то згідно з п. 1 частини
першої ст. 7 Закону про ЄСВ єдиний внесок
нараховується на суму нарахованої кожній
застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі.
Визначення в разі нарахування ЄСВ видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати, а також до інших
заохочувальних та компенсаційних виплат,
передбачено Інструкцією зі статистики зарплати. Відповідно до п. 3.8 розділу 3 цієї
Інструкції суми вихідної допомоги в разі припинення трудового договору відносяться до інших виплат, які не належать до фонду оплати
праці. Отже, сума вихідної допомоги, що на-
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рахована підприємством працівниці під час
її звільнення, не є базою нарахування ЄСВ.

Розрахунок суми компенсації
за невикористану відпустку
в разі звільнення під час відпустки
для догляду за дитиною
Працівниця підприємства, перебуваючи у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, написала заяву про звільнення
з 10.09.2018 р. Її посадовий оклад становить 9000,00 грн. Як розрахувати їй суму
компенсації за п’ять днів невикористаної
щорічної відпустки?
Оскільки в розрахунковому періоді
в працівниці не було заробітку, то відповідно до вимог п. 4 Порядку № 100
сума компенсації за невикористані дні відпустки розраховується виходячи з її посадового окладу таким чином:
• розраховуємо середньоденну зарплату шляхом множення посадового окладу
працівниці на попередні 12 календарних
місяців, в яких вона перебувала в трудових
відносинах з підприємством, та діленням
зазначеної суми на 365 календарних днів
(за винятком святкових та неробочих днів):
(9000,00 × 12) ÷ (365 – 11) = 305,08 грн;
• розраховуємо суму компенсації за п’ять
днів невикористаної щорічної відпустки:
305,08 × 5 = 1525,40 грн.
Отже, загальний розмір компенсації, яку
потрібно виплатити працівниці за п’ять невикористаних днів щорічної відпустки, становитиме 1525,40 грн.

Оплата «лікарняних» після
«декретної» відпустки
Працівниця приступила до роботи 11.06.2018 р. після закінчення
відпустки для догляду за дитиною
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до досягнення нею трирічного віку з посадовим окладом 8500,00 грн. У вересні
вона хворіла 7 календарних днів (з 4 по
10 вересня), що підтверджено листком
непрацездатності. Її страховий стаж становить 7 років. Як розрахувати працівниці
суму «лікарняних»?
Для працівників, які перебувають
у трудових відносинах з підприємством більше року, розрахунковим
періодом є 12 місяців, який зменшується

Місяці
розрахункового
періоду

Червень
Липень
Серпень
Разом

на кількість календарних днів відсутності
на роботі з поважних причин.
У випадку, наведеному в запитанні, розрахунковим періодом є вересень 2017 р. –
серпень 2018 р. Із розрахункового періоду
виключаються календарні дні з 01.09.2017 р.
по 10.06.2018 р. як не відпрацьовані з поважних причин (п. 3 Порядку № 1266).
Календарні дні та суми зарплати, які потрібно включити до розрахунку під час обчислення розміру допомоги по тимчасовій
непрацездатності, наведено в таблиці.

Календарні дні,
що входять
до розрахунку

Сума нарахованої
зарплати, грн

Сума зарплати,
що входить
до розрахунку,
грн

20
31
31
82

5950,00
8500,00
8500,00
22 950,00

5950,00
8500,00
8500,00
22 950,00

Фактична середньоденна зарплата становить:
22 950,00 грн ÷ 82 к. дн. = 279,88 грн.
Відповідно сума допомоги по тимчасовій
непрацездатності за вересень 2018 р. дорівнюватиме:
279,88 грн × 70 % × 7 к. дн. =
= 1371,41 грн.

працівнику була нарахована та виплачена одноразова премія до професійного
свята згідно з Колективним договором
підприємства в розмірі 1000,00 грн. У вересні 2018 р. він знову хворів 10 к. дн. (з 3
по 12 вересня). Як у такому разі розрахувати працівнику суму «лікарняних» за вересень 2018 р.?

Оплата «лікарняних» у разі
надання премії в період
непрацездатності

Із розрахункового періоду, яким
є березень 2018 р. – серпень 2018 р.,
виключаються всі календарні дні червня 2018 р., оскільки вони не відпрацьовані
з поважних причин (п. 3 Порядку № 1266).
Крім того, під час обчислення суми «лікарняних» виключається також одноразова
премія в сумі 1000,00 грн. Календарні дні
та суми зарплати, які потрібно включити
до розрахунку під час обчислення розміру
допомоги по тимчасовій непрацездатності,
наведено в таблиці.

Працівника прийнято на роботу
01.03.2018 р. Увесь червень 2018 р.
він хворів. Період перебування на
стаціонарному лікуванні з 1 по 30 червня
(30 к. дн.) підтверджено наданим листком
непрацездатності. Посадовий оклад працівника становить 9000,00 грн, страховий
стаж — 15 років. Однак у червні 2018 р.
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Місяці
розрахункового
періоду

Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Разом

Календарні дні,
що входять
до розрахунку

Сума нарахованої
зарплати, грн

Сума зарплати, що
входить
до розрахунку, грн

31
30
31
0
31
31
154

9000,00
9000,00
9000,00
1000,00
9000,00
9000,00
46 000,00

9000,00
9000,00
9000,00
0,00
9000,00
9000,00
45 000,00

Фактична середньоденна зарплата становить:
45 000,00 грн ÷ 154 к. дн. = 292,21 грн.
Відповідно розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності за вересень 2018 р.
дорівнюватиме:
292,21 грн × 100 % × 10 к. дн. =
= 2922,10 грн.

Виплата фізособі винагороди
за договором ЦПХ готівкою
Як підприємству виплатити готівкою суми винагород за договорами
ЦПХ фізичним особам, які не є його
працівниками: за відомістю на видачу
готівки чи за видатковими касовими ордерами ?
Відповідно до абзацу третього п. 27
розділу ІІІ Положення про ведення
касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою
НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі — Положення № 148), видача готівки фізичним особам,
яких немає у штатному розписі установи/
підприємства, проводиться за видатковими
касовими ордерами, що виписуються окремо
на кожну особу, або за окремою видатковою
відомістю.
Отже, з огляду на зазначене, підприємство
може оформити готівкові виплати вказаним
особам як за окремо виписаними на кожного

з них видатковими касовими ордерами, так
і за окремою видатковою відомістю. У будьякому випадку це буде правильно.
При цьому не слід забувати, що для отримання готівки зазначені особи повинні
пред’явити касиру підприємства паспорт
або інший документ, що посвідчує особу
та відповідно до законодавства може бути
використаний на території України для укладення правочинів (п. 27 розділу ІІІ Положення № 148).
Також звертаємо увагу, що касир підприємства проводить видачу готівки тільки особі,
зазначеній у видатковому касовому ордері
або видатковій відомості (п. 28 розділу ІІІ
Положення № 148), або за її довіреністю
іншій особі.

Відпустка для догляду
за хворим членом сім’ї
Працівнику госпрозрахункового
підприємства потрібно оформити
відпустку без збереження заробітної плати для догляду за хворим батьком,
який є інвалідом І групи. Чи має він право
на таку відпустку і який її максимальний
строк?
Надання працівникам відпусток без
збереження заробітної плати передбачено ст. 25 та ст. 26 Закону про
відпустки. Згідно з п. 10 ст. 25 Закону про
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відпустки відпустка без збереження заробітної плати працівникові надається в обов’язковому порядку для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за виснов
ком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше
30 календарних днів.
Таким чином, працівник має право оформити вказану відпустку максимальною тривалістю лише 30 календарних днів, навіть
якщо в медичному висновку буде зазначений більший строк. При цьому необхідно
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зазначити, що працівник також має право
на відпустку без збереження заробітної плати і на підставі ст. 26 Закону про відпустки, наприклад, за сімейними обставинами.
Строк цієї відпустки обумовлюється угодою між працівником та роботодавцем
і має становити не більше 15 календарних
днів на рік.
Враховуючи вищенаведені норми, максимальний строк відпустки без збереження
зарплати, на яку в наведеній ситуації має
право працівник підприємства, не має перевищувати 45 календарних днів.

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

Оподаткування зарплати
працівників з інвалідністю

Відображення в таблиці 6
сумісників

З огляду на нові форми звітності
з ЄСВ зарплата працівників з інвалідністю оподатковується ЄСВ за
ставкою 22 %?

Як у таблиці 6 звітності з ЄСВ відображати сумісників, зокрема внутрішніх?

Ні, зарплату працівників з інвалідністю підприємства, установи та організації оподатковують ЄСВ за ставкою
8,41 %. Нові рядки в таблиці 1 звітності
з ЄСВ — це довідкова інформація про те, якою
була б сума ЄСВ, коли б ставка дорівнювала
не 8,41 %, а 22 %. Цей показник є розрахунковим, обчислюється й заповнюється вручну,
з таблиці 6 звітності з ЄСВ у таблицю 1 не
«підтягується», в загальному підсумку до
сплати не враховується та не сплачується.
Нагадаємо, що приватні підприємці зар
плати працівників з інвалідністю оподатковують ЄСВ за ставкою 22 %.

Питання відображення в таблиці 6
звітності з ЄСВ сумісників розглянуто в статті «Суміщення та сумісництво: заповнюємо таблиці 5 та 6 звітності
з ЄСВ» в журналі «Заробітна плата» № 4/2018,
с. 81.
Інформацію про внутрішніх сумісників
у таблиці 6 звітності з ЄСВ відображаємо
двома рядками: «з трудовою книжкою» та
«без трудової книжки».
Зміна місця роботи з основного на сумісництво чи навпаки відображається двома
рядками і в таблиці 5, і в таблиці 6, а оформляється не як переведення, а як прийняття/
звільнення.
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ОПЛАТА ТРУДА

Новий порядок
отримання «лікарняних»
та «декретних»від ФСС

Під час вебінару, який нещодавно проводила науковий редактор журналу «Заробітна плата»
Ольга ГЛИНЯНА, було проаналізовано нову редакцію Положення про комісію (уповноваженого)
із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та новий Порядок фінансування
страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за
рахунок коштів ФСС. Публікуємо відповіді на запитання, що надійшли під час вебінару

Комерційне підприємство зі штатною чисельністю 15 осіб створено
10.08.2018 р. Чи потрібно утворювати (обирати) на ньому комісію (уповноваженого) із соціального страхування,
і якщо необхідно, то як це зробити?
Кожен роботодавець зобов’язаний
забезпечувати своїм працівникам
належні умови праці та їх соціальний
захист. Саме з цією метою на підприємствах
створюється комісія або обирається упо
вноважений із соціального страхування.
Їх діяльність регулюється Законом Украї
ни «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV(далі — Закон № 1105), а також
чинним на сьогодні новим Положенням про
комісію (уповноваженого) із страхування

у зв’язку з тимчасовою втратою працездат
ності, затвердженим постановою правління
ФСС України від 19.07.2018 р. № 13 (далі —
Положення № 13).
Так, згідно з п. 1.9 Положення № 13 на
новоствореному підприємстві комісія (упов
новажений) із соціального страхування підприємства створюється (обирається) у мі
сячний строк після державної реєстрації
підприємства в порядку, визначеному п. 1.3
та 1.4 зазначеного Положення.
Зокрема, відповідно до п. 1.4 Положення
№ 13 комісія із соціального страхування
підприємства створюється за чисельності
застрахованих осіб понад 15 працюючих за
наймом. А за чисельності на підприємстві
застрахованих осіб 15 і менше на загальних
зборах працівників обирається уповноваже
ний із соціального страхування.

19

20

вебінар

Згідно з п. 1.3 Положення № 13 організація
роботи комісії (уповноваженого) із соціаль
ного страхування підприємства здійснюється
на паритетних засадах її членами, делегова
ними до неї роботодавцем та представником застрахованих осіб (представницькими
сторонами). При цьому представником за
страхованих осіб є профспілкова організація
підприємства, а за її відсутності — інший
уповноважений орган, який представляє
інтереси застрахованих осіб (представник).
Члени комісії делегуються кожною пред
ставницькою стороною самостійно в рівній
кількості залежно від чисельності застрахо
ваних осіб на підприємстві.
Рішення про делегування членів до комісії
із соціального страхування підприємства
оформлюються: роботодавцем — його на
казом або іншим розпорядчим документом;
представником застрахованих осіб — по
становою виборного органу профспілкової
організації (об’єднаного представницького
органу профспілкових організацій) або від
повідним рішенням іншого уповноваженого
органу, який представляє інтереси застра
хованих осіб.
Члени комісії виконують свої обов’язки на
громадських засадах. Їх кількість від кожної
сторони та строк повноважень встановлю
ються спільним рішенням представницьких
сторін.
Оскільки у випадку, наведеному в запи
танні, штатна чисельність працівників ново
створеного підприємства становить лише 15
осіб, то, враховуючи згадані вище норми, на
зазначеному підприємстві потрібно обрати
уповноваженого із соціального страхування.
До того ж зробити це необхідно до 10 вересня
поточного року.
Працівник госпрозрахункового підприємства хворів з 15.01.2018 р.
по 24.01.2018 р., однак листок непрацездатності до відділу кадрів він надав
лише 20.08.2018 р. Комісією із соціально-
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го страхування підприємства прийнято
рішення про його оплату. Як правильно
оформити та в який строк підприємству
необхідно подати до ФСС заяву-розрахунок
на отримання фінансування для виплат
за цим листком? Яка відповідальність
передбачена за несвоєчасне подання заяви-розрахунку?
Строк подання до робочого органу
ФСС заяви-розрахунку визначено
в новому Порядку фінансування стра
хувальників для надання матеріального за
безпечення застрахованим особам у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та
окремих виплат потерпілим на виробництві
за рахунок коштів Фонду соціального страху
вання України, затвердженому постановою
правління ФСС України від 19.07.2018 р. № 12
(далі — Порядок № 12).
Так, відповідно до абзацу другого п. 2 По
рядку № 12 заява-розрахунок повинна бути
передана до робочих органів ФСС не пізніше
п’яти робочих днів з дати прийняття комісією рішення про призначення матеріального забезпечення.
При цьому не слід забувати, що Порядок
№ 12 набуває чинності з 01.10.2018 р., а в ситуації, що розглядається, виплатити «лікарня
ні» необхідно до вказаної дати. Отже, в цьому випадку потрібно було оформити та по
дати заяву-розрахунок за нормами «старого»
Порядку фінансування страхувальників для
надання застрахованим особам матеріаль
ного забезпечення за рахунок коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, затвердженого постановою
правління Фонду соціального страхуван
ня з тимчасової втрати працездатності від
22.12.2010 р. № 26 (далі — Порядок № 26).
Оскільки в Порядку № 26 строків подання
заяви-розрахунку до органу ФСС не визна
чено, то в такому разі роботодавець може її
подати в зручний для нього час, з урахуван
ням строків виплати матеріального забез
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печення відповідно до ст. 32 Закону № 1105
та строків надходження коштів від ФСС на
спецрахунок підприємства відповідно до
п. 8 Порядку № 26.
Також зауважимо, що на сьогодні зако
нодавством не визначено відповідальності
за несвоєчасне подання до органу ФСС за
яви-розрахунку. Тому ФСС роботодавця за
це не оштрафує. Однак підприємству не слід
зволікати з поданням вказаного документа,
оскільки це призведе до несвоєчасного отри
мання працівником відповідної соціальної
виплати. А за такої ситуації отримувач допо
моги може притягнути роботодавця до відпо
відальності шляхом направлення скарги до
органу Держпраці або навіть позову до суду.
У жовтні 2018 р. працівниці підприємства буде нарахована та виплачена сума допомоги по вагітності та
пологах. Оформити та подати до органу
ФСС заяву-розрахунок потрібно буде вже
по-новому. Як це правильно зробити?
Так, з 01.10.2018 р. оформлювати за
яву-розрахунок та подавати її до ФСС
слід відповідно до вимог, визначених
у Порядку № 12. Форма заяви-розрахун
ку наведена в додатку 1 до Порядку № 12
і складається із самої заяви-розрахунку та
п’яти додатків до неї. У «шапці» заяви-роз
рахунку потрібно зазначити:
• найменування страхувальника (ро
ботодавця);
• місцезнаходження страхувальника
(роботодавця), а саме: юридичну адресу та
контактний телефон;
• код за ЄДРПОУ;
• номер окремого поточного рахунку
в банку або номер окремого рахунку у від
повідному органі Державного казначейства
України та МФО банку.
Далі вказується:
• відповідний вид матеріального забезпе
чення чи виплат потерпілим на виробництві;
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• кількість днів, що оплачуються за ра
хунок ФСС;
• сума коштів, що замовляються (в грив
нях з копійками);
• один з додатків, що додається до за
яви-розрахунку.
Оскільки в наведеній ситуації робото
давець звертатиметься до органу ФСС за
отриманням допомоги по вагітності та по
логах, то потрібно заповнити та додати до
заяви-розрахунку додаток 1.1, в якому зазна
чити причину непрацездатності «8».
Оформлену належним чином заяву-роз
рахунок підприємство має подати до робочих
органів ФСС за своїм місцезнаходженням не
пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття
комісією рішення про надання вказаного
матеріального забезпечення (абзац другий
п. 2 та п. 5 Порядку № 12).
Заява-розрахунок оформлюється у двох
примірниках, один з яких разом із наданими
застрахованою особою документами, на
підставі яких призначається матеріальне
забезпечення, зберігається в страхувальни
ка, а другий подається до органу ФСС (п. 7
Порядку № 12).
Страхувальник надає заяву-розрахунок
у паперовому вигляді особисто до органу
ФСС або надсилає в електронному вигляді
із застосуванням електронного цифрового
підпису (п. 6 Порядку № 12). У разі подання
документа в електронному вигляді із засто
суванням електронного цифрового підпису
роздрукована заява-розрахунок разом із
наданими застрахованою особою документами, на підставі яких призначається виплата матеріального забезпечення, зберігається
в страхувальника.
Також варто зазначити, що інформація,
внесена страхувальником до заяви-розрахун
ку, має повністю відповідати документам,
на підставі яких призначено матеріальне
забезпечення, і бути відображена у відповід
них регістрах бухгалтерського обліку (абзац
третій п. 7 Порядку № 12).
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Коли підприємству потрібно надсилати до органу ФСС повідомлення
про проведення виплат за рахунок
коштів Фонду? Чи передбачена відповідальність за його неподання?

заробітної плати на підприємстві, а допо
мога на поховання — наступного робочого
дня після отримання коштів від ФСС. У такі
ж строки здійснюються виплати потерпілим
на виробництві (ст. 32 Закону № 1105).

Відповідно до п. 10 Порядку № 12 після проведення виплат за рахунок
коштів ФСС страхувальник (робото
давець) протягом місяця надсилає повідом
лення про проведення виплат за формою,
що наведена в додатку 2 до Порядку № 12.
Повідомлення надається в один із таких
способів:
• в електронному вигляді (з викорис
танням електронного цифрового підпису);
• відповідним листом з повідомленням;
• нарочним безпосередньо до органу ФСС.
При цьому необхідно звернути увагу,
що в разі, якщо роботодавець не направив
вказане повідомлення протягом трьох міся
ців з дня здійснення застрахованим особам
соціальних виплат, то орган ФСС перевіряє
використання страхувальником коштів
Фонду (п. 11 Порядку № 12).

Працівник госпрозрахункового
підприємства 12 календарних днів
перебував на стаціонарному лікуванні. Разом з авансом за серпень 2018 р.
йому виплачено й допомогу по тимчасовій
непрацездатності за ці дні. Однак під час
розрахунку середньої зарплати для обчислення йому суми «лікарняних» бухгалтер
припустився лічильної помилки. Унаслідок
цього сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, отриманої за поданою до
органу ФСС заявою-розрахунком, склала
1620,00 грн, що на 380,00 грн більше, ніж
належить до виплати (1240,00 грн). При
цьому працівник не оспорює підстав і розміру зайво виплачених йому коштів та
надав письмову згоду на їх утримання
з його зарплати. Як правильно виправити вказану помилку?

Чи змінилися для підприємства, у
зв’язку із нововведеннями, строки
виплати працівникам суми «лікарняних» та допомоги на поховання ?

ФСС з ТВП у листі від 05.04.2011 р.
№ 01-16-755 щодо виявлення за
вищених сум у заявах-розрахунках
страхувальниками зазначає, що якщо під
приємство-страхувальник самостійно ви
явило помилку в поданій до органу ФСС
з ТВП заяві-розрахунку, то про це необхідно
терміново повідомити робочий орган Фонду
за місцем обліку, надіславши відповідного
листа.
У листі страхувальнику потрібно обов’яз
ково зазначити:
• найменування страхувальника;
• код ЄДРПОУ;
• вхідний номер та дату поданої заявирозрахунку;
• серію та номер листка непрацездатності;
• П. І. Б. застрахованої особи;

Строки виплати працівникам суми
«лікарняних» та допомоги на по
ховання не змінилися. Як і раніше,
в разі відсутності зауважень за результата
ми перевірки заяви-розрахунку орган ФСС
здійснює фінансування сум, зазначених
у заяві-розрахунку, протягом 10 робочих
днів (п. 8 Порядку № 12). Після надходження коштів роботодавець виплачує працівнику відповідну соціальну допомогу.
Сума допомоги по тимчасовій непраце
здатності, у т. ч. по догляду за хворою дити
ною, та допомоги по вагітності та пологах
виплачуються працівнику в день виплати
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• детальний опис помилки (із зазна
ченням виду наданої допомоги, за якою
виявлено помилку).
Вказаний лист складається у двох примір
никах, підписується керівником підприємства та бухгалтером і завіряється печаткою.
Оскільки в ситуації, що розглядається,
нарахування та виплата працівнику суми
«лікарняних» відбувалися в серпні 2018 р.,
тобто до набрання чинності Порядком № 12,
то виправляти вказану помилку потрібно
було згідно з вимогами чинного на той час
Порядку № 26. У п. 10 цього Порядку чітко
зазначено, що в разі, якщо сума отриманих
страхувальником від Фонду страхових коштів
перевищує фактичні витрати на надання ма
теріального забезпечення, то невикористані
страхові кошти повертаються до робочого
органу Фонду, що здійснив фінансування,
протягом трьох робочих днів.
При цьому повернуту на рахунок органу
Фонду суму надлишково сплачених коштів
необхідно відобразити та подати у звіті за
ф. № Ф4-ФСС з ТВП не пізніше 20 числа на
ступного за звітним періодом місяця.
Документальне оформлення добровільного
повернення працівником суми надлишково
сплачених йому коштів здійснюється на під
ставі відповідного наказу керівника підпри
ємства, в якому потрібно зазначити лише ту
суму, яку працівник отримав «на руки». Також
слід звернути увагу на те, що відповідно до
абзацу третього ст. 127 КЗпП зазначений на
каз видається не пізніше одного місяця з дня
виплати неправильно обчисленої суми.
Водночас нагадуємо, що в разі добро
вільного повернення працівником зайво
сплачених коштів необхідно зробити пере
рахунок суми «лікарняних» з одночасним
сторнуванням сум нарахованого ЄСВ та
утриманих ПДФО і ВЗ.
Додамо, що в новому Порядку № 12 немає
розділу, який би визначав порядок виправ
лення помилок. Тож можна з упевненістю
стверджувати, що ФСС і надалі вимагатиме
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від страхувальників дотримуватися такої
послідовності дій.
У серпні 2018 р. працівнику госпрозрахункового підприємства нараховано та виплачено «лікарняні»
з урахуванням його фактичного страхового стажу в розмірі 60 % середньої заробітної плати. Однак після цього з’ясувалося, що він є «чорнобильцем» 2 категорії,
тому «лікарняні» йому потрібно було нарахувати в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від страхового
стажу. Унаслідок помилки працівнику
недоплатили 650,00 грн. Як діяти підприємству для виправлення цієї помилки ?
Підприємство має повідомити про
помилку орган ФСС за місцем обліку
листом, зазначивши в ньому свої
дані, а також:
• повну назву підприємства;
• код ЄДРПОУ;
• вхідний номер та дату поданої заявирозрахунку;
• серію та номер листка непрацездат
ності;
• прізвище, ім’я та по батькові застра
хованої особи;
• детальний опис помилки (із зазна
ченням виду наданої допомоги, за якою
виявлено помилку).
Зміст листа може бути таким, як наведено
в додатку на с. 24.
До листа обов’язково потрібно додати:
• копію раніше поданої заяви-розрахунку, за якою були сплачені кошти;
• нову заяву-розрахунок, в якій зазначається сума коштів, які необхідно доплатити.
У таблиці, вказаній на першій сторінці за
яви-розрахунку, сума доплати проставляється
в рядку 1 та дублюється в рядку «Разом».
«Шапка» заповнюється у звичайному порядку.
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Додаток
Начальнику Правобережного відділення
управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України в м. Києві.
Товариство з обмеженою відповідальністю «РОБОТОДАВЕЦЬ» (код ЄДРПОУ
33155306) в особі директора Костяного Юрія Федоровича просить здійснити доплату
коштів у розмірі 650,00 грн за заявою-розрахунком від 20.08.2018 р. (вхідний № 5536).
Зазначений у заяві-розрахунку листок непрацездатності серії АБІ № 123462 виданий Михайленку Івану Івановичу за період з 16.07.2018 р. по 27.07.2018 р.
Доплата у зв’язку із помилкою під час обчислення суми допомоги за вказаним
листком непрацездатності, що виникла через неврахування пільги особі, постраждалій
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Директор

Костяний

Ю. Ф. Костяний

Бухгалтер

Лісовська

М. М. Лісовська

У таблиці, вказаній на зворотному боці
заявирозрахунку, заповнюємо лише графи
1, 2, 3, 4 та 10, в яких потрібно зазначити:
• у графі 1 — номер запису;
• у графі 2 — прізвище, ім’я та по батькові
застрахованої особи;
• у графі 3 — номер страхового свідоцтва;
• у графі 4 — серію та номер листка не
працездатності;
• у графі 10 — суму доплати за рахунок
коштів Фонду соціального страхування.
Крім того, до вказаної заявирозрахун
ку не зайвим буде також додати і поясню
вальну записку, в якій зазначити причину
недоплати.
У серпні 2018 р. працівнику підприємства разом із зарплатою за липень 2018 р. виплачено «лікарняні»
за 5 календарних днів непрацездатності.
Обчислення суми допомоги здійснювалося із розрахунку 50 % середньої зарплати. Згодом працівник надав довідку за
ф. ОК-7, відповідно до якої його страховий
стаж становить 4,5 роки. Тож розраху-

нок потрібно було робити виходячи із
60 % середньої зарплати. Унаслідок цього
йому недоплачено «лікарняних» у сумі
320,00 грн. Як правильно виправити таку
помилку?
Відповідно до абзацу другого п. 2
ст. 22 Закону № 1105 оплата перших
п’яти днів тимчасової непрацездат
ності внаслідок захворювання або травми,
не пов’язаної з нещасним випадком на ви
робництві, здійснюється за рахунок коштів
роботодавця.
Оскільки у випадку, наведеному в запи
танні, працівник хворів лише п’ять календар
них днів, то цей період повністю оплачується
за рахунок підприємства. Отже, в такому
разі повідомляти орган ФСС про вказану по
милку та направляти нову заявурозрахунок
роботодавцю не потрібно.
Для виправлення ситуації підприємству
необхідно за рахунок власних коштів допла
тити працівнику вказану суму «лікарняних»
в розмірі 320,00 грн. І зробити це потрібно
в найближчу дату виплати заробітної плати.

Трудове право
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Сьогодні в рубриці:

Відсторонення від роботи:
підстави та наслідки

c. 25

Виплата зарплати
в інші строки:
можливо чи ні?

c. 32

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Відсторонення

від роботи: підстави
та наслідки

Питання відсторонення працівника від роботи регулюються
лише ст. 46 КЗпП, якою, зокрема, визначено, в яких випадках
воно допускається. За певних обставин законодавство чітко
встановлює правило щодо збереження за працівником заробітної плати на період відсторонення, а в деяких ситуаціях,
навпаки, постають запитання щодо необхідності її збереження. Тож про випадки відсторонення, його оформлення та інші
важливі аспекти, що стосуються цієї процедури, — у статті

25

26

ТРУДОВЕ ПРАВО

В

ідстороненням (від роботи) слід вважати недопущення працівника на
певний строк до роботи, яку він має
виконувати відповідно до обов’язків, покладених на нього. Слід зауважити, що в разі
відсторонення трудові відносини працівника з підприємством не припиняються. Також
не припиняється й дія трудового договору
(робоче місце працівника зберігається), але
працівник тимчасово до роботи не допускається. Тобто відсторонення від роботи — це
тимчасовий захід, який застосовується роботодавцем до прийняття остаточного рішення щодо працівника, яке, звісно, залежить
від підстав відсторонення.

Випадки відсторонення
Статтею 46 КЗпП роботодавцю надається
право на відсторонення працівників від роботи за наявності передбачених законодавством підстав, але це не є його обов’язком,
оскільки відсторонення лише допускається.
Тож законодавством передбачено такі випадки, за яких роботодавець має право відсторонити працівника від виконання посадових (робочих) обов’язків:
• поява на роботі в нетверезому стані,
стані наркотичного чи токсичного сп’яніння;
• відмова або ухилення від обов’язкових
медичних оглядів, навчання, інструктажу та
перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;
• інші випадки, передбачені законодавством.
 оява на роботі в нетверезому
П
стані, стані наркотичного
чи токсичного сп’яніння
У такому разі для відсторонення працівника роботодавець має підтвердити цей факт.
Окрім різкого запаху алкоголю, незв’язного
мовлення, хитання під час ходіння тощо, це
має бути документально зафіксовано. Під-
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твердним документом у такому разі може
стати як медичний висновок за результатами
огляду працівника, так і акт, який складається роботодавцем у присутності свідків.
Зауважимо, що встановлення факту перебування працівника в стані наркотичного
сп’яніння внаслідок незаконного вживання
наркотичних засобів або психотропних
речовин є компетенцією лише лікаря, на
якого покладено обов’язки щодо проведення
медичного огляду (обстеження).
 ідмова або ухилення
В
від обов’язкових медичних
оглядів тощо
Обов’язком роботодавця згідно зі ст. 169
КЗпП є організація проведення попереднього
(під час прийняття на роботу) і періодичних
(упродовж трудової діяльності) медичних
оглядів працівників, зайнятих на важких
роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба
в професійному доборі, а також щорічного
обов’язкового медичного огляду осіб віком
до 21 року1, а також систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників
з питань охорони праці, протипожежної
охорони (ст. 153 КЗпП).
У свою чергу, відповідно до ст. 159 КЗпП
працівник зобов’язаний:
• знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;
• додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним
договором (угодою, трудовим договором)
та правилами внутрішнього трудового роз1 Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, строк і порядок його проведення встановлюються центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони праці.
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порядку підприємства, установи, організації;
• проходити в установленому порядку
попередній та періодичні медичні огляди.
Тож якщо працівник не дотримується
відповідних норм, роботодавець управі відсторонити його від роботи.
І нші випадки, передбачені
законодавством
Варто зауважити, що в одних законодавчих документах йдеться про прямий обов’язок роботодавця відсторонити працівника від роботи, а в інших — про його право це
зробити. Далі наведемо лише деякі з таких
випадків. Тож до інших випадків, передбачених законодавством, зокрема, належить
відсторонення від роботи:
• державних службовців у разі невиконання службових обов’язків, що призвело
до людських жертв або заподіяло значної
матеріальної чи моральної шкоди (ст. 72
Закону України «Про державну службу» від
10.12.2015 р. № 889-VIII);
• у зв’язку із відсутністю документа, що
дає право на керування транспортним засобом або іншим механізмом (ст. 15 Закону
України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р.
№ 3353-XII);
• у зв’язку із відсутністю посвідчення
встановленого зразка про проходження
перевірки щодо придатності виконувати
роботи на залізничних під’їзних коліях (п. 69
постанови КМУ «Про затвердження Статуту залізниць України» від 06.04.1998 р.
№ 457);
• працівників, які перебувають на робочих місцях у спецодязі, спецвзутті або в інших засобах індивідуального захисту, які
не відповідають умовам праці та вимогам
нормативно-технічної документації (п. 1.16
Переліку прав посадових осіб (державних
інспекторів) системи Державного комітету
України по нагляду за охороною праці, затвердженого наказом Державного комітету
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України по нагляду за охороною праці від
12.11.1993 р.);
• працівників дипломатичної служби,
які не виконують службових обов’язків, що
спричинило людські жертви або заподіяло
шкоду громадянинові, державі, підприємству, організації (ст. 28 Закону України «Про
дипломатичну службу» від 20.09.2001 р.
№ 2728-III);
• осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину,
і незалежно від тяжкості злочину — щодо
особи, яка є службовою особою правоохоронного органу (ст. 154 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 р.
№ 4651-VI)2.
У деяких нормативних актах міститься
поняття «усунення» від роботи, а не «відсторонення», проте зауважимо, що зміст
цих термінів є однаковим, окрім наведеного
нижче відсторонення члена виконавчого
органу в розумінні корпоративного права,
яке має іншу правову основу. До таких випадків, зокрема, належить усунення (відсторонення) від роботи:
• осіб, які не мають посвідчення, що дає
право на роботу, пов’язану з пестицидами та
агрохімікатами (ст. 17 Закону України «Про
пестициди та агрохімікати» від 02.03.1995 р.
№ 86/95-ВР);
• осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для
оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, які
були в контакті з такими хворими, а також
2 Питання про відсторонення від посади осіб, що
призначаються Президентом України, вирішується
Президентом України на підставі клопотання прокурора
в порядку, встановленому законодавством. Відсторонення судді від посади провадиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі вмотивованого
клопотання Генерального прокурора України в порядку,
встановленому законодавством. Відсторонення від
посади директора Національного антикорупційного
бюро України здійснюється слідчим суддею на підставі
вмотивованого клопотання Генерального прокурора
України в порядку, встановленому законом.
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осіб, які ухиляються від обов’язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій,
перелік яких встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері
охорони здоров’я (ст. 7 Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» від 24.02.1994 р.
№ 4004-XII);
• членів виконавчого органу (ст. 99 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р.
№ 435-IV; далі — ЦКУ). Щодо питання відсторонення працівника від роботи, то слід
розмежовувати відсторонення у випадках,
передбачених нормативними актами для
правовідносин, які не регулюються законодавством про працю. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 12.01.2010 р.
№ 1-рп/2010 усунення члена виконавчого органу товариства від виконання своїх
обов’язків, яке передбачене частиною третьою ст. 99 ЦКУ, не є відстороненням працівника від роботи в розумінні ст. 46 КЗпП.
Додаткові підстави для відсторонення працівника від роботи та умови оплати періоду
відсторонення можуть бути також передбачені в контракті. Відповідно до частини
третьої ст. 21 КЗпП у контракті обов’язки,
умови організації праці, матеріального забезпечення та відповідальність сторін можуть встановлюватися сторонами.

Оформлення відсторонення
Відсторонення працівника від роботи
оформлюється шляхом видання наказу.
Строк його проведення визначається роботодавцем, якщо відсторонення відбувається з його ініціативи (якщо працівник
перебуває в стані сп’яніння тощо). Підставою
зазвичай є акт, а також доповідна записка
керівника структурного підрозділу. Зразок
наказу про відсторонення від роботи наведено в додатку.
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На підставі відповідних подань уповноважених на це осіб (наприклад, посадових
осіб державної санітарно-епідеміологічної
служби та ін.) відсторонення працівника від
роботи оформляється в строк, визначений
у цих поданнях чи постанові слідчого.
Після видання наказу про відсторонення
працівник має бути ознайомлений з ним
особисто. У разі його відмови ознайомитися
з наказом складається акт.
Видання окремого наказу для допущення
до роботи законодавством не передбачено,
адже відсторонення провадиться, як правило,
на конкретний період. Проте якщо такий
проміжок часу немає можливості чітко визначити, що стає надзвичайно важливо в разі,
якщо заробітна плата за час відсторонення
не зберігається, видання наказу про допуск
до роботи не буде помилкою.

Збереження заробітної плати
Зауважимо, що заробітна плата за період
відсторонення зберігається повністю у випадках, прямо передбачених законодавством,
а також якщо у відстороненні від роботи
немає вини працівника.
Якщо з працівником укладається конт
ракт, варто саме в ньому обумовити випадки,
в яких за ним зберігатиметься заробітна
плата за час відсторонення (усунення) від
роботи. Випадки та підстави (не)збереження зарплати в разі відсторонення наведено
в таблиці на с. 29.
Окрім цього, у деяких випадках заробітна
плата може не зберігатися, але відшкодовуватиметься згідно із Законом України «Про
порядок відшкодування шкоди, завданої
громадянинові незаконними діями органів
дізнання, досудового слідства, прокуратури
і суду» від 01.12.1994 р. № 266/94-ВР. Відповідно до ст. 4 цього Закону відшкодування
заробітку в разі незаконного відсторонення
від роботи провадиться за рахунок коштів
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державного бюджету, а розмір суми визначається з урахуванням заробітку, не одержаного громадянином за час відсторонення від
роботи (посади).

Що потрібно знати роботодавцю
У табелі обліку робочого часу працівник,
відсторонений від роботи без збереження заробітної плати, може відмічатися позначкою
«І» (інші види неявок), але з метою чіткого
визначення причини його відсутності радимо
використовувати відмітку, наприклад, «ВС»,
яка означатиме саме відсторонення.

Період відсторонення, якщо за працівником не зберігається заробітна плата, не
враховується в стаж, що дає право на щорічну відпустку. Однак у разі, якщо працівник
фактично не працював (тобто міг бути відсторонений від роботи), але за ним згідно
із законодавством зберігалися місце роботи
(посада) і йому виплачувалася допомога по
державному соціальному страхуванню, або
також поряд із збереженням місця роботи
повністю або частково зберігалася й заробітна плата, період відсторонення входитиме
в стаж, що дає право на щорічну відпустку. Запис про відсторонення від роботи до
трудової книжки працівника не вноситься.

Оплата часу відсторонення (усунення) працівника від роботи
Випадки відсторонення

Поява на роботі в нетверезому
стані, стані наркотичного
чи токсичного сп’яніння
Поява на роботі в стані
наркотичного чи токсичного
сп’яніння
Поява на роботі в стані токсичного
сп’яніння
Відмова або ухилення
від обов’язкових медичних оглядів
Відмова або ухилення
від навчання, інструктажу та
перевірки знань з питань охорони
праці та протипожежної охорони

У разі невиконання службових
обов’язків державними
службовцями, що призвело
до людських жертв або заподіяло
значну матеріальну чи моральну
шкоду

Оплата праці

Примітки

Якщо висновок роботодавця
не підтвердиться, то час
Не передбачена відсторонення має бути
оплачений виходячи із середньої
зарплати працівника

Не передбачена

Зарплата виплачується за виконану
роботу

Тривалість відсторонення від
виконання повноважень за посадою
не повинна перевищувати часу
дисциплінарного провадження.
Під час відсторонення від виконання
Зі збереженням
посадових обов’язків державний
зарплати
службовець зобов’язаний перебувати
на робочому місці відповідно
до правил внутрішнього службового
розпорядку та сприяти здійсненню
дисциплінарного провадження
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Випадки відсторонення

У зв’язку із відсутністю документа,
що дає право на керування
транспортним засобом або іншим
механізмом
У зв’язку з відсутністю посвідчення
встановленого зразка про
проходження перевірки щодо
придатності виконувати роботи
на залізничних під’їзних коліях
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Оплата праці

Примітки

Водій транспортного засобу під час
керування ним повинен мати при собі
Не передбачена документи, що підтверджують право
на керування транспортним засобом,
зокрема посвідчення
Працівники залізничних під’їзних
колій підприємств, пов’язаних
з рухом поїздів і маневровою
Не передбачена
роботою на шляхах залізниць, під
час виконання службових обов’язків
зобов’язані мати при собі посвідчення

У разі перебування працівників
на робочих місцях у спецодязі,
спецвзутті або в інших засобах
індивідуального захисту, які
не відповідають умовам праці
та вимогам нормативно-технічної
документації

Право відсторонювати таких
працівників від роботи надається
Не передбачена посадовим особам (державним
інспекторам) системи державного
нагляду за охороною праці

У разі невиконання службових
обов’язків працівниками
дипломатичної служби, що
спричинило людські жертви або
заподіяло шкоду громадянинові,
державі, підприємству, організації

Таке рішення ухвалюється посадовою
особою, яка його призначила. Його
тривалість не має перевищувати
Зі збереженням
тривалості службового розслідування
заробітної плати
(крім певних випадків). Службове
розслідування проводиться в строки
та в порядку, встановлені КМУ

У разі підозри або обвинувачення
особи у вчиненні злочину середньої
тяжкості, тяжкого чи особливо
тяжкого злочину та незалежно
від тяжкості злочину — щодо
особи, яка є службовою особою
правоохоронного органу

Умови
відсторонення
визначаються
слідчим у
постанові

Провадиться на підставі рішення
слідчого судді під час досудового
розслідування чи суду під час
судового провадження на строк
не більш ніж два місяці

Вимагати усунення мають право
посадові особи органів виконавчої
У зв’язку із відсутністю відповідного
влади, які здійснюють державний
посвідчення, яке дає право на
Не передбачена нагляд та державний контроль
роботу, пов’язану з використанням
у сфері діяльності з пестицидами
пестицидів та агрохімікатів
і агрохімікатами, в межах
компетенції, передбаченої законами
У разі ухилення осіб від
У цьому випадку відсторонення
обов’язкового медичного огляду
від роботи, навчання, відвідування
або щеплення проти інфекцій
Виплачується дошкільних закладів підприємствами,
та осіб, які є носіями збудників
допомога
установами та організаціями
інфекційних захворювань, хворих
по соціальному (незалежно від форми власності)
на небезпечні для оточуючих
страхуванню здійснюється за поданням
інфекційні хвороби, або осіб, які
відповідних посадових осіб державної
були в контакті з такими хворими
санітарно-епідеміологічної служби
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Додаток
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПРО»
НАКАЗ
14.09.2018

м. Тернопіль

№ 61-К

Про відсторонення від роботи
Веременка О. К.
Відповідно до статті 46 КЗпП
ВІДСТОРОНИТИ:
ВЕРЕМЕНКА Олега Кириловича, укладальника-пакувальника виробничого відділу,
від роботи 14 вересня 2018 р. без збереження заробітної плати.
Підстави: 1. Доповідна записка начальника виробничого відділу Ясько Л. І.
2. Акт від 14.09.2018 р. № 5 про перебування Веременка О. К. на роботі
в стані сп’яніння.
Директор
З наказом ознайомлений
Веременко О. К. Веременко
14.09.2018

Дудін

С. Я. Дудін
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Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

Виплата

зарплати в інші
строки: можливо чи ні?
Відомо, що граничні строки виплати заробітної плати становлять
не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Чи можливо задовольнити прохання
окремого працівника про виплату йому заробітної плати в інші
строки, ніж встановлено на підприємстві?

Ситуація

Нормативне регулювання

На підприємстві встановлено два дні для
виплати зарплати:
• за першу половину місяця — 22-го
числа поточного місяця;
• за другу половину місяця — 7-го числа
наступного місяця.
Зарплата за першу половину місяця нараховується за період з 1 по 15 число, за
другу — з 16 по 30 (31).
В одного з працівників виникли особливі
сімейні обставини, і він просить виплатити
йому зарплату за першу половину місяця
не 22-го числа, а 18-го, тобто раніше. Чи
виникне при цьому порушення?
Також працівник висловив прохання виплатити йому зарплату і за другу половину
місяця (авансом). Чи вважатимуться такі
дії порушенням?

Відповідаючи на запитання необхідно все
ж таки згадати мету, з якою було прийнято
норму про виплату заробітної плати двічі на
місяць, а саме: з метою захисту прав най
маних працівників на своєчасне одержання винагороди за працю. Крім того, законодавством встановлюються лише граничні
(а не конкретні) терміни виплати заробітної
плати з метою захисту найманих працівників від зловживань з боку роботодавців.
Питання щодо конкретних строків виплати заробітної плати та питання виплати
авансу (попередньої плати, зміни строків
у межах законних вимог) мають встановлюватися на договірній основі шляхом домовленостей між роботодавцем та трудовим
колективом. А вже визначаючи конкретні
строки роботодавець має дотримуватися
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положень ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону про
оплату праці.
Стаття 43 Конституції України, у свою
чергу, закріплює право саме на своєчасне
одержання винагороди за працю, яке захищається законом.
У запитаннях йдеться про порушення
строку виплати зарплати за заявою окремого працівника. Звісно, перша відповідь,
яку не замислюючись можна дати на ці запитання, що це неможливо і що такі дії
вважатимуться порушенням. Але якщо все
ж таки піти назустріч працівнику та врахувати його побажання, то можна отримати
такі альтернативні варіанти.

Як діяти
 одо виплати зарплати раніше
Щ
встановленого терміну
Проаналізувавши дві основні статті, які
регулюють умови для встановлення строків
виплати зарплати — ст. 115 КЗпП та ст. 24
Закону про оплату праці, доходимо висновку, що їх положення можна систематизувати
в такому порядку:
зарплата має виплачуватися:
• у робочі дні за графіком роботи підприємства;
• не рідше двох разів на місяць;
• через проміжок часу, що не перевищує
16 календарних днів;
• не пізніше семи днів після закінчення
періоду, за який здійснюється виплата.
Усі ці вимоги закріплені як мінімальна
державна гарантія в оплаті праці, недотримання якої й стане порушенням, за яке
передбачена відповідальність, на що звертає
увагу в листі від 03.04.2018 р. № 2547/4/4.1ДП-18 Державна служба України з питань
праці.
Отже, обираючи можливості з-поміж
законних вимог «має бути», можна резюмувати їх як:

• виплата може проводитися в будь-який
робочий день підприємства;
• виплата можлива два та більше двох
разів на місяць;
• між виплатами може бути встановлений будь-який проміжок часу, але не більше
16 днів;
• після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, ця виплата має бути проведена впродовж семи днів після завершення
цього періоду.
Отже, на підприємстві встановлено два дні
виплати зарплати: 22-го і 7-го числа. Зарплата за першу половину місяця нараховується
за період з 1-го по 15-те. Оскільки працівник
в окремому порядку просить виплатити йому
зарплату за першу половину місяця раніше,
у разі згоди роботодавця підприємство може
здійснити виплату і, виплативши заробітну
плату 18-го числа замість 22-го, воно не порушить вимог ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону
про оплату праці, оскільки ця зміна поліпшує
умови, встановлені законом, та не порушує
законної вимоги про виплату не пізніше семи
днів після закінчення періоду, за який вона
нараховується.
Тож резюмуючи зазначимо, що виплата
заробітної плати окремому працівнику, за
його клопотанням і за згодою роботодавця, за першу половину місяця раніше на
чотири дні, ніж передбачено в локальному
акті роботодавця, відповідає вимогам ст. 97
КЗпП, оскільки це не погіршує умов, встановлених законодавством та/або угодами,
колективним договором і є дотриманням
мінімальних державних гарантій в оплаті
праці.
Щодо виплати зарплати наперед
Ми маємо імперативну норму, що виплата заробітної плати мінімум двічі на
місяць є обов’язком роботодавця, який він
повинен виконувати незалежно від згоди
працівника отримувати заробітну плату
один раз на місяць.
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Стаття 115 КЗпП та ст. 4 Закону про оплату праці визначають вимогу, що лише зар
плата за першу половину місяця має бути не
менше зарплати за фактично відпрацьований час. Такого застереження немає щодо
оплати за другу половину місяця. Але є
визначення поняття «заробітна плата» як
у ст. 94 КЗпП, так і в ст. 1 Закону про оплату
праці: заробітна плата — це винагорода
за виконану роботу. Отже, працівник має
бажання отримати кошти за період місяця,
коли робота ним ще не виконана.
Незважаючи на те що мінімальні державні
гарантії не будуть порушені, якщо виплатити
другий раз на місяць кошти як оплату праці,
навіть за період, в який робота ще не виконана, тобто по суті авансом (наприклад,
на прохання працівника виплатити 18-го
числа заробітну плату за першу половину
місяця і вже 22-го числа цього місяця — за
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другу половину місяця), але за своєю суттю
це все ж таки не буде саме оплатою праці,
оскільки за своїм призначенням оплачується
період, який працівник ще не відпрацював.
І якщо не виникне запитань у Держпраці,
такі запитання стосовно виплати можуть
виникнути в інших фіскальних органів. Тож
радимо другу виплату проводити не як оплату праці, а як матеріальну допомогу або
фінансову поворотну допомогу.
Але для роботодавця все ж таки слід
зробити застереження. Звісно, важливо,
щоб такі особливості, як зміна строків виплати заробітної плати з дотриманням мінімальних державних гарантій, виплата
матеріальної допомоги та/або фінансової
допомоги, були встановлені на договірній основі шляхом досягнення домовленостей між роботодавцем та трудовим колективом.

Що нового
Зміни в утриманні та перерахуванні аліментів
Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення
захисту права дитини на належне утримання»
від 03.07.2018 р. № 2475-VIII було внесено,
зокрема, зміни до ст. 69 Закону України «Про
виконавче провадження» від 02.06.2016 р.
№ 1404-VIII. Встановлено, що підприємства,
установи, організації, фізичні особи, фізичні
особи — підприємці здійснюють відрахування
із зарплати, пенсії, стипендії та інших доходів
боржника і перераховують кошти на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця
(раніше — стягувачу) у строк, встановлений
для здійснення зазначених виплат боржнику,
а в разі якщо такий строк не встановлено, — до
10 числа місяця, наступного за місяцем, за який
здійснюється стягнення. Такі підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні осо-

би — підприємці щомісяця (раніше — щокварталу) надсилають виконавцю звіт про здійснені
відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України. Крім
того, запроваджено такі поняття, як «мінімальний гарантований розмір аліментів»та «мінімальний рекомендований розмір аліментів».
Відповідно до ст. 182 Сімейного кодексу України
мінімальний гарантований розмір аліментів на
одну дитину не може бути меншим ніж 50 %
прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку, а мінімальний рекомендований розмір
аліментів на одну дитину становить розмір
прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.
Яку суму аліментів має сплачувати платник,
вирішує суд за позовом зацікавленої сторони.
Бухгалтер, утримуючи аліменти, має керуватися
виконавчим листом чи судовим наказом.
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Сьогодні в рубриці:

Водій змінює автомобіль:
особливості оплати праці

с. 35

Зміна 24 години —
(не) заборонено

с. 48

Станіслав СОЛОМОНОВ,
консультант з питань організації праці та заробітної плати

Водій змінює

автомобіль:
особливості
оплати праці

Водій вантажного автомобіля простоює не з власної вини —
через несправність автомобіля. Чи може він на період ремонту працювати на іншому автомобілі? Так, може… Але відразу ж
постають запитання: а якщо той іншої вантажопідйомності або
іншого типу? Як нараховувати водію зарплату, якщо за роботу
на іншому автомобілі встановлено іншу тарифну ставку? Чи
потрібно оформлювати якісь додаткові документи в такому
разі чи достатньо подорожнього листа на інший автомобіль
з прізвищем водія? Відповіді на ці запитання — в статті
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писану вище ситуацію слід розглядати як два питання, до вирішення яких
застосовуються окремі нормативні
підходи: про простій не з вини водія та про
переміщення водія з одного автомобіля на
інший.

Простій не з вини водія
Нормативне регулювання
Тимчасове призупинення роботи з причин (не)виробничого характеру, що виникли як з вини працівника, так і з незалежних від нього причин, вважається простоєм. Офіційне визначення цього поняття
міститься в частині першій ст. 34 КЗпП:
простій — це зупинення роботи, викликане
відсутністю організаційних або технічних
умов, необхідних для виконання роботи,
невідворотною силою або іншими обставинами.
Повного переліку таких умов немає, тому
поломку й необхідність ремонту автомобіля можна й потрібно розглядати як простій,
оскільки водій не може виконувати своїх
прямих обов’язків.
Оформлення простою
Статтею 113 КЗпП передбачено, що про
початок простою, крім простою структурного підрозділу або всього підприємства,
працівник повинен попередити роботодавця (бригадира, майстра, інших посадових осіб).
Порядок оформлення часу простою запропоновано в листі Міністерства праці та
соціальної політики України від 23.10.2007 р.
№ 257/06/187-07 (далі — Лист № 257). Час
простою не з вини працівника оформляється
актом простою (в ньому фіксуються причини, які призвели до призупинення роботи)
і наказом роботодавця. Якщо простій має
цілодобовий (тижневий) характер, роботодавець повинен у наказі обумовити необхід-
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ність присутності або відсутності працівника
на роботі.
У Листі № 257 також відзначається, що
питання необхідності присутності або відсутності на роботі працівників у разі простою може бути врегульоване в правилах
внутрішнього трудового розпорядку. Якщо
працівник через простій самовільно не приходить на роботу або йде з роботи, він не
може вимагати оплати часу простою відповідно до ст. 113 КЗпП.
У табелі обліку використання робочого
часу простої позначаються буквеним кодом
«П» і цифровим кодом «23».
Чим же має займатися водій під час простою?
Тимчасове переведення
та переміщення
У разі простою працівники можуть бути
переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності та кваліфікації на іншу роботу на
тому ж підприємстві, в установі, організації
на весь час простою або на інше підприємство,
в установу, організацію1, але в тій же місцевості на строк до одного місяця (частина
друга ст. 34 КЗпП). Кількість переведень або
їх загальна тривалість протягом календарного року не обмежується.
Також у разі простою можливе переміщення працівників на інше робоче місце, що регулюється частиною другою ст. 32
КЗпП.
Оплата часу простою
Порядок оплати часу простою визначено ст. 113 КЗпП, яка передбачає три таких
випадки:
• час простою не з вини працівника
оплачується із розрахунку не нижче 2/3
тарифної ставки встановленого працівникові
розряду (окладу);
1 Не буде помилкою, якщо зазначимо, що норму про
тимчасове переведення на інше підприємство реалізувати
практично неможливо, оскільки вона є архаїзмом.
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• за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи
здоров’я працівника або для людей, які його
оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається
середній заробіток;
• час простою з вини працівника не
оплачується.
У колективних угодах і колективних договорах може бути передбачена більш висока
оплата часу простою.
Виплата працівникам 2/3 тарифної ставки
(окладу) передбачена в тому разі, якщо їх не
переведено на іншу роботу. Якщо ж згідно
зі ст. 34 КЗпП працівники на час простою
переведені на іншу роботу, розмір цієї оплати повинен визначатися колективним або
трудовим договорами, оскільки це питання
КЗпП не врегульовано.

Особливості простою водіїв
Нормативне регулювання
Професія водія автотранспортного засобу — одна з небагатьох робітничих професій,
для якої, з урахуванням специфіки роботи,
затверджено спеціальне положення про
робочий час — Положення про робочий
час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затверджене наказом
Міністерства транспорту та зв’язку України
від 07.06.2010 р. № 340 (далі — Положення
№ 340).
У пп. «в» пп. 2.1 розділу II Положення
№ 340 зазначено, що до робочого часу водія,
зокрема, включається час простоїв не з вини
водія. При цьому час простоїв у пунктах
навантаження й розвантаження вантажів
визначено як робочий час в пп. «г» цього
ж підпункту.
Оскільки в Положенні № 340 більше ніде
не згадується про простій не з вини водія,
то до часу простоїв не з вини водія можна
віднести й час вимушеного очікування ро-
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боти під час усунення технічної несправності
автомобіля, якщо ця несправність не може
бути усунена водієм.
Додатково цей момент можна передбачити в локальних правилах внутрішнього
трудового розпорядку, акцентувавши увагу
на тому, що час вимушеного очікування роботи водієм автомобіля через його технічну
несправність слід відносити до простоїв не
з вини водія та враховувати як робочий
час. Отже, час такого простою оплачується
водієві як час звичайної роботи, а не з розрахунку 2/3 тарифної ставки (окладу) або
середнього заробітку.
Документальне оформлення
Зважаючи на норми Положення № 340,
простій не з вини водія жодним актом або
наказом не оформлюється. Відповідно до
пп. 6.2 Положення № 340 на підприємстві
ведеться відомість обліку робочого часу та
відпочинку водіїв за формою згідно з додатком 2 до цього Положення. У цій відомості
по датах місяця в графі 2 (замість номера
маршруту) за планом і фактично доцільно
вказувати про простій не з вини водія
у зв’язку з ремонтом автомобіля. Заповнюються графи 4 і 5 — початок і закінчення
робочої зміни. Графа 6 (тривалість змінного
періоду керування) не заповнюється —
ставиться прочерк. У графі 7 вказується
тривалість змінних перерв.
У табелі обліку використання робочого
часу за даними відомості обліку робочого
часу та відпочинку водіїв і згідно з локальними правилами внутрішнього трудового
розпорядку час простою не з вини водія
вказується як звичайний робочий час.
А тепер припустимо, що вантажний автомобіль не може використовуватися в роботі з причини технічної несправності,
що потребує розбирання й ремонту головних механізмів. Ці ремонтні роботи не
передбачені робочою інструкцією водія.
Вона також не передбачає виконання во-
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дієм робіт слюсаря з ремонту автомобіля
(у водія немає такої кваліфікації). Тому він
не може виконувати обов’язки слюсаря за
жодною з можливих форм інтенсифікації
його праці: ні епізодично, ні в порядку суміщення професій або сумісництва, неможливе й тимчасове переведення на цю роботу.
Водія не переміщують на інше робоче місце
(на інший автомобіль). Чим він займається
й яку роботу виконує?
Як зазначалося на початку статті, роботодавець самостійно визначає, де водій
повинен перебувати під час простою: на
роботі або вдома. Якщо на роботі, то він
має перебувати на робочому місці від початку й до кінця робочого дня без права
залишати робоче місце в робочий час, визначений установленим режимом праці та
відпочинку, й зобов’язаний додержуватися
трудової дисципліни, порушення якої може
призвести до накладення дисциплінарних
стягнень. Який сенс роботодавцю платити водію зарплату в таких випадках? Тому
в його інтересах максимально скоротити
час простою або розглянути питання про
його додаткову зайнятість.

Переміщення водія на інше
робоче місце
Нормативне регулювання
Для збереження зайнятості водія на
час ремонту автомобіля можливе його
переміщення на інше робоче місце — доручення роботи на іншому автомобілі. Це питання врегульовано частиною другою ст. 32
КЗпП, якою передбачено, що не вважається
переведенням на іншу роботу й не потребує
згоди працівника, зокрема, доручення йому
роботи на іншому механізмі або агрегаті
в межах спеціальності, кваліфікації або
посади, обумовленої трудовим договором.
Роботодавець не має права переміщати
працівника на роботу, протипоказану йому
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за станом здоров’я. Однак слід урахувати
таке.
У п. 21 коментаря до ст. 32 КЗпП (Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науковопрактичний коментаря до законодавства
України про працю — 11-е вид., — К.: Правова єдність, 2010. — С. 115 (далі — Коментар
від 2010 р.) визначено, що право роботодавця переміщувати працівників обмежено
умовами трудового договору: в межах трудового договору переміщення можливе, за
його ж межами воно буде протизаконним.
Це застереження слід розуміти так.
Трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену такою угодою (ст. 21 КЗпП). І відповідно до ст. 31 КЗпП роботодавець не
має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим
договором. Професія та кваліфікація працівника, місце роботи як умова трудового договору вказуються в його заяві та
в наказі про прийняття на роботу, вносяться до трудової книжки. А з частини другої
ст. 32 КЗпП випливає, що роботодавець,
переміщаючи працівника, може ігнорувати раніше досягнуті домовленості. Наприк
лад, працівника, прийнятого водієм легкового автомобіля, можна легко зробити водієм вантажного. І хоча це класичний приклад, суттєва різниця в роботі прослідковується й у разі зміни вантажного автомобіля марки, скажімо, КрАЗ на БілАЗ.
Адміністрація підприємства зобов’язана
організувати роботу так, щоб кожний пра0
цівник був зайнятий виконанням виробничих завдань за тією спеціальністю, кваліфікацією або професією, на яку він прийнятий. При цьому робітник більш високої кваліфікації, крім робіт, визначених
кваліфікаційною характеристикою присвоєного йому розряду, має володіти знаннями, навичками й умінням виконувати
роботи, передбачені кваліфікаційними ха-
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рактеристиками робітників більш низької
кваліфікації цієї ж професії. Це норми пп. 3.3
Загальних положень розділу 2 «Професії
робітників» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників (далі —
Випуск 1 ДКХП), затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики
України від 29.12.2004 р. № 336. Тому
працівник може бути переміщений на таке
інше робоче місце, яке не потребує більш
високої кваліфікації, ніж кваліфікація,
присвоєна працівнику. І можливість виконання робіт різної кваліфікації має бути
закріплена в робочій інструкції.
У Випуску 1 ДКХП (п. 6 Загальних положень розділу 2) зазначено, що робочою
інструкцією визначається конкретний перелік робочих обов’язків. Ця інструкція розробляється, затверджується та змінюється
роботодавцями на основі ДКХП. У ній ураховуються конкретні завдання й обов’язки,
права, відповідальність робітника та особливості штатного розпису підприємства. Робоча інструкція та зміна до неї погоджується
з профспілкою (уповноваженим трудового
колективу). Після її затвердження роботодавцем вона доводиться до відома працівника під
підпис. До робочих інструкцій можуть бути
внесені зміни, доповнення лише на підставі
наказу роботодавця за згодою працівника.
Доповнення робочої інструкції обов’язками
щодо виконання робіт різної кваліфікації
поліпшує використання робочого часу.
Оплата праці в разі переміщення
Порядок оплати праці в разі переміщення
працівників визначено частиною другою
ст. 114 КЗпП. У тих випадках, коли в результаті переміщення (частина друга ст. 32 КЗпП)
зменшується заробіток працівника з не залежних від нього причин, проводиться доплата до попереднього середнього заробітку
протягом двох місяців із дня переміщення.
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Ця норма ст. 114 КЗпП може бути застосована в разі переміщення працівника на
іншу роботу та в разі вимушеного простою
не з його вини.
Із частини другої ст. 114 КЗпП випливає,
що в результаті переміщення праця працівника оплачується на умовах, визначених на новому робочому місці (механізмі,
агрегаті). Але якщо вона виявиться нижчою,
ніж на попередньому, має проводитися доплата до середнього заробітку протягом
двох місяців із дня переміщення. І неважко
підрахувати, що за такого підходу протягом
двох місяців у будь-якому разі заробіток
переміщеного працівника не буде нижчим,
ніж до переміщення. Здавалося б, питання
вирішено, якщо не згадувати про ст. 114
КЗпП і не розглядати його через призму
ст. 32 КЗпП з іншого боку.
Стаття 104 КЗпП визначає порядок оплати
праці під час виконання робіт різної кваліфікації. Зокрема, в разі виконання робіт
різної кваліфікації праця робітників-почасовиків, а також службовців оплачується за
роботою більш високої кваліфікації. Чи можна її застосовувати в тому разі, якщо умовами
трудового договору (робочої інструкції водія)
передбачена можливість зміни автомобіля?
Ні, не можна.
Для робітників-почасовиків норма ст. 104
КЗпП прийнятна лише в разі епізодичного
виконання робіт різної кваліфікації й не
прийнятна в разі оформлених наказом переміщення працівників на інше робоче місце,
інакше частина друга ст. 114 КЗпП втрачає
сенс.
Крім того, частиною другою ст. 32 КЗпП
про переміщення працівників на інше робоче
місце передбачена, зокрема, норма, згідно
з якою таке переміщення правомірне в межах кваліфікації працівника, обумовленої
трудовим договором.
Розряд, присвоєний робітнику, характеризує рівень кваліфікації робітничих
професій, що тарифікуються за кваліфі-
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каційними розрядами. Для водіїв автотранспортних засобів характеристика рівнів
кваліфікації визначена у Випуску № 69
«Автомобільний транспорт» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій
працівників, затвердженому наказом
Міністерства транспорту та зв’язку України
від 14.02.2006 р. № 136. Із нього випливає, що
рівень кваліфікації водія встановлений за
класами — III, II і I. Кваліфікація за класами враховує наявні у водіїв дозволи на керування транспортними засобами певних
категорій («В», «С», «Е» і «Д»).
Диференціація складності робіт за
класами, а не за розрядами — основна
особливість нормативного регулювання в разі переміщень водіїв у межах їх
кваліфікаційного рівня. Ця особливість
у частині доручення водієві обов’язків з різними рівнями кваліфікації як домовленість
між роботодавцем і водієм оформлюється
робочою інструкцією.
У разі переміщень водіїв, праця яких
оплачується за відрядними розцінками, норма ст. 104 КЗпП про виплату міжрозрядної
різниці також не прийнятна для водіїв
з однієї простої причини — в автомобільних
перевезеннях роботи не тарифікуються за
розрядами.
Переведення працівника на іншу роботу
(з більшою або меншою оплатою), у т. ч. у разі
тимчасового переведення, можливе тільки
за згодою працівника (частина перша ст. 32
КЗпП), переміщення працівника (частина
друга ст. 32 КЗпП) такої згоди не передбачає.
У той же час таке переміщення з ініціативи
роботодавця може бути пов’язане зі зміною
істотних умов праці — зниженням розміру
заробітної плати (тарифна ставка водія за
колективними угодами визначається залежно від вантажопідйомності автомобіля).
А зміна істотних умов праці без зміни в організації виробництва та праці, з урахуванням нормативної спрямованості частини
третьої ст. 32 КЗпП, може бути здійснена
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за згодою працівника. І за наявності такої
згоди має застосовуватися й частина друга
ст. 114 КЗпП про доплати до попереднього
середнього заробітку протягом двох місяців
з дня переміщення. На це звертається увага
в п. 3 Коментаря від 2010 р. до ст. 114 КЗпП
(с. 297).
Якщо згода водія на переміщення на інший автомобіль меншої вантажопідйомності не буде отримана, і в нього виникне простій — це вже простій з вини водія.
А простій з вини працівника не оплачується
(частина четверта ст. 113 КЗпП). Така ситуація неконструктивна ні для працівника, ні
для роботодавця, а тому малоймовірна.

Висновки
Підсумовуючи вищевикладене, доходимо таких висновків. Оскільки простій не
з вини водія у зв’язку з поломкою автомобіля
включається в його робочий час, роботодавцю
не вигідно платити йому зарплату в повному
розмірі, не залучаючи його до якихось інших
робіт. Тому під час прийняття на роботу він повинен передбачити можливість переміщення
водія на час простою на роботу на інший
автомобіль. Можливість переміщення водія
на роботу на інший автомобіль у межах
його кваліфікації визначається робочою
інструкцією та передбачається в наказі про
прийняття на роботу. Документальне оформлення цієї ситуації розглянемо далі.

Документальне оформлення
переміщення
У додатку 1 наведено приклад наказу про
прийняття на роботу водія автотранспортних засобів. У цьому наказі з посиланням на
робочу інструкцію передбачена можливість
переміщення водія на інші автомобілі. Якщо
в наказі про прийняття на роботу з урахуван-
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ням робочої інструкції не регламентується
переміщення водія на інші автомобілі, то згодом необхідно доповнити робочу інструкцію
в частині таких переміщень.
У додатках 2–6 — приклад документів
щодо доповнення робочої інструкції водія
нормами про роботу на інших автомобілях.
Приклади розроблені на основі дКХП
і з урахуванням нинішнього кадрового
діловодства. Передбачається, що форма
відомості змін і доповнень до робочої інструкції (додаток 6) уже була затверджена
наказом по підприємству.

Виробнича ситуація з переміщенням
водія на інше робоче місце (на інший
автомобіль) вирішується просто — наказом
по підприємству, підставою для видання
якого буде доповідна записка уповноваженої
особи, у компетенції якої — автомобільні
перевезення на підприємстві.
У додатку 7 наведено приклад наказу
про переміщення водія на інше робоче місце (на інший автомобіль меншої
вантажопідйомності). У нашому прикладі водій дає згоду на переміщення на автомобіль меншої вантажопідйомності.

Додаток 1
Приклад наказу про прийняття на роботу водія автотранспортних засобів
з можливістю переміщення на інші автомобілі
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
НАКАЗ
12.03.2018

м. Запоріжжя

№ 31-П

Про прийняття на роботу Поліщука В. І.
ПРИЙНЯТИ:
ПОЛІЩУКА Володимира Івановича водієм автотранспортних засобів I класу на
автомобіль ММЗ-554 вантажопідйомністю 5,5 тонни з 13.03.2018 р. з виконанням
обов’язків згідно з робочою інструкцією (додаток до наказу) і окладом 3383 грн на
місяць.
Підстава: заява Поліщука В. І. від 07.03.2018 р.
Голова правління

Козак

Візи
З наказом ознайомлені:
До справи № ________
(посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)
(дата)

Д. І. Козак
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Додаток до наказу
по ПАТ «Запорізький елеватор»
від 12.03.2018 р. № 31-П
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом голови правління
ПАТ «Запорізький елеватор»
від 12.03.2018 р. № 31-П
Робоча інструкція водія автотранспортних засобів Поліщука В. І.
1. Завдання та обов’язки.
(Разом з іншими обов’язками з урахуванням норм частини другої ст. 32 КЗпП передбачений такий запис: «Працює на інших автомобілях у разі переміщення в межах
кваліфікації, обумовленої трудовим договором»).
2. Права.
3. Відповідальність.
4. Повинен знати.
Заступник головного механіка

Фірсов

В. І. Фірсов

З інструкцією ознайомлений

Поліщук

В. І. Поліщук

Додаток 2
Приклади інформаційно-розпорядчих документів
щодо доповнення робочої інструкції водія автотранспортних засобів
зобов’язанням у разі переміщення працювати на інших автомобілях
Голові правління
ПАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.
водія автотранспортних засобів I класу
Данилова І. С.
Заява
У разі виробничої необхідності згодний на доповнення моєї робочої інструкції
зобов’язанням у разі переміщення працювати на інших автомобілях у межах моєї
кваліфікації.
04.06.2018

Данилов

І. С. Данилов
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Додаток 3
Голові правління
ПАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
від 05.06.2018 р.
Про доповнення до робочої інструкції
водія автотранспортних засобів I класу Данилова І. С.
На підприємстві під час здійснення виробничої діяльності може виникнути необхідність доручати водію автотранспортних засобів I класу Данилову І. С. роботу на
інших автомобілях у разі ремонту закріпленого за ним автомобіля.
З урахуванням викладеного та згідно з нормами п. 6 Загальних положень розділу 2 Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної
діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників пропоную
доповнити робочу інструкцію водія автотранспортних засобів I класу Данилова І. С.
дорученням виконувати в межах його кваліфікації роботу на інших автомобілях під
час переміщення в разі виробничої необхідності.
Згода Данилова І. С. (його заява від 04.06.2019 р.) на таке доповнення до його
робочої інструкції отримана.
Заступник головного механіка

Фірсов

В. І. Фірсов
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Додаток 4
Первинна профспілкова організація
ПАТ «Запорізький елеватор»
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
06.06.2018 № 6
м. Запоріжжя
Засідання профспілкового комітету
Голова — Славіна Н. І.
Секретар — Довгань Г. П.
Присутні члени профспілки:
Федорчук В. П., інженер-технолог;
Біла З. Г., бухгалтер;
Рибчинська К. П., апаратник обробки зерна.
Запрошений: заступник головного механіка Фірсов В. І.
Порядок денний:
2. Погодження доповнення до робочої інструкції водія автотранспортних засобів
I класу Данилова І. С.
2. СЛУХАЛИ:
Заступник головного механіка Фірсов В. І. виступив з інформацією про заявку
голови правління акціонерного товариства Козака Д. І. про погодження доповнення
до робочої інструкції водія автотранспортних засобів I класу Данилова І. С. щодо
виконання робіт на інших автомобілях у разі переміщення в межах його кваліфікації.
Фірсов В. І. повідомив, що пропоноване доповнення до робочої інструкції відповідає нормам п. 6 Загальних положень розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1
«Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників у частині можливості
розширення кола обов’язків працівника в межах його кваліфікації.
УХВАЛИЛИ:
Погодити як таке, що відповідає чинному законодавству, доповнення до робочої
інструкції водія автотранспортних засобів I класу Данилова І. С.
Голова
Секретар
Відповідно до оригіналу
Секретар
06.06.2018 р.

Н. І. Славіна
Г. П. Довгань
Довгань

Г. П. Довгань

ОРГАНІЗАЦІЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

№ 10 (147) жовтень 2018

Додаток 5
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
НАКАЗ
08.06.2018

м. Запоріжжя

№ 40-П

Про доповнення до робочої інструкції Данилова І. С.
На підприємстві у зв’язку з ремонтами вантажних автомобілів виникає необхідність
переміщення водіїв на інші автомобілі.
Для поліпшення використання робочого часу, керуючись нормами чинного законодавства щодо кваліфікаційних характеристик працівників, з урахуванням заяви
Данилова І. С. та за погодженням із профспілковим комітетом підприємства
НАКАЗУЮ:
1. Доповнити робочу інструкцію водія автотранспортних засобів I класу Данилова І. С. дорученням працювати на інших автомобілях у разі переміщення в межах
його кваліфікації, обумовленої трудовим договором.
1.2. Зафіксувати доповнення у відомості змін і доповнень до робочої інструкції.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на старшого інспектора з кадрів
Сидоренко В. К.
Підстави: 1. Заява водія автотранспортних засобів I класу Данилова І. С. від 04.06.2018 р.
2. Доповідна записка заступника головного механіка Фірсова В. І. від
05.06.2018 р.
3. Витяг із протоколу засідання профспілкового комітету від 06.06.2018 р.
№ 6.
4. Доповідна записка старшого інспектора з кадрів Сидоренко В. К. від
07.06.2018 р. із проектом наказу.
Голова правління

Козак

Д. І. Козак
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Розділ робочої
інструкції
2

Завдання та
обов’язки

№
з/п

1

1

Публічне акціонерне товариство «Запорізький елеватор»
Відомість змін і доповнень до робочої інструкції
водія автотранспортних засобів I класу Данилова І. С.
За пропозицією
Затверджено
Формулювання зміни
наказом по
посада,
або доповнення
підприємству,
прізвище,
підпис
дата, номер
ініціали
3
4
5
6
Доповнення:
працює на інших
заступника
від
автомобілях у разі
головного
Фірсов
переміщення
08.06.2018 р.
механіка
№ 40-П
в межах кваліфікації,
Фірсова В. І.
обумовленої трудовим
договором

Данилов
08.06.2018

7

Ознайомлений
Данилов І. С.,
підпис, дата

Додаток 6
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Додаток 7
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
НАКАЗ
27.07.2018

м. Запоріжжя

№ 45-П

Про переміщення на інше робоче місце
Поліщука В. І.
Закріплений за водієм автотранспортних засобів I класу Поліщуком В. І. вантажний
автомобіль ММЗ-554 вантажопідйомністю 5,5 тонни перебуває в неробочому стані
через його ремонт у механічній майстерні. Робоча інструкція Поліщука В. І. передбачає роботи на інших автомобілях у разі переміщення в межах його кваліфікації,
обумовленої трудовим договором. Поліщук В. І. дав згоду на час ремонту його автомобіля працювати на іншому автомобілі меншої вантажопідйомності.
З урахуванням викладеного, для поліпшення використання робочого часу, керуючись
чинним законодавством (частина друга ст. 32 КЗпП та частина друга ст. 114 КЗпП)
НАКАЗУЮ:
1. Перемістити з 30.07.2018 р. водія автотранспортних засобів I класу Поліщука В. І. на час ремонту закріпленого за ним автомобіля на інший автомобіль
ЗІЛ-ММЗ-585М вантажопідйомністю 3,5 тонни.
2. Головному бухгалтеру Світловій В. В. забезпечити доплату Поліщуку В. І. до
попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення.
Підстава: 1. Доповідна записка заступника головного механіка Фірсова В. І. від
26.07.2018 р. із пропозицією про переміщення Поліщука В. І. на інший
автомобіль.
2. Заява Поліщука В. І. від 26.07.2018 р. про згоду працювати на автомобілі
меншої вантажопідйомності.
Голова правління

Козак

Д. І. Козак
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Станіслав СОЛОМОНОВ,
консультант з питань організації праці та заробітної плати

Зміна 24 години —

(не) заборонено

Нерідко для працівників охорони встановлюється 24-годинна
робоча зміна. Робота в такому режимі дає змогу оптимізувати
витрати часу працівників на проїзд до місця роботи й назад.
До того ж часто запитання читачів стосуються правомірності
встановлення робочої зміни такої тривалості, зокрема, за
підсумованого обліку робочого часу. Тож у статті — відповідь
на це запитання

Норми трудового
законодавства
Кодексом законів про працю України
регулюється тривалість робочого тижня та
тривалість щоденної роботи за шестиденного
робочого тижня. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати
40 годин на тиждень. Підприємства мають
право встановлювати меншу тривалість
робочого часу (ст. 50 КЗпП). Для окремих
категорій працівників установлюється скорочена тривалість робочого тижня (ст. 51
КЗпП). А за шестиденного робочого тижня
тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин за тижневої норми 40
годин, 6 годин — за тижневої норми 36 годин
і 4 годин — за тижневої норми 24 години.
Тривалість щоденної роботи за п’ятиденного робочого тижня згідно зі ст. 52 КЗпП

установлюється роботодавцем з урахуванням тривалості робочого тижня, визначеної
ст. 50 і 51 КЗпП.
За підсумованого обліку робочого часу
тривалість робочого часу за обліковий період не може перевищувати нормального
числа робочих годин також зважаючи на
тривалість робочого тижня, визначену ст. 50
і 51 КЗпП (ст. 61 КЗпП). Це означає, що
в межах облікового періоду тривалість робочого тижня може бути більше/менше 40 годин, але за обліковий період тривалість роботи не повинна бути більшою, розрахованою виходячи із 40 годин на тиждень. Простіше кажучи, то за підсумованого обліку нормується не час роботи на тиждень, а час роботи протягом облікового періоду.
У жодних інших статтях КЗпП ми не
знайдемо норм, які б визначали тривалість
щоденної роботи або тривалість робочої
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зміни й т. п. Тому всі підзаконні акти, розроблені на виконання норм КЗпП, не можуть
йому суперечити.

Методичні рекомендації
Оскільки йдеться передусім про цілодобову роботу охоронників, для яких характерним
є підсумований облік робочого часу, то не можна не взяти до уваги Методичні рекомендації
щодо застосування підсумованого обліку
робочого часу, затверджені наказом Мінпраці та соцполітики України від 19.04.2006 р.
№ 138 (далі — Методрекомендації № 138).
Відповідно до п. 4 цих Методрекомендацій,
зважаючи на виробничі потреби, роботодавець може встановлювати з урахуванням
характеру та умов праці тривалість роботи
протягом робочого дня за підсумованого
обліку робочого часу до 12 годин робочого
часу на зміну. І не рекомендується запроваджувати продовжену тривалість робочого
дня на роботах зі шкідливими й важкими
умовами праці.
Оскільки Методрекомендації № 138
не зареєстровані в Міністерстві юстиції
України і не є нормативно-правовим актом,
то рекомендація щодо 12-годинної робочої
зміни — всього-на-всього рекомендація, а не
перешкода для встановлення 24-годинних
робочих змін.

Договірне регулювання
Статтею 7 Закону України « Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356XII (далі — Закон № 3356) передбачено,
що в колективному договорі підприємства
встановлюються взаємні зобов’язання сторін
щодо регулювання виробничих, трудових,
соціально-економічних відносин. Тут у частині трудових відносин передбачається й регулювання тривалості робочого часу. Однак
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цим Законом не визначається гранична
тривалість робочої зміни.
У низці колективних угод відсутнє обмеження тривалості щоденної роботи.
Це, наприклад, стосується галузевих угод
працівників автомобільного транспорту
та дорожнього господарства, працівників
ЖКГ, місцевої промисловості й побутового
обслуговування населення, працівників
машинобудування й приладобудування,
працівників будівництва й промисловості
будівельних матеріалів.
Наприклад, у галузевій угоді працівників
сільського господарства сторони домовилися, що максимальна тривалість щоденної
роботи за підсумованого обліку робочого
часу не повинна перевищувати 12 годин.
В основному колективні угоди визначають, що умови застосування підсумованого
обліку робочого часу передбачаються колективним договором підприємства з урахуванням вимог нормативно-правових актів
у сфері праці. І в колективних договорах
повинні передбачатися норми колективних
угод щодо тривалості робочої зміни.
У колективному договорі як випадок
урахування вимог нормативно-правового
акта для водіїв автотранспортних засобів
за підсумованого обліку робочого часу передбачається неперевищення 10-годинної
тривалості робочого дня. Таке обмеження
робочого дня встановлено пп. 2.2 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв
колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та
зв’язку України від 07.06.2010 р. № 340.
Хоча це обмеження має застосовуватися
на підприємстві й без згадування про нього
в галузевій та/або колективній угоді.
У колективних угодах роботодавці, як
правило, зобов’язуються тривалість щоденної роботи встановлювати відповідно до
правил внутрішнього трудового розпорядку
та графіків змін за погодженням із профспілкою (наприклад, це передбачено галу-
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зевою угодою працівників сільського гос
подарства).
Положення колективних угод обов’язкові
для включення до колективного договору
підприємства, що перебуває у сфері дії певних колективних угод (випливає зі ст. 9 Закону № 3356), або, простіше кажучи, якщо
підприємство прямо або опосередковано
є її підписантом. У такому разі обмеження тривалості робочої зміни, закріплене
в галузевій або регіональній колективній
угоді, перетворюється на заборонну норму
в локальному колективному договорі.

Позиція Мінсоцполітики
Питання тривалості робочої зміни неодноразово розглядалося в листах Міністерства
соціальної політики України від 29.08.2012 р.
№ 317/13/116-12 та від 30.11.2012 р.
№ 463/13/116-62. У них зазначається,
що загального нормативно-правового
акта, який давав би право встановлювати за підсумованого обліку робочого часу
тривалість робочої зміни 24 години, на цей
час немає.
У той же час слід зазначити, що у своїх
листах Мінсоцполітики не наводить нормативно-правового акта, який би забороняв
установлювати 24-годинну робочу зміну.
А це важливо, оскільки якщо під час перевірки, наприклад, Держпраці захоче поставити
роботодавцю в провину порушення, слід
вказати, вимог якого нормативного акта
він не дотримався. Це не той випадок, коли
«якщо не дозволено, то заборонено».

Правила внутрішнього
трудового розпорядку
Згідно зі ст. 142 КЗпП трудовий розпорядок на підприємстві визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку,
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що затверджуються трудовим колективом
за поданням роботодавця та профспілки
(профспілкового представника) на основі
типових правил.
З п. 13 Типових правил внутрішнього
трудового розпорядку для робітників та
службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20.07.1984 р. № 213,
випливає, що в правилах внутрішнього трудового розпорядку для поденного обліку робочого часу закріплюється встановлений режим праці та відпочинку, а для підсумованого обліку робочого часу — порядок установлення графіків роботи (визначається,
що графіки роботи затверджуються роботодавцем за погодженням із профспілкою).
Тобто в правилах внутрішнього трудового
розпорядку, як і в колективному договорі,
не встановлюється конкретна тривалість
робочої зміни за підсумованого обліку робочого часу. Ця конкретна тривалість робочої
зміни — компетенція наказу по підприємству
про затвердження графіків змінності.

Висновки
Із вищевикладеного доходимо таких
висновків:
• законодавство не забороняє робочих
змін 24-годинної тривалості;
• Методрекомендації №138 не містять
заборони щодо встановлення 24-годинної
зміни;
• якщо окремі галузеві або регіональні
колективні угоди передбачають за підсумованого обліку робочого часу тривалість
щоденної роботи не більше 12-ти годин, то
його підписанти мають дотримуватися цього
обмеження.
Порядок установлення тривалості робочої зміни визначається в колективному договорі й у правилах внутрішнього трудового
розпорядку, а 24-годинна зміна, як і зміна
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будь-якої іншої тривалості, установлюється
наказом по підприємству й жодним іншим
документом запроваджуватися не може.

Документальне оформлення
Установлення 24-годинної зміни передбачає такі кроки.
Крок 1. У колективному договорі підприємства (у разі неукладення колективного договору — в наказі по підприємству)
вказується, що підприємство не входить
до сфери дії сторін певної колективної
угоди, яка б забороняла 24-годинну зміну,
й зазначається, що тривалість щоденної
роботи встановлюється відповідно до пра-

вил внутрішнього трудового розпорядку
та графіка змін за погодженням із профспілкою (це визначається як обов’язок роботодавця).
Крок 2. У Правилах внутрішнього трудового розпорядку передбачається, що
за підсумованого обліку робочого часу режим праці та відпочинку встановлюється
відповідними графіками роботи (графіками
змінності), які затверджуються й змінюються роботодавцем за погодженням із профспілкою (або уповноваженим трудовим
колективом органом).
Крок 3. У наказі по підприємству про затвердження графіків змінності 24-годинна
тривалість зміни встановлюється в додатку
до наказу, приклад якого наведено в додатку.
Додаток

Приклад додатка до наказу про затвердження графіків змінності
із встановленням 24-годинної зміни
(фрагмент)
<...>
Режими праці та відпочинку й помісячні графіки змінності
на III квартал 2018 р. працівників охорони підприємства,
які працюють одним постом, за підсумованого обліку робочого часу
Таблиця 1. Режими праці та відпочинку
Показники режимів
праці та відпочинку
1
Кількість постів у зміні
Тривалість зміни
Початок роботи
Закінчення роботи
Перерви для відпочинку
та харчування
Тривалість робочого
часу в зміні
Перерви в роботі між
змінами

У всі дні кварталу,
крім днів, зазначених
у таблиці 2
2

В окремі дні,
вказані в таблиці 2
3

4
1
7 годин

08:00
08:00
наступного дня

1
17 годин
(16 і 1)
08:00
01:00
наступного дня

–

–

–

24 години

17 годин

7 годин

від 72 годин

від 103 годин

від 72 годин

1
24 години (16 і 8)

01:00
08:00
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1

2

3

4

5

6

7

8

Ромашин
Наливайко

Начальник охорони сторожової

Старший інспектор з кадрів

Умовні позначення: 16, 8, 7, 1 — тривалість роботи (годин), В — день відпочинку.

Безь В. І. 16 8 В В 16 8 В В 16 8 В В 16 8 В В 16 8 В В 16 8 В В 16 8 В В 16 8 В
…

Сторожі:

Годин
Перепрацювання
16

Недопрацювання

В. К. Наливайко

В. І. Ромашин

192

Відпра9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 цювання

Липень з нормою годин за 5-денного робочого тижня 176 годин

які працюють одним постом, за 24-годинної зміни з 08:00 до 08:00 наступного дня

Таблиця 2. Графіки змінності на III квартал 2018 р. працівників охорони,
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Індексація та компенсація
грошових доходів

c. 53

Ніна ПІДЛУЖНА,
керівник експертної групи з питань рівня життя та соціальних
стандартів Директорату стратегічного планування, координації
політики та євроінтеграції Міністерства соціальної політики
України

Індексація

та компенсація
грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у жовтні 2018 р. відповідно до Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII та про виплату компенсації за затримку виплати
зарплати відповідно до 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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І

ндексація грошових доходів населення
здійснюється 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 проведення індексації здійснюється в межах
фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів
та бюджетів 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 Державної служби статистики України (далі — Держстат).
Право на проведення індексації настає в
разі, якщо величина ІСЦ перевищить встановлений поріг індексації — 103 %.
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення ІСЦ 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 (виникає так звана «фіксована індексація». —
Прим. ред.).
Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку,
підвищення заробітної плати у зв’язку зі
зростанням рівня інфляції провадиться
в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм, встановлених
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Законом № 1282 та положеннями Порядку
№ 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний
місяць величина приросту ІСЦ для проведення індексації у вересні та жовтні 2018 р.
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Величина приросту індексу споживчих
цін для проведення індексації
у вересні та жовтні 2018 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
вересень

жовтень

У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2017 р.
січень
14,0
14,0
лютий
15,2
15,2
березень
10,9
10,9
квітень
9,9
9,9
травень
10,7
10,7
червень
6,8
6,8
липень
6,6
6,6
серпень
6,7
6,7
вересень
6,7
6,7
жовтень
3,4
3,4
листопад
3,4
3,4
грудень
3,5
3,5
у 2018 р.
січень
—
—
лютий
—
—
березень
—
—
квітень
—
—
травень
—
—
червень
—
—
липень
—
—
серпень
—
—
вересень
—
—

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

січень

2017
2018

101,1 101,0 101,8 100,9 101,3 101,6 100,2 99,9 102,0 101,2 100,9 101,0
101,5 100,9 101,1 100,8 100,0 100,0 99,3 100,0

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жов- листо- грутень
пад
день

ПРИКЛАД 1

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2017 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації заробітної плати у вересні 2018 р. становить:
1,037 × 1,031 × 1,031 × 1,034 × 100 – 100 = 14 %,
де
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);
1,031 — ІСЦ за серпень – жовтень 2017 р. (0,999 × 1,020 × 1,012);
1,034 — ІСЦ за листопад – грудень 2017 р. та січень 2018 р. (1,009 × 1,010 × 1,015).
За лютий – серпень 2018 р. ІСЦ становив 102,8 % (1,009 × 1,011 × 1,008 × 1,000 ×
× 1,000 × 0,993 × 1,000 × 100), тобто не перевищив порогу індексації (103 %), тому в жовтні
2018 р. індексація нараховується також на величину приросту ІСЦ — 14 %.
Припустимо, що заробітна плата за вересень 2018 р. становить 5000 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(у серпні – вересні 2018 р. — 1841 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2017 р., величина приросту
ІСЦ, на яку має здійснюватися індексація у вересні 2018 р., становить 14 % (114 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 257,74 грн (1841 × 14 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 5257,74 грн (5000 + 257,74).
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 в разі несвоєчасної
виплати зарплати
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’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ;
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• Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою КМУ від
21.02.2001 р. № 159.
Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого
грошового доходу за відповідний місяць
(після утримання податків і обов’язкових
платежів) і приросту індексу споживчих
цін у відсотках для визначення суми компенсації.

Індекс споживчих цін для визначення
суми компенсації обчислюється шляхом множення місячних 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 у вересні 2018 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових
доходів за 2014–2018 рр. сума компенсації
нараховується з урахуванням величини
приросту індексу споживчих цін, наведеної
в таблиці 3.
Таблиця 3

Величина приросту ІСЦ
для компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати у вересні 2018 р.

2011

Приріст ІСЦ, у % за період невиплати доходу
Роки:
2012
2013
2014
2015
2016
2017

145,9
143,7
140,4
137,3
135,4
134,5
137,6
138,5
138,3
138,3
138,0
137,6

137,1
136,6
135,9
135,9
136,6
137,3
137,8
138,5
138,3
138,3
138,5
138,1

Місяць

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

137,6
137,8
137,8
137,8
137,6
137,6
137,8
139,5
139,5
138,5
138,1
136,9

136,4
135,0
129,9
122,6
114,4
112,3
111,5
109,8
103,9
99,1
95,4
89,7

84,0
74,7
57,7
38,3
35,4
34,8
36,2
37,3
34,2
36,0
33,3
32,4

31,2
31,7
30,4
26,0
25,9
26,1
26,3
26,6
24,4
21,0
18,9
17,8

16,5
15,4
13,3
12,3
10,9
9,1
8,9
9,0
6,9
5,6
4,7
3,6

2018

2,1
1,2
0,1
—
—
—
—

ПРИКЛАД 2

Обчислення суми компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати
Нарахований, але не виплачений у січні 2016 р. грошовий дохід у сумі 2850 грн (після
утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується у вересні 2018 р.
Приріст індексу споживчих цін, розрахований за період невиплати грошового доходу
(лютий 2016 р. – серпень 2018 р.), за січень 2016 р. становить 31,2 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850 грн × 31,2 ÷ 100 = 889,20 грн.
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Сьогодні в рубриці:

Сплата ПДФО
до бюджету:
місце та строки

c. 57

Відпустка наперед
і звільнення: як бути
з боргом працівника?

c. 64

Ірина Красовська,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Сплата ПДФО

до бюджету:
місце та строки

Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) ПДФО, повинні чітко знати, куди та в які строки
вони мають перерахувати цей податок до бюджету. Ґрунтуючись
на нормах ПКУ, інших законодавчих актів та роз’ясненнях фахівців податкових органів, з’ясуємо ці питання в статті

57

58

ОБЛІК І ПОДАТКИ

Загальні положення
Особи, відповідальні за утримання (на
рахування) та сплату (перерахування) ПДФО
до бюджету, визначені в ст. 171 ПКУ. До них
належать:
• роботодавці — відповідають за нараху
вання, утримання та сплату ПДФО з доходів
у вигляді заробітної плати (п. 171.1 ПКУ);
• податкові агенти — відповідають за
нарахування, утримання та сплату ПДФО
з інших оподатковуваних доходів з джерела
їх походження в Україні;
• фізичні особи — платники податку —
відповідають за нарахування, утримання та
сплату ПДФО з іноземних доходів та доходів,
одержаних від осіб, звільнених від обов’язків
нарахування, утримання та сплати такого
податку.
Згідно з пп. 14.1.222 ПКУ роботодавцем
є юридична особа (її філія, відділення, інший
відокремлений підрозділ чи її представницт
во) або самозайнята особа, яка використовує
працю найманих фізичних осіб на підставі
трудових договорів (контрактів) та несе
обов’язки з нарахування та сплати їм заро
бітної плати. Також для цілей справляння
ПДФО (розділ ІV ПКУ) зазначені особи при
рівнюються до роботодавців у разі, якщо
вони нараховують (виплачують) дохід за ви
конані роботи/надані послуги за договором
цивільно-правового характеру (ЦПХ), якщо
буде встановлено, що відносини за таким
договором фактично є трудовими.
Своєю чергою, податковим агентом щодо
ПДФО вважається особа, на яку ПКУ покла
дається обов’язок з нарахування, утримання
ПДФО від імені та за рахунок коштів платника
податків і своєчасного його перерахування
до відповідного бюджету.
Роботодавець — юридична особа самостійно визначає свою організаційну структуру й має право створювати філії, представ
ництва, відділення та інші структурні під
розділи. Функції, права та обов’язки таких
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підрозділів визначаються положеннями про
них, які затверджуються згідно зі статутом
підприємства або іншими установчими до
кументами.
У положенні про відокремлений підрозділ, поряд з іншими функціями, можуть бути
прописані й повноваження щодо нараху
вання та виплати зарплати (інших доходів)
працівникам і не працівникам підрозділу,
тож такий підрозділ для цілей розділу ІV ПКУ
вважається уповноваженим підрозділом,
а також податковим агентом у разі виплати
доходів фізичним особам. Якщо зазначені
функції не передбачені (тобто зарплату пра
цівникам відокремлених підрозділів нараховує та виплачує головне підприємство), такий підрозділ вважається не уповноваженим, й обов’язки податкового агента за нього виконує головне підприємство.
Відповідно до п. 63.3 ПКУ всі платники
податків мають бути зареєстровані або взяті
на облік у податкових органах за основним
та неосновним місцем обліку, зокрема:
• за місцезнаходженням юридичних
осіб та їх відокремлених підрозділів, місцем
проживання фізичної особи (основне місце обліку);
• за місцем розташування (реєстрації)
підрозділів, рухомого та нерухомого май
на, об’єктів оподаткування або об’єктів, які
пов’язані з оподаткуванням або через які про
вадиться діяльність (неосновне місце обліку).
Зважаючи на це:
• головне підприємство має перебувати
на обліку в податковому органі за місцем
свого знаходження (реєстрації);
• уповноважені відокремлені підрозділи
мають стати на облік за своїм місцезнахо
дженням;
• головне підприємство, яке має неупов
новажені відокремлені підрозділи, має, окрім свого основного місця обліку, стати на
облік за місцезнаходженням таких підрозді
лів як платник окремого виду податків (для
нього це буде неосновне місце обліку).
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Порядок сплати ПДФО до бюджету
Куди сплачувати ПДФО
Особливості сплати (перерахування)
ПДФО до бюджету встановлені п. 168.4 ПКУ.
Так, у пп. 168.4.1 ПКУ вказано, що утриманий
з доходів резидентів та нерезидентів ПДФО
зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України (далі — БКУ),
а пп. 168.4.3–168.4.5 ПКУ визначені місця
сплати (перерахування) цього податку для
юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів
та фізичних осіб — платників податку. Слід
відзначити, що норми вказаних підпунктів
не охоплюють всіх ситуацій, які можуть
виникнути в практичній діяльності під
приємств, але, проаналізувавши їх, можна
помітити, що в будь-якому разі ПДФО спла
чується до місцевого бюджету, а місце сплати
(крім випадків нотаріального посвідчення
окремих видів договорів) визначається за
місцезнаходженням юридичної особи чи її
відокремленого підрозділу, місцем податкової
адреси фізичної особи — платника податків
або місцем її реєстрації в контролюючих
органах.
Норми п. 2 ст. 64 БКУ, де йдеться про
зарахування ПДФО до бюджету, не повто
рюють норми пп. 168.4.3–168.4.5 ПКУ, але
ними передбачено також ті самі три місця
зарахування цього податку: місцезнаходжен
ня юридичної особи чи її відокремленого
підрозділу, місце податкової адреси фізич
ної особи — платника податків та місце її
реєстрації в контролюючих органах.
Зауважимо, що ані ПКУ, ані БКУ не містять жодних окремих норм щодо видів
доходів, виплачуваних (наданих) податко
вим агентом. Це вказує на те, що для місця
сплати ПДФО не має значення, з якого саме
виду доходу — зарплати, орендної плати
тощо — сплачується цей податок.
Отже, виходить, що майже в будь-якій
ситуації сплачувати (перераховувати) ПДФО
слід за трьома зазначеними місцями. Нага-
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даємо, які визначення надає їм законодав
ство.
Відповідно до ст. 93 ЦКУ місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офі
су, з якого проводиться щоденне керування
діяльністю юридичної особи та здійснен
ня управління й обліку. Податкові органи
використовують інформацію щодо місце
знаходження юридичної особи з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фі
зичних осіб — підприємців та громадських
формувань, куди її вносять державні реє
стратори на підставі відомостей, наданих
юридичними особами, йдеться в Базі знань
ЗІР, підкатегорія 119.13.
Податковою адресою платника подат
ків — фізичної особи визнається місце її
проживання, за яким вона береться на об
лік як платник податків у контролюючому
органі (п. 45.1 ПКУ). Місцем проживання
може бути житло, розташоване на території
адміністративно-територіальної одиниці,
а також спеціалізовані соціальні установи,
заклади соціального обслуговування та соці
ального захисту, військові частини. Платник
податків — фізична особа може мати одно
часно не більше однієї податкової адреси.
Податківцями було надано декілька індивідуальних податкових консультацій (далі —
ІПК) та листів на тему сплати (перерахуван
ня) ПДФО, а саме: від 12.05.2017 р. № 139/
ІПК/10/16-31-13-01-23 (далі — ІПК № 139),
від 16.02.2018 р. № 648/6/99-99-13-01-0115/ІПК (далі — ІПК № 648), від 15.08.2018 р.
№ 3545/6/99-99-15-01-15/ІПК (далі —
ІПК № 3545), лист ДФСУ від 22.05.2017 р.
№ 12807/7/99-99-13-01-01-17 (далі — Лист
№ 12807).
Зважаючи на норми п. 168.4 ПКУ та п. 2
ст. 64 БКУ, а також враховуючи зазначені
роз’яснення податкових органів, наведемо
інформацію про місце сплати ПДФО в різних
випадках особами, відповідальними за це,
в таблиці 1.
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Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Місце сплати (перерахування) ПДФО
Особа, відповідальна за сплату ПДФО

Юридична особа — податковий агент, що не має
відокремлених підрозділів, із доходів працівників
та інших осіб
Юридична особа — головне підприємство, що має
уповноважений чи неуповноважений відокремлений
підрозділ, із доходів працівників головного
підприємства
Уповноважений відокремлений підрозділ із доходів
своїх працівників
Юридична особа — головне підприємство,
що має неуповноважений відокремлений підрозділ,
із доходів його працівників
Неуповноважений відокремлений підрозділ
із доходів своїх працівників
Юридична особа із зарплати працівників, постійне
місце роботи яких на підприємстві, але їх робота
має роз’їзний (пересувний) характер праці
Юридична особа, з доходів за здавання фізичними
особами в оренду (суборенду, емфітевзис)
земельних ділянок, земельних часток (паїв),
виділених або не виділених у натурі (на місцевості)
Юридична особа, що орендує автомобіль
у фізичної особи, із суми орендної плати
Юридична особа, що орендує нерухомість
у фізичної особи, незалежно від місцезнаходження
такої нерухомості, із суми орендної плати
Юридична особа, що орендує нерухомість у фізичної
особи в іншому регіоні, в якій працюють працівники
підприємства, із зарплати таких працівників
Юридична особа, що купує автомобіль або
нерухомість у фізичної особи, із їх вартості
Юридична особа, що виплачує дивіденди
засновникам
Фізичні особи, які є податковими агентами
Фізична особа, яка отримує дохід від особи,
яка не є податковим агентом
Фізична особа, яка декларує свої доходи

Куди сплачувати
(перераховувати)
ПДФО

За своїм
місцезнаходженням

Таблиця 1
Законодавчі
норми

пп. 168.4.1 ПКУ,
п. 2 ст. 64 БКУ

За своїм
місцезнаходженням

пп. 168.4.1 ПКУ,
п. 2 ст. 64 БКУ,
ІПК № 3545

За своїм
місцезнаходженням

пп. 168.4.3, 168.4.4
ПКУ,
п. 2 ст. 64 БКУ,
ІПК № 3545

За місцезнаходженням
такого неуповноваженого відокремленого
підрозділу
Не сплачує
(не перераховує)
За своїм
місцезнаходженням
За місцезнаходженням
таких об’єктів
оренди (суборенди,
емфітевзису)
За своїм
місцезнаходженням
За своїм
місцезнаходженням
За місцезнаходженням
орендованої
нерухомості
За своїм
місцезнаходженням
За своїм
місцезнаходженням
За місцем своєї
реєстрації
в контролюючих
органах
За своєю податковою
адресою
За своєю податковою
адресою

пп. 168.4.3, 168.4.4
ПКУ, ІПК № 3545
пп. 168.4.3, 168.4.4
ПКУ, ІПК № 3545
пп. 168.4.1 ПКУ,
п. 2 ст. 64 БКУ,
ІПК № 3545
п. 2 ст. 64 БКУ,
пп. 168.4.5, 168.4.9
ПКУ
п. 2 ст. 64 БКУ
п. 2 ст. 64 БКУ,
Лист № 12807
Лист № 12807
п. 2 ст. 64 БКУ
п. 2 ст. 64 БКУ
пп. «а» пп. 168.4.5
ПКУ, п. 2 ст. 64
БКУ
п. 2 ст. 64 БКУ
пп. «в» пп. 168.4.5
ПКУ
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Варто зауважити таке. В ІПК № 139 по
датківці зазначали, що ПДФО з доходу орен
додавця — власника земельної ділянки
(паю) підлягає перерахуванню за місцезна
ходженням (розташуванням) такої ділянки,
а в ІПК № 648 — за своїм місцезнаходжен
ням. На сьогодні слід керуватися нормами
пп. 168.4.9 ПКУ.

Коли сплачувати ПДФО
Податок на доходи фізичних осіб перераховується до бюджету в строки, встановлені ПКУ. У таблиці 2 наведено інформацію про те, хто та коли має сплачувати (пе
рераховувати) ПДФО до бюджету в разі виплати (надання) найбільш поширених ви
дів доходів.
Таблиця 2

Строки сплати (перерахування) ПДФО для різних видів доходів
Особа, відповідальна за сплату ПДФО
Строки сплати (перерахування)
Вид оподатковуваного доходу
ПДФО

Норма ПКУ

Роботодавець, податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід
Зарплата за першу або другу половини
місяця, яка:
— виплачується готівкою, одержаною
Одночасно з поданням до банку
пп. 168.1.2
в банку
документів на одержання готівки
для виплати зарплати
— перераховується на рахунок в банку
Одночасно з перерахуванням коштів пп. 168.1.2
(платіжну картку) працівника
на банківські картки працівників
— виплачується готівкою з виручки
пп. 168.1.4
Протягом трьох банківських днів
з дня, що настає за днем виплати/
— надається в негрошовій (натуральній)
надання зарплати
формі
Винагорода за виконання робіт/надання
послуг за договорами ЦПХ, яка:
— виплачується готівкою, одержаною
в банку
— перераховується на рахунок в банку
(платіжну картку) виконавця
— виплачується готівкою із виручки
підприємства
— надається в негрошовій (натуральній)
формі
Дохід у вигляді додаткового блага,
виплачений/наданий платнику податку:
— на рахунок в банку (платіжну картку)

— готівкою, одержаною в банку
— готівкою з виручки
— в негрошовій формі

Одночасно з поданням до банку
документів на одержання готівки
для виплати винагороди
Одночасно з перерахуванням коштів
на банківські картки виконавців
Протягом трьох банківських днів
з дня, що настає за днем виплати/
надання винагороди

Одночасно з перерахуванням коштів
на банківську картку
Одночасно з поданням до банку
документів на одержання готівки
для виплати такого доходу
Протягом трьох банківських днів
з дня, що настає за днем виплати/
надання такого доходу

пп. 168.1.2

пп. 168.1.2
пп. 168.1.4

пп. 168.1.2
пп. 168.1.2

пп. 168.1.4
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Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Особа, відповідальна за сплату ПДФО
Строки сплати (перерахування)
Вид оподатковуваного доходу
ПДФО

Будь-який інший оподатковуваний дохід,
виплачений/наданий платнику податку:
— готівкою, одержаною в банку

— на рахунок в банку (платіжну картку)

— в негрошовій формі або виплачений
готівкою з виручки податкового агента

Одночасно з поданням до банку
документів на одержання готівки
для виплати такого доходу
Одночасно з перерахуванням коштів
на банківську картку платника
податків
Протягом трьох банківських днів
з дня, що настає за днем надання/
виплати такого доходу
Протягом 30 календарних днів після
закінчення звітного місяця

Будь-який оподатковуваний дохід, який
нараховувався, але не надавався/
не виплачувався платнику податку
Дохід у вигляді суми надміру витрачених
коштів,отриманих платником податку
Не встановлено спеціальних строків
на відрядження або під звіт та
сплати ПДФО
не повернутих у встановлені
законодавством строки
Орендар як податковий агент
Дохід у вигляді орендної плати за земельну Під час виплати такого доходу
ділянку (пай), виплачений фізичній особі —
орендодавцю на її банківський рахунок
Дохід у вигляді орендної плати за земельну Одночасно з поданням до банку
ділянку (пай), виплачений фізичній особі — документів на одержання готівки
орендодавцю готівкою, одержаною в банку для виплати орендної плати
Дохід у вигляді орендної плати за земельну Протягом трьох банківських днів
ділянку (пай), виплачений фізичній особі — з дня, що настає за днем виплати
орендодавцю готівкою з виручки
такого доходу
Дохід у вигляді орендної плати за земельну Протягом трьох банківських днів
ділянку (пай), наданий фізичній особі —
з дня, що настає за днем надання
орендодавцю в негрошовій формі
такого доходу
Під час виплати такого доходу
Дохід у вигляді орендної плати за майно,
виплачений фізичній особі — орендодавцю
шляхом перерахування коштів на
банківський рахунок
Дохід у вигляді орендної плати за майно,
Одночасно з поданням до банку
виплачений фізичній особі — орендодавцю документів на одержання готівки
готівкою, одержаною в банку
для виплати орендної плати
Дохід у вигляді орендної плати за майно,
Протягом трьох банківських днів
виплачений фізичній особі — орендодавцю з дня, що настає за днем виплати
готівкою з виручки
такого доходу
Дохід у вигляді орендної плати за майно,
Протягом трьох банківських днів
наданий фізичній особі — орендодавцю
з дня, що настає за днем надання
в негрошовій формі
такого доходу

Норма ПКУ

пп. 168.1.2

пп. 168.1.2

пп. 168.1.4

пп. 168.1.5

пп. 168.1.2

пп. 168.1.2

пп. 168.1.4

пп. 168.1.4

пп. 168.1.2

пп. 168.1.2

пп. 168.1.4

пп. 168.1.4
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Особа, відповідальна за сплату ПДФО
Строки сплати (перерахування)
Вид оподатковуваного доходу
ПДФО

Норма ПКУ

Юридична особа — податковий агент, що нараховує та виплачує дивіденди
Дивіденди, перераховані платнику податку
У день перерахування дивідендів
пп. 168.1.2
юридичною особою — резидентом на
банківський рахунок
Дивіденди, виплачені платнику податку
Одночасно з поданням до банку
пп. 168.1.2
юридичною особою — резидентом готівкою, документів на одержання готівки
одержаною в банку
для виплати дивідендів
пп. 168.1.4
Дивіденди, надані платнику податку
Протягом трьох банківських днів
юрособою — резидентом в негрошовій
з дня, що настає за днем надання/
формі або виплачені йому готівкою
виплати готівкою дивідендів
з виручки
Дивіденди, нараховані на користь платника Протягом 30 календарних днів після
пп. 168.1.5
податку юридичною особою — резидентом, закінчення місяця, в якому дивіденди
але не виплачені (не надані) йому
були нараховані
Особа — продавець
Дохід від продажу (міни) нерухомості між
До нотаріального посвідчення
п. 172.5
фізичними особами
договору купівлі-продажу (міни)
Юридична особа/ФОП — податковий агент
Дохід від продажу (міни) нерухомості,
До нотаріального посвідчення
п. 172.4,
якщо однією стороною договору є юридична договору купівлі-продажу (міни)
172.7
особа чи ФОП
Дохід від продажу (міни) рухомого майна,
До нотаріального посвідчення
п. 173.3,
якщо однією стороною договору є юридична договору купівлі-продажу (міни)
п. 173.4
особа чи ФОП
Продавець — платник податку
Дохід від продажу (міни) рухомого майна
До нотаріального посвідчення
Абзац
за посередництвом юридичної особи
договору купівлі-продажу (міни)
другий
(її відокремленого підрозділу),
п. 173.3,
представництва нерезидента чи ФОП
п. 173.4
Одержувач доходу — платник податку
Іноземний дохід
До 1 серпня року, наступного
п. 179.7
за звітним

Важливість сплати ПДФО
на відповідний рахунок
Під час заповнення реквізитів платіж
них документів на сплату (перерахування)
ПДФО до бюджету бухгалтеру потрібно бути
уважним, зокрема дуже важливо здійснити
платіж на відповідний рахунок у розрізі кодів
бюджетної класифікації. Хоча ні ПКУ, ні БКУ
не містять жодного слова про такий код,

й виконанням податкового зобов’язання
вважається сплата в повному обсязі плат
ником відповідних сум податкових зобов’язань у встановлений законодавством строк,
податківці трактують перерахування плат
ником ПДФО на рахунок з невідповідним
кодом бюджетної класифікації як порушення
й нараховують штрафні санкції та пеню1.
1 Див. також журнал «Заробітна плата» № 8/2018,
с. 73. (Прим. ред.)
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Катерина ЧУЧАЛІНА,
юрист

Відпустка

наперед і звільнення:
як бути з боргом
працівника?
Підприємство свого часу надало працівнику відпустку в рахунок невідпрацьованої частини робочого року та оплатило її.
Згодом він звільнився, і підприємство провело перерахунок
сум відпускних. Оскільки на дату звільнення не було з чого
утримувати наперед виплачені відпускні, виник борг перед
роботодавцем. Як у цій ситуації діяти підприємству?

Керуємося КЗпП
Відповідно до п. 2 частини другої ст. 127
КЗпП відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості
підприємству, установі й організації, де
вони працюють, можуть провадитись за
наказом (розпорядженням) роботодавця
під час звільнення працівника до закінчення
того робочого року, в рахунок якого він вже
одержав відпустку, за невідпрацьовані дні
відпустки. Відрахування за ці дні не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи
з підстав, зазначених у п. 3, 5, 6 ст. 36 і п. 1,
2 і 5 ст. 40 КЗпП, а також у разі направлення
на навчання та у зв’язку з виходом на пенсію.

Якщо працівник звільняється за власним
бажанням (наприклад, за ст. 38 КЗпП), зрозуміло, що підприємству потрібно видати
наказ такого змісту:
«1. Звільнити Петренка О. О. 04.09.2018 р.
за ст. 38 КЗпП.
2. Утримати із заробітної плати Петренка О. О. кошти в сумі 2500,00 грн за невідпрацьовані дні відпустки».
У день звільнення з працівником проводиться остаточний розрахунок, що передбачає не лише розрахунки за (не)використані
відпустки, а й нарахування зарплати та інших виплат по день звільнення включно. Тож
може статися так, що нарахованих працівнику коштів не вистачає для покриття суми
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надміру виплачених відпускних або правовідносини підпадають під виключення, що
встановлені ст. 127 КЗпП, тобто в працівника
виникає борг перед підприємством, який
не можна погасити з останньої заробітної
плати. Як бути?
Один з варіантів — простити суму боргу.
Про те, які це матиме наслідки, далі.

Прощення боргу
Прощення боргу після звільнення
У пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ визначено, що
до оподатковуваного доходу включається
дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених
ст. 165 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 (в розрахунку на рік), встановленої на
1 січня звітного податкового року (у 2018 р. —
930,75 грн).
Кредитор зобов’язаний повідомити платника податку — боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення
відповідного договору, або надання повідом
лення 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
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обов’язки податкового агента щодо доходів,
визначених цим підпунктом.
Крім того, за пп. 165.1.55 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку не включаються
доходи у вигляді основної суми боргу (кредиту) такого платника податку, прощеного
(анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку
позовної давності в сумі, що не перевищує
25 % однієї мінімальної заробітної плати
(в розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року.
За таких обставин пп. «д» пп. 164.2.17
та пп. 165.1.55 ПКУ передбачають, що борг
працівника на рівні 25 % однієї мінімальної
заробітної плати (у 2018 р. — 930,75 грн) не
підлягає оподаткуванню.
Разом із тим коли сума боргу перевищує 930,75 грн, а підприємство хоче, щоб
колишній працівник сам сплатив ПДФО,
підприємство повинне:
• або надіслати колишньому працівнику
рекомендованого листа з повідомленням про
вручення про прощення боргу;
• або укласти договір про прощення
боргу;
• або надати повідомлення боржнику
під підпис особисто про прощення (анулювання).
Сума прощеного боргу включається до
ф. № 1ДФ, але із суми прощеного боргу не
утримується ПДФО та ВЗ, оскільки їх колишній працівник повинен сплатити самостійно.
Дехто побоюється, що побачивши повідомлення про необхідність сплати ПДФО,
працівник відшкодує суму боргу, що може
спричинити подальші незручності. Разом із
тим ПКУ не передбачає, що роботодавець повинен повідомляти колишнього працівника
про сплату ПДФО (за загальним правилом
усі свідомі громадяни знають, коли і як сплачувати податки). Тож можна не вказувати
в документі (листі/договорі/повідомлен-
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ні) про необхідність сплатити ПДФО (або
просто послатися на пп. «д» пп. 164.2.17 та
пп. 165.1.55 ПКУ та вказати, що борг вже
прощено, й підприємство оплату боргу не
прийме).
За таких обставин працівник зобов’язаний сам заплатити ПДФО в силу приписів
пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ. Адже в наведеній
вище нормі ПКУ чітко вказано, що в разі повідомлення фізичної особи ПДФО сплачує ця
фізична особа. Це також вбачається з того,
що особа знала про те, що вона отримала
дохід.
У разі якщо підприємство не знає нової
адреси колишнього працівника, можна піти
двома шляхами:
• простити борг і самим сплатити ПДФО;
• розбити суму боргу на частини й щороку прощати в розмірі, що не перевищує
25 % від мінімальної заробітної плати. (Цей
шлях містить ризик у вигляді можливих
зауважень та штрафів з боку податкового
органу, але він є законним, і кожний кредитор сам може вирішити, що йому вигідніше:
сплатити зараз ПДФО та бути спокійним чи
спробувати уникнути такої сплати).
Оподаткування боргу
в день звільнення
Можемо запропонувати ще один варіант,
але він не перевірений судовою практикою
(практикуючі юристи завжди спираються
на судову практику, бо вона також значною
мірою формує податкові правовідносини).
Разом із тим із наведеного вбачається,
що роботодавець може в одному й тому ж
звітному місяці звільнити працівника, нарахувати йому заробітну плату за останній
місяць та в той же час нарахувати й зменшити борг за надміру оплаченою відпусткою
на підставі пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ (адже
борг буде прощений кредитором за його
самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку
позовної давності). Тобто дохід працівника
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за місяць складатиметься із зарплати та
прощеного боргу.
У ст. 127 ПКУ встановлена відповідальність за порушення правил нарахування,
утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати. Але абзацом восьмим
п. 127.1 ПКУ передбачено, що встановлені
п. 127.1 ПКУ штрафи (за порушення правил
нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати не
застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) ПДФО самостійно виявляється податковим агентом під час проведення перерахунку
цього податку, передбаченого п. 169.4 9 ПКУ,
та виправляється в наступних податкових
періодах протягом податкового (звітного)
року згідно з нормами ПКУ.
Разом із тим у пп. 169.4.3 ПКУ передбачено, що роботодавець та/або податковий
агент має право здійснювати перерахунок
сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та в будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування ПСП.
При цьому згідно з пп. 169.4.4 ПКУ у випадках, коли внаслідок здійсненого перерахунку
виникає недоплата утриманого податку, то
сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування)
за відповідний місяць, а в разі недостатності
суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати. Якщо
внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з роботодавцем,
виникає сума недоплати (ПДФО), що перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то
непогашена частина такої недоплати включається до складу податкового зобов’язання платника податку за наслідками звіт-
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ного податкового року та сплачується самим платником.
З наведеного вбачається, що в разі звільнення працівника він сам повинен конт
ролювати суму ПДФО, перерахованого до
бюджету. Досягається це в той спосіб, що
під час звільнення роботодавець повинен
проінформувати працівника про нараховані
суми, тож стане відомою й сума утриманого
податку тощо.

Висновки
Отже, в роботодавців є два шляхи вирішення проблеми:
• надійний. Можна простити борг та
сплатити суму ПДФО (або сподіватися, що
колишній працівник сам її сплатить (це
краще для нього, ніж повертати всю суму
боргу));
• ненадійний, але оптимістичний. Роботодавець може простити суму боргу
в той місяць, коли звільняє працівника, та
зробити перерахунок ПДФО. Якщо виникне
податкове зобов’язання, то його колишній
працівник повинен сплатити самостійно в
силу приписів п. 169.4 ПКУ.
Вище розглянуто податкові наслідки списання боргу колишнього працівника до закінчення терміну позовної давності. А чи
можливо взагалі стягнути з працівника надміру виплачені відпускні? Відколи починається відлік позовної давності? Відповіді на
ці запитання — далі.

Чи можна стягнути наперед
виплачену суму відпускних
Відповідно до п. 1 частини першої ст. 1215
ЦКУ не підлягає поверненню безпідставно набуті заробітна плата й платежі, що
прирівнюються до неї, пенсії, допомоги,
стипендії, відшкодування шкоди, завданої

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я
або смертю, аліменти та інші грошові суми,
надані фізичній особі як засіб до існування,
якщо їх виплата проведена фізичною або
юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку та
недобросовісності з боку набувача.
Як свідчить судова практика на сьогодні,
у вказаних спорах суди стають на бік звільнених працівників. Зокрема, в постанові
Верховного Суду від 20.06.2018 р. у справі
№ 501/2500/15-ц (провадження № 61-4504
св 18) суд установив, що працівниця (відповідач) отримала від підприємства (позивача)
спірні кошти у вигляді заробітної плати. При
цьому їх виплата проведена підприємством
добровільно, без рахункової помилки та без
недобросовісності з боку працівниці. Тож
Верховний Суд дійшов висновку, що суди
попередніх інстанцій обґрунтовано відмовили в задоволенні цього позову, поданому
на підставі ст. 1215 ЦКУ1.
Задовольняючи позов Верховний Суд
посилався на п. 24 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про практику
застосування судами законодавства про
оплату праці» від 24.12.1999 р. № 13, згідно
з яким до лічильних (рахункових) помилок
належать неправильності в обчисленнях,
дворазове нарахування заробітної плати за
один і той самий період тощо. Не можуть
вважатися такими помилками не пов’язані з обчисленнями помилки в застосуванні закону та інших нормативно-правових актів, що мало місце в цій справі. Це
може бути, наприклад, отримання неправильного підсумку під час додавання, неправильне написання суми, помилки під час
введення початкових даних у комп’ютерну програму, які не потребують правової
оцінки.
1 Судами розглядався спір про стягнення з працівниці-бухгалтера зарплати за час роботи за сумісництвом,
оскільки вона не мала права працювати за сумісництвом.
(Прим. ред.)
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Таким чином, рахункова помилка — це
результат неправильного застосування правил арифметики, і не більше. Різновидом
лічильної помилки може бути, наприклад,
отримання неправильного результату під
час додавання.
Разом із тим Верховний Суд України в постанові від 02.07.2014 р. у справі № 6-91цс14
висловив таку правову позицію щодо стягнення з працівників надміру/помилково
виплачених коштів: «Закон встановлює два
виключення із цього правила: по-перше,
якщо виплата вказаних платежів є результатом рахункової помилки з боку особи,
яка проводила цю виплату; по-друге, у разі
недобросовісності з боку набувача».
Фактично працівник, який не повернув
зайво нараховані відпускні, стає недобросовісним набувачем (оскільки «не відпрацював» отримані наперед кошти і фактично
обманув роботодавця).
І хоча сьогодні судова практика свідчить,
що не можна стягнути зайво нараховані
відпускні зі звільненого працівника, така
практика може з часом змінитися, тож підприємство має право як звернутися до суду,
так і списати борг до закінчення позовної
давності.

Позовна давність
Основні положення про позовну давність
містяться в главі 19 ЦКУ. Так, згідно зі ст. 256
ЦКУ позовна давність — це строк, у межах
якого особа може звернутися до суду з ви-
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могою про захист свого цивільного права
або інтересу.
Спеціальна позовна давність передбачена
ст. 258 ЦКУ і до досліджуваних правовідносин не застосовується. Порядок визначення початку перебігу позовної давності викладений у ст. 261 ЦКУ. Згідно з частиною першою цієї статті перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася
або могла довідатися про порушення свого
права або про особу, яка його порушила.
Разом із тим частиною п’ятою ст. 261
ЦКУ передбачено, що за зобов’язаннями
з визначеним строком виконання перебіг
позовної давності починається зі спливом
строку виконання. За зобов’язаннями, строк
виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної
давності починається від дня, коли в кредитора виникає право пред’явити вимогу про
виконання зобов’язання. Якщо боржникові
надається пільговий строк для виконання
такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.
Таким чином, за загальним правилом
початок перебігу позовної давності щодо
стягнення зайво виплачених відпускних
починається з дня звільнення такого працівника. Разом із тим якщо в день звільнення
підприємство видало працівнику під підпис
вимогу сплатити зайво отримані кошти із
зазначенням певного терміну (наприклад,
до 30.08.2018 р.), то за нормами частини
п’ятої ст. 261 ЦКУ перебіг позовної давності
починається зі спливом строку виконання
(у нашому випадку — з 31.08.2018 р.).
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Роз’яснюють фахівці ДФСУ
Запитання – відповіді із Загальнодоступного інформаційно-довідкового
ресурсу ДФСУ (ЗіР)

Надання документів
для уникнення подвійного
оподаткування
Чи надаються фізичною особою —
підприємцем, який є платником
єдиного податку 1–3 групи, іншим
суб’єктам господарювання (юридичним
особам та підприємцям) підтвердні документи про застосування спрощеної
системи оподаткування для уникнення
подвійного оподаткування?
Відповідно до пп. 165.1.36 ПКУ до
складу загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника
податку не включається дохід фізичної особи — підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою
оподаткування відповідно до ПКУ.

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДФО у частині
доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності
платника єдиного податку 1–4 групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з главою 1 розділу XIV ПКУ (пп. 2 ПКУ).
Реєстрація суб’єкта господарювання як
платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру
платників єдиного податку (п. 299.1 ПКУ).
Податковий орган веде реєстр платників
єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками
єдиного податку (п. 299.2 ПКУ).
Згідно з п. 299.7 ПКУ до реєстру платників
єдиного податку вносяться відомості про
фізичну особу — підприємця — платника
єдиного податку, зокрема прізвище, ім’я,
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по батькові; реєстраційний номер облікової
картки платника податків; ставка єдиного
податку та група платника податку; дата
(період) обрання або переходу на спрощену
систему оподаткування; дата реєстрації; види
господарської діяльності.
За бажанням зареєстрований платник
єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників
єдиного податку. Витяг діє до внесення змін
до реєстру (п. 299.9 ПКУ).
Отже, документом, що підтверджує факт
перебування підприємця на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності та
обрані ним види діяльності, є витяг з реєстру
платників єдиного податку.
Разом з цим згідно з п. 177.8 ПКУ під час
нарахування (виплати) фізособі — підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності суб’єкт господарювання
та/або самозайнята особа, які нараховують
(виплачують) такий дохід, не утримують
податок на доходи в джерела виплати, якщо
фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа,
що підтверджує її державну реєстрацію
відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати)
доходу за виконання певної роботи та/або
надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що
відносини за таким договором фактично є
трудовими, а сторони договору можуть бути
прирівняні до працівника чи роботодавця
відповідно до пп. 14.1.195 та 14.1.222 ПКУ.
З метою виконання положень п. 177.8
ПКУ, незалежно від обраної системи оподаткування, єдиним документом, що підтверджує державну реєстрацію фізичної
особи як суб’єкта підприємницької діяльності,
є витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців
та громадських формувань (далі — Єдиний
державний реєстр).
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Водночас якщо для суб’єкта господарювання, який здійснює виплату доходів фізичній особі — підприємцю, важливе підтвердження перебування такої особи на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності з причин, не пов’язаних з виконанням
положень п. 177.8 ПКУ, таким документом
є витяг з реєстру платників єдиного податку.
Отже, фізична особа — підприємець —
платник єдиного податку 1–3 груп надає
юридичним особам та фізичним особам —
підприємцям, з якими має господарські відносини, копію документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи —
підприємця (витяг або виписку з Єдиного
державного реєстру, в яких зазначаються
види діяльності) та в разі необхідності —
копію витягу з реєстру платників єдиного
податку.

Відображення профспілкою
виплат у ф. № 1ДФ
З якою ознакою доходу у ф. № 1ДФ
відображається сума виплат чи відшкодувань, що здійснюються за
рішенням професійної спілки, яка перевищує суми граничного розміру доходу,
визначеного згідно з абзацом першим
пп. 169.4.1 ПКУ?
Згідно з Довідником ознак доходів,
наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими
агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, і сум утриманого з них
податку, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 13.01.2015 р. № 4, сума
виплат чи відшкодувань, що здійснюються
за рішенням професійної спілки, у т. ч. та,
що перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим
пп. 169.4.1 ПКУ, відображається у ф. № 1ДФ
з ознакою доходу «167».

ПЕНСІЙНЕ
ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Сьогодні в рубриці:

«Дотяжка» ЄСВ:
код типу
нарахування «14»
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Страховий стаж
менше шести місяців:
оплачуємо «лікарняні»
та «декретні»

c. 75

Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту інформаційних
систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду
України

«Дотяжка» ЄСВ:
код типу
нарахування «14»

Починаючи із серпневої звітності з ЄСВ у таблиці 6 передбачено застосування нового коду типу нарахування «14» для
відображення так званої «дотяжки» ЄСВ. У яких випадках та
як його застосовувати — читайте в статті
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П

ередусім нагадаємо, що наказом
Міністерства фінансів України від
15.05.2018 р. № 511 у новій редакції
викладено Порядок формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів
України від 14.04.2015 р. № 435 (далі —
Порядок № 435). Зміни набрали чинності
з 01.08.2018 р.
За новими правилами звітність з ЄСВ
уперше подавалася за серпень. Страхувальники отримали можливість під час її запов
нення скористатися новим кодом типу нарахування «14» для відображення в реквізиті 19 таблиці 6 звітності з ЄСВ суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв’язку із
здійсненням перерахунку в разі звільнення
працівника за попередні періоди, пов’язані
з уточненням днів використаної наперед
відпустки (у зв’язку із сторнуванням).
Як відомо, відповідно до частини п’ятої
ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок для роботодавців встановлюється в розмірі 22 %
бази нарахування ЄСВ. Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної
зарплати, встановленої законом на місяць,
за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної
зарплати, встановленої законом на місяць,
за який отримано дохід (прибуток), та ставки
ЄСВ. У разі нарахування зарплати (доходів)
фізичним особам з джерел не за основним
місцем роботи ЄСВ застосовується за ставкою 22 % до визначеної бази нарахування
незалежно від її розміру. ЄСВ, нарахований
на суму такої різниці, отримав серед бухгалтерів назву «дотяжка» ЄСВ».
Після запровадження цієї норми для позначення «дотяжки» ЄСВ Порядок № 435 було
доповнено новим кодом типу нарахування «13» для відображення суми різниці між
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розміром мінімальної зарплати та фактично нарахованою зарплатою (доходом) за
звітний місяць. Але код типу нарахування
«13» застосовується для відображення сум
«дотяжки» в поточному звітному місяці за
попередні лише в разі нарахування:
• сум допомоги по тимчасовій непраце
здатності за попередні місяці;
• сум допомоги по вагітності та пологах
за попередні місяці.
Наприклад, якщо в працівника (за основ
ним місцем роботи) початок та закінчення
періоду тимчасової непрацездатності («лікарняного») припадають на різні місяці, ЄСВ
у місяці початку «лікарняного» нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки
загальна сума доходу ще не відома (сума
«лікарняних» буде визначена після надання
листка непрацездатності). При цьому суми
допомоги по тимчасовій непрацездатності
відносяться до того місяця, за який вони
нараховані. Якщо після розподілу «лікарняного» загальний дохід за місяць становить
менше мінімального розміру, виникає потреба за минулий місяць (місяці) донарахувати ЄСВ виходячи з мінімальної зарплати,
встановленої законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (див. лист
ДФСУ від 29.01.2016 р. № 1394/5/99-9917-03-03-16). У такому випадку «дотяжка»
ЄСВ відображається в місяці нарахування
«лікарняних» з кодом типу нарахування «13»
за попередні періоди.
З відпускними ситуація така. Якщо відпустка припадає на майбутній місяць і сума
відпускних нараховується не за повний місяць і після відпустки працівнику буде нараховано заробітну плату, то в поточному
місяці ЄСВ нараховується на суму фактичної
оплати відпустки за майбутній період, оскільки загальна сума доходу ще не відома. При
цьому суми оплати відпустки відносяться
до того місяця, за який вони нараховані.
Якщо загальний дохід (заробітна плата та
сума відпускних) за місяць становить мен-
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ше мінімального розміру, виникає потреба
донарахувати ЄСВ виходячи із мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на місяць, за який нараховується заробітна плата (див. лист ДФСУ від 29.01.2016 р.
№ 1394/5/99-99-17-03-03-16). У такому
випадку «дотяжка» ЄСВ відображається
в місяці закінчення відпустки з кодом типу
нарахування «13».
Інколи працівники використовують відпустки наперед, авансом. Нараховані відпускні оподатковуються ЄСВ у місяці нарахування. У разі звільнення працівника, який
використав відпустку наперед, відпускні
перераховують і утримують суму зайво виплачених. А оскільки утримання проводиться
фактично за попередні періоди, то якщо

внаслідок сторнування суми відпускних за
минулі місяці змінився розмір додаткової
бази нарахування ЄСВ («дотяжки» ЄСВ) або
виникла необхідність у визначенні такої
додаткової бази нарахування ЄСВ («дотяжки» ЄСВ), то в таблиці 6 звітності з ЄСВ слід
відображати суму додаткової бази з новим
кодом типу нарахування «14».
Звертаємо увагу, якщо в разі донарахування «дотяжки» ЄСВ за минулий період
донарахування відображається з кодом типу
нарахування «2», це помилка, оскільки «дотяжка» ЄСВ мала бути нарахована в тому
минулому періоді. Тому обов’язково в таб
лиці 1 в рядках 4 та 4.4 слід вказати зміст
помилки — донарахування сум ЄСВ до розміру внеску з мінімальної зарплати.

ПРИКЛАД

Застосування коду типу нарахування «14»
Працівнику в лютому 2018 р. було нараховано зарплату в розмірі 1773,00 грн (частину
місяця від перебував на «лікарняному», який не оплачувався) та відпускні за 14 календарних
днів у сумі 1950,00 грн. База нарахування ЄСВ склала 3723,00 грн, ЄСВ було нараховано
в сумі 819,06 грн.
Працівник звільняється у вересні 2018 р. У лютому 2018 р. він використав 14 днів
відпустки до закінчення робочого року, за який одержано відпустку. У такому випадку
роботодавець утримує суму середнього заробітку за дні відпустки, що були надані в рахунок
невідпрацьованої частини робочого року в сумі 1950,00 грн. Утримання буде проведено
у вересні під час остаточного розрахунку в день звільнення, але в таблиці 6 звітності
з ЄСВ за вересень 2018 р. таке утримання слід відобразити як за лютий.
Відповідно такому працівнику необхідно перерахувати базу нарахування ЄСВ за лютий
2018 р. Вона стає меншою за розмір мінімальної зарплати: 3723,00 – 1950,00 = 1773,00 грн.
Слід нарахувати «дотяжку» ЄСВ за лютий 2018 р. У такому випадку і застосовується код
типу нарахування «14».
Приклад заповнення таблиці 6 звітності з ЄСВ за лютий наведено на с. 74.
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Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам
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Микола ПОСТЕРНАК,
експерт з питань соціального страхування

Страховий

стаж менше шести
місяців: оплачуємо
«лікарняні» та
«декретні»
У статті розглянуто питання щодо порядку оплати листків непрацездатності та умов надання допомоги по тимчасовій непрацездатності й допомоги по вагітності та пологах працівникам, які працюють менше шести місяців, у т. ч. сумісникам

Нормативне регулювання
Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (далі — «лікарняні») та допомогу по вагітності та пологах (далі — «дек
ретні») визначено Законом України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
(далі — Закон № 1105). Обчислюється розмір цих видів матеріального забезпечення
відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі —
Порядок № 1266).
Зазначеними нормативно-правовими
актами визначено порядок обчислення розміру «лікарняних» і «декретних» особам, які

відпрацювали менше шести місяців і при
цьому за рік перед настанням страхового
випадку мають менше шести місяців страхового стажу, оскільки за таких умов допомога
обчислюється й надається з урахуванням
певних обмежень.
При цьому важливо враховувати, що
11.10.2017 р. до Закону № 1105 були внесені
зміни, які, серед іншого, стосуються механізму визначення обмеження соціальних виплат. Проте до Порядку № 1266 вони внесені
не були. Враховуючи, що Закон № 1105 має
вищу юридичну силу, під час визначення
розміру соціальних виплат із застосуванням
обмеження слід керуватися положеннями
Закону № 1105.
У той же час важливо розуміти, що вищезгадані зміни стосуються лише порядку
визначення обмежень сум допомог, а не механізму обчислення розміру середньоденного
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заробітку, необхідного для розрахунку розміру виплат. Таким чином, для визначення
розміру середньоденного заробітку слід керуватися Порядком № 1266, а для обмеження розміру допомоги — Законом № 1105.
Зокрема, частиною четвертою ст. 19 Закону № 1105 передбачено, що застрахованим особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування
мають страховий стаж менше шести місяців:
• «лікарняні» обчислюються та надаються виходячи з нарахованої заробітної плати
(доходу), з якої сплачуються страхові внески,
але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, встановленої
на час настання страхового випадку;
• «декретні» обчислюються та надаються
виходячи з нарахованої заробітної плати
(доходу), з якої сплачуються страхові внески,
але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної
зарплати, встановленої на час настання
страхового випадку.
Разом з цим під час нарахування «дек
ретних важливо пам’ятати, що згідно з частиною другою ст. 26 Закону № 1105 така
допомога в розрахунку на місяць не повин
на перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із
мінімальної зарплати, встановленої на час
настання страхового випадку. Це стосується
й ситуацій, коли страховий стаж становить
менше шести місяців.
Наперед зазначимо, що механізм визначення розміру «лікарняних» дещо відрізняється від обчислення розміру «декретних»,
а саме: враховуються показники страхового
стажу та умови доплати до мінімальної зар
плати, тож розглянемо ці ситуації окремо.
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Розмір «лікарняних», якщо стаж
менше шести місяців
Для обчислення суми «лікарняних» суттєве значення має розмір страхового стажу
працівника й те, за який період часу він набутий. Згідно зі ст. 21 Закону № 1105 страховий стаж — це період (строк), протягом
якого особа підлягала страхуванню у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та за
який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Також до страхового стажу як період, за
який сплачено страхові внески виходячи
з розміру мінімального страхового внеску,
зараховується період відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, отримання виплат за окремими видами
соціального страхування, крім пенсій усіх
видів (за винятком пенсії по інвалідності).
При цьому виплати за окремими видами
соціального страхування чітко визначені
ст. 25 Закону України «Основи законодавства
України про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 14 січня 1998 р.
№ 16/98-ВР.
Безпосередньо розмір страхового стажу
визначається 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,
чинним раніше.
Підтвердити страховий стаж можна довідками ОК-5 і ОК-7, які видаються в порядку, визначеному Положенням про реєстр
застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного Фонду України
від 18.06.2014 р. № 10-1 (далі — Положення № 10-1). У той же час важливо знати,
що 27.03.2018 р. це Положення викладено
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в новій редакції, і окрім довідок за ф. ОК-5 або
ОК-7 на підтвердження страхового стражу
можна отримати довідку за формою згідно
з додатком 9 до Положення № 10-1, в якому
вказуються періоди страхового та трудового
стажу працівника, необхідні для обчислення
та призначення страхових виплат за видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування, в т. ч. для призначення
«лікарняних». І якщо до внесення змін до
Положення № 10-1 за отриманням довідок
ОК-5 або ОК-7 до ПФУ необхідно було направляти працівника, то тепер визначено,
що роботодавець може отримати1 відомості
про страховий стаж працівника не тільки за
період його роботи в цього роботодавця, а й
за періоди, що мали місце раніше.
Зверніть увагу, що страховий стаж,
набутий працівником до 31.12.2010 р.,
не підлягає перерахунку та не залежить від
розміру сплачених страхових внесків, отже,
страховий стаж до 31.12.2010 р. визначається
за даними, що містяться в трудовій книжці
працівника (частина четверта ст. 21 Закону
№ 1105).
Якщо ж у довідці за формою ОК-5 або
ОК-7 містяться відомості про те, що праців
ник перед тим як влаштуватися на підприємство перебував у трудових відносинах
з іншим роботодавцем і при цьому за рік перед настанням страхового випадку, тобто
перед захворюванням або травмою має не
менше шести місяців страхового стажу,
обмеження, визначені частиною четвертою ст. 19 Закону № 1105 та п. 29 Порядку
№ 1266, до нього не застосовуються. При
цьому якщо загальний страховий стаж працівника складає рік, два, десять або більше
1 Наразі ПФУ через брак відповідного програмного
забезпечення такі відомості не надає. Відповідно якщо
найманий працівник, який влаштувався на підприємство
менше шести місяців тому, захворів або отримав травму
невиробничого характеру, він має підтвердити наявність
страхового стажу, набутого ним до моменту укладення
трудових відносин з підприємством, шляхом надання
довідки за ф. ОК-5 або ОК-7.
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років, але протягом року перед настанням
страхового випадку він ніде не працював
більше шести місяців і не має шести місяців
страхового стажу за рік перед настанням
страхового випадку, вищенаведені обмеження необхідно застосувати.
Як зазначалося вище, на суму «лікарняних» суттєво впливає розмір страхового стажу працівника, залежно від якого відповідно
до ст. 24 Закону № 1105 «лікарняні» виплачуються застрахованим особам залежно від
страхового стажу в таких розмірах:
• 50 % середньої заробітної плати (доходу) — працівникам, які мають страховий
стаж до 3 років;
• 60 % — від 3 до 5 років;
• 70 % — від 5 до 8 років;
• 100 % — понад вісім років.
Допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) незалежно від розміру страхового
стажу надається:
• працівникам віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
• одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до
14 років, яка потерпіла від Чорнобильської
катастрофи;
• ветеранам війни та особам, на яких
поширюється чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», в т. ч. учасникам АТО;
• особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону
України «Про жертви нацистських переслідувань»;
• донорам, які мають право на пільгу,
передбачену ст. 10 Закону України «Про
донорство крові та її компонентів».
Досить часто постає запитання щодо умов
застосування обмеження розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності учасникам АТО. Справа в тому, що Порядком № 1266
період служби в АТО не визнано як період по-
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важної причини відсутності на роботі й тому
не відіграє ролі під час вирішення питання щодо застосування обмеження розміру
оплати по «лікарняному». Сам по собі період
служби в АТО зараховується до страхового
стажу лише в тому випадку, якщо протягом
цього часу роботодавець сплачував ЄСВ.
Тож радимо отримати від працівника, який
повернувся з АТО, довідку за ф. ОК-5, ОК-7
або додатком 9 до Положення № 10-1, і з урахуванням відомостей, що в ній містяться,
обчислювати суму допомоги.
Під час розрахунку суми допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникам, які
за рік перед настанням страхового випадку
не мають шести місяців страхового стажу,

слід враховувати, що визначають такий розмір керуючись п. 5 Порядку № 1266. Ним
передбачено, що якщо середня заробітна
плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється особам, які не мали заробітку
перед настанням страхового випадку чи з мінімальної заробітної плати, середньоденна
заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) за один календарний день визначається
шляхом діленням тарифної ставки (посадового окладу), мінімальної заробітної плати
або їх частини (якщо особа працює в режимі неповного робочого дня або тижня),
двократного розміру мінімальної заробітної
плати на середньомісячну кількість календарних днів — 30,44.

ПРИКЛАД 1

Обчислення «лікарняних», якщо фактична зарплата менше обмеження
Працівник влаштувався на перше місце роботи 01.08.2018 р., а 03.09.2018 р. він отримав
невиробничу травму. Період тимчасової непрацездатності тривав з 3 по 19 вересня
2018 р. Враховуючи, що заробітна плата за серпень становить 5000 грн, а страховий
стаж є меншим ніж три роки, «лікарняні» надаються в розмірі 50 % середнього заробітку.
Послідовність визначення суми допомоги така.
1. Обчислюємо середньоденний заробіток шляхом ділення фактичної зарплати на
кількість календарних днів повного місяця, протягом якого працівник перебував у трудових
відносинах з підприємством, тобто з 1 по 1 число:
5000,00 грн ÷ 31 × 50 % = 80,64 грн.
2. Визначаємо середньоденний заробіток з урахуванням обмеження, встановленого
частиною четвертою ст. 19 Закону № 1105 та п. 29 Порядку № 1266, тобто з мінімальної
заробітної плати, яка на момент настання страхового випадку становить 3723 грн:
3723,00 грн ÷ 30,44 = 122,31 грн.
3. Встановлюємо, чи потрібно обмежувати середньоденний заробіток, визначений
з фактичного заробітку, розміром мінімальної заробітної плати:
80,64 < 122,31
Оскільки розмір середньоденного заробітку, визначеного з фактичної зарплати, є меншим за розмір середньоденного заробітку, обчисленого з мінімальної зарплати, обмеження не застосовується.
4. Розраховуємо суму «лікарняних» шляхом множення середньоденного заробітку на
кількість календарних днів тимчасової непрацездатності:
80,64 × 17 = 1370,88 грн.
Відповідно за наведених умов розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності
становить 1370,88 грн.
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ПРИКЛАД 2

Обчислення «лікарняних», якщо фактична зарплата
вище обмеження
В аналогічній ситуації, але за умови, що щомісячний розмір заробітної плати працівника становить 9000 грн, сума допомоги обчислюється так.
1. Визначаємо середньоденний заробіток шляхом ділення заробітної плати на кількість
календарних днів повного місяця, упродовж якого працівник перебував у трудових
відносинах з підприємством, тобто з 1 по 1 число:
9000,00 грн ÷ 31 × 50 % = 145,16 грн.
2. Обчислюємо середньоденний заробіток з урахуванням обмеження, передбаченого
частиною четвертою ст. 19 Закону № 1105 та п. 29 Порядку № 1266, тобто з мінімальної
зарплати, яка на момент настання страхового випадку становить 3723 грн:
3723,00 грн ÷ 30,44 = 122,31 грн.
3. Встановлюємо, чи потрібно обмежувати середньоденний заробіток, визначений
з фактичного заробітку, розміром мінімальної зарплати:
122,31 < 145,16
Оскільки розмір середньоденного заробітку, обчисленого з фактичної зарплати, є більшим за розмір середньоденного заробітку, розрахованого з мінімальної зарплати,
обмеження застосовується.
4. Визначаємо розмір «лікарняних» шляхом множення середньоденного заробітку,
обчисленого з мінімального заробітку, на кількість календарних днів тимчасової непрацездатності:
122,31 × 17 = 2079,27 грн.

Розмір «декретних», якщо стаж
менше шести місяців
Під час визначення розміру «декретних»
слід враховувати не лише положення п. 5
і 29 Порядку № 1266 та положення частини
четвертої ст. 19 Закону № 1105, а й положення ст. 26 цього Закону (див. вище).
Відповідно до ст. 26 Закону № 1105 «дек
ретні» надаються в розмірі 100 % середньої
заробітної плати (доходу) і не залежать від
страхового стажу. При цьому до осіб, які за
рік перед настанням страхового випадку
не мають шести місяців страхового стажу,
застосовується обмеження, щоправда розміром не мінімальної зарплати, а розміром

двох мінімальних зарплат (у 2018 р. —
7446,00 грн).
Якщо листок непрацездатності з познач
кою «вагітність та пологи» видано в 2017 р.,
навіть 31 грудня, «декретні» за ним слід обчислювати із суми, не меншої ніж 3200 грн
та не вищої за 6400 грн.
Разом з цим потрібно враховувати, що
обмежувати розміром подвійної мінімальної зарплати можна лише ту заробітну плату, яка його перевищує. Тобто якщо щомісячна зарплата співробітниці становить, наприк
лад, 4500 грн, то розмір середньоденної заробітної плати необхідно визначати саме з неї,
а не з подвійного розміру мінімальної зар
плати.
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ПРИКЛАД 3

Обчислення «декретних», якщо фактична зарплата менше обмеження
На своє перше місце роботи з посадовим окладом 3723 грн працівниця влаштувалась
11.06.2018 р. Відпустка по вагітності та пологах тривалістю 126 календарних дні в неї
розпочалася 12.09.2018 р. Оскільки протягом 12 місяців перед настанням страхового
випадку вона не мала шести місяців страхового стажу, допомога має обчислюватися із
зарплати не вищої, ніж дві мінімальні зарплати (7446 грн), та не нижчої за одну мінімальну
зарплату (3723 грн).
За таких умов обчислення суми «декретних» відбувається так:
1. Визначаємо середньоденний заробіток шляхом фактичного ділення зарплати на
кількість календарних днів повних місяців, протягом яких працівниця перебувала в трудових
відносинах з підприємством, тобто з 1 по 1 число (липень та серпень 2018 р.):
(3723,00 грн + 3723,00 грн) ÷ (31 + 31) = 120,09 грн.
2. Обчислюємо середньоденний заробіток з урахуванням обмеження, передбаченого
частиною четвертою ст. 19 та частиною другою ст. 26 Закону № 1105 та п. 29 Порядку
№ 1266, тобто з однієї та двох мінімальних заробітних плат, яка на момент настання
страхового випадку становить 3723 грн та 7446 грн відповідно:
3723,00 грн ÷ 30,44 = 122,31 грн;
7446,00 грн ÷ 30,44 = 244,62 грн.
3. Встановлюємо, чи потрібно обмежувати середньоденний заробіток, визначений
з фактичного заробітку, розміром двох мінімальних зарплат, та чи не є меншим такий
середньоденний заробіток за середньоденний заробіток, визначений з однієї мінімальної
зарплати:
120,09 < 122,31 < 244,62.
Оскільки розмір середньоденного заробітку, визначеного з фактичної зарплати, є меншим за розмір середньоденного заробітку, обчисленого з мінімальної зарплати, обмеження застосовується.
4. Визначаємо розмір «декретних» шляхом множення середньоденного заробітку,
отриманого з однієї мінімальної зарплати, на кількість календарних днів відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами:
122,31 × 126 = 15 411,06 грн.
Відповідно за наведених умов допомога по вагітності та пологах становить 15 411,06 грн.

ПРИКЛАД 4

Обчислення «декретних», якщо фактична зарплата вище обмеження
На своє перше місце роботи із заробітною платою 9000 грн працівниця влаштувалась
14.05.2018 р. Відпустка по вагітності та пологах тривалістю 126 календарних днів на
підставі листка непрацездатності розпочалася 28.08.2018 р.
Оскільки протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку особа не має шести
місяців страхового стажу, зарплата, з якої обчислюється допомога, не має перевищувати
двох мінімальних зарплат, розмір яких на момент настання страхового випадку становить
7446 грн (3723 × 2).
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Оскільки щомісячна зарплата працівниці становить 9000 грн, що перевищує подвійний розмір мінімальної зарплати (9000 > 7446), застосовується обмеження подвійним
розміром мінімальної заробітної плати.
Механізм обчислення допомоги за наведених умов такий:
1. Визначаємо середньоденний заробіток із фактичної зарплати шляхом її ділення
на кількість календарних днів повних місяців, протягом яких працівниця перебувала
в трудових відносинах з підприємством, тобто з 1 по 1 число (червень, липень 2018 р.):
(9000,00 грн + 9000 грн) ÷ (30 + 31) = 295,08 грн.
2. Обчислюємо середньоденний заробіток з урахуванням обмеження, передбаченого
частиною четвертою ст. 19 та частиною другою ст. 26 Закону № 1105 та п. 29 Порядку
№ 1266, тобто з однієї та двох мінімальних зарплат, яка на момент настання страхового
випадку становить 3723 грн та 7446 грн відповідно:
3723,00 грн ÷ 30,44 = 122,31 грн;
7446,00 грн ÷ 30,44 = 244,62 грн.
3. Встановлюємо, чи потрібно обмежувати середньоденний заробіток, визначений
з фактичного заробітку, розміром двох мінімальних зарплат, та чи не є меншим такий
середньоденний заробіток за середньоденний заробіток, обчислений з однієї мінімальної
зарплати:
122,31 < 244,62 < 295,08
Оскільки розмір середньоденного заробітку, визначеного з фактичної зарплати, є більшим за розмір середньоденного заробітку, обчисленого з мінімальної зарплати, та
перевищує розмір середньоденного заробітку, розрахованого з двох мінімальних зарплат,
застосовується обмеження.
4. Визначаємо розмір «декретних» шляхом множення середньоденного заробітку,
обчисленого з двох мінімальних зарплат, на кількість календарних днів відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами:
244,60 × 126 = 30 822,12 грн.

Оплата «лікарняних» сумісникам
зі стажем менше шести місяців
Процедура визначення розміру «лікарняних» і «декретних» працівникам, які працюють за сумісництвом менше шести місяців,
не відрізняється від способів обчислення сум
цих виплат, наведених вище, якщо, звісно,
не враховувати того, що сумісникам вони
надаються не на підставі «лікарняного»,
а на підставі його копії, завіреної підписом
керівника і печаткою за основним місцем
роботи.
Єдине, на що потрібно звернути увагу, це
те, скільки часу сумісник, який працює на

підприємстві, працює за основним місцем
роботи. Якщо за даними довідки за ф. ОК-5,
ОК-7 чи додатка 9 до Положення № 10-1
за основним місцем роботи перед настанням страхового випадку працівник має
більше шести місяців страхового стажу,
визначати розмір «лікарняних» і «декретних» слід на загальних підставах, а саме
без застосування обмежень. Тобто до уваги береться загальний страховий стаж за
12 місяців, що передують місяцю настання страхового випадку, за обома місцями
роботи. Різниця лише в тривалості розрахункового періоду, який за сумісництвом
може бути меншим.
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Однак у тих випадках, коли працівник
перед настанням страхового випадку не
має шести місяців страхового стажу ані за
основним місцем роботи, ані за сумісництвом
або ж з якихось причин не надав довідку за
ф. ОК-5, ОК-7 чи додатком 9 до Положення
№ 10-1, яка б підтверджувала наявність
такого страхового стажу, обмеження, визначені частиною четвертою ст. 19 та частиною
другою ст. 26 Закону № 1105, необхідно
застосовувати.
У той же час Міністерство соціальної
політики України в листі від 13.10.2016 р.
№ 334/18/99-16 вказує, що якщо застрахована особа (наймана працівниця) також працює за сумісництвом, допомога по вагітності
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та пологах надається за місцем роботи за
сумісництвом на підставі копії листка непрацездатності, при цьому доплата до суми допомоги по вагітності та пологах до розміру мінімальної заробітної плати не здійснюється, оскільки за таким страховим випадком
норма частини другої ст. 26 Закону № 1105
реалізована за основним місцем роботи.
Відповідно, якщо працівниця подала на
місце роботи за сумісництвом належним
чином завірену копію листка непрацездатності по вагітності та пологах і її щомісячна
заробітна плата є меншою за мінімальну,
обчислювати «декретні» необхідно з фактичного заробітку, незважаючи на те що він
є меншим за мінімальну зарплату.

Від редакції
У вересні 2018 р. на сайті Фонду соціального
страхування України було розміщено роз’яс
нення щодо порядку обчислення середньої
зарплати для оплати допомоги по тимчасовій
непрацездатності («лікарняних») і допомоги
по вагітності та пологах («декретних») особам,
страховий стаж яких протягом 12 місяців перед
настанням страхового випадку менше шести
місяців, такого змісту:
• «лікарняні» обчислюються, виходячи
з нарахованої зарплати, з якої сплачуються
страхові внески, але в розрахунку на місяць не
вище за розмір мінімальної заробітної плати,
встановлений законом у місяці настання страхового випадку;

• «декретні» обчислюються, виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачуються страхові
внески, але в розрахунку на місяць не вище
двократного розміру мінімальної заробітної
плати, встановленого законом у місяці настання страхового випадку.
Однак з 11.10.2017 р. до п. 4 ст. 19 Закону
№ 1105 Законом України від 03.10.2017 р.
№ 2148-VIII було внесено зміни, відповідно до
яких максимальний розмір «лікарняних» і «декретних» має не порівнюватися з мінімальною (подвійною мінімальною) заробітною платою, як було до внесення змін, а обчислюватися з мінімальної (подвійної мінімальної) заробітної плати, як це й розглянуто в статті.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального страхування України
19 липня 2018 р. № 11
ПОРЯДОК
призначення, перерахування та проведення страхових виплат
I. Загальні положення
1.1. Дія цього Порядку поширюється на потерпілих від нещасного випадку на виробництві
та/або професійного захворювання (далі — потерпілі) та осіб, які мають право на страхові
виплати в разі втрати годувальника.
1.2. У разі настання страхового випадку
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, або в межах повноважень відділення виконавчої дирекції Фонду в районах
і містах обласного значення (далі — управління
(відділення) Фонду) зобов’язані своєчасно та
в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну потерпілому внаслідок ушкодження
його здоров’я або в разі його смерті особам,
які мають на це право, виплачуючи:
1) допомогу по тимчасовій непрацездатності;
2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати
професійної працездатності або смерті потерпілого;
3) щомісячну страхову виплату втраченого
заробітку потерпілого (далі — щомісячна страхова виплата);
4) страхову виплату потерпілому у розмірі
його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу, нижчеоплачувану роботу;
5) щомісячну страхову виплату особам, які
мають на неї право в разі смерті потерпілого;
6) відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

Особам, які в установленому законом порядку добровільно застрахувалися від нещасного
випадку (далі — добровільно застраховані
особи), у разі настання страхового випадку
страхові виплати призначаються управлінням
(відділенням) Фонду.
1.3. Управління (відділення) Фонду розглядають справу про страхові виплати на підставі заяви потерпілого або осіб, які мають
право на страхові виплати, за наявності усіх
необхідних документів, визначених Законом
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» (далі — Закон) та цим
Порядком і приймають відповідні рішення у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження останнього документа.
1.4. Рішення про страхові виплати приймається начальником управління Фонду або
за його письмовим дорученням начальником
підпорядкованого відділення Фонду та оформляється постановою (у тому числі в разі призначення страхової виплати за рішенням суду),
в якій зазначаються дані про потерпілого та осіб,
які мають право на страхові виплати, розміри
виплат та їх строки або обґрунтування відмови
у виплатах.
Копія постанови на вимогу надається потерпілому або особам, які мають право на страхові
виплати в разі смерті потерпілого.
Управління (відділення) Фонду можуть затримати страхові виплати до з’ясування підстав
для виплат, якщо документи про страховий
випадок оформлені з порушенням встановлених вимог.
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1.5. Справа про страхові виплати потерпілого формується за бажанням потерпілого
в управліннях (відділеннях) Фонду за місцем
знаходженням страхувальника або за місцем
його проживання.
У разі смерті потерпілого справа про страхові
виплати формується за місцем знаходження
страхувальника.
1.6. Середньомісячний заробіток для обчислення розміру страхових виплат потерпілому та
особам, які мають на це право, визначається
згідно з пп. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ст. 42 Закону
та Порядку обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р.
№ 1266 (із змінами, далі — Постанова № 1266).
1.7. Доставка і переказ сум, що виплачуються потерпілим та особам, які мають на це право, проводяться за рахунок Фонду соціального
страхування України (далі — Фонд). Ці суми
перераховуються на їх особові рахунки в банку
або засобами поштового зв’язку.
1.8. Повернення зайво виплачених сум проводиться на підставі постанови управління (відділення) Фонду.
При кожній виплаті щомісячної страхової
суми загальний розмір відрахування не може
перевищувати 20 %, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, — 50 %
щомісячної страхової виплати, яка належить до
виплати потерпілому або особі, яка має на це
право. Відсоток відрахування може бути збільшений за згодою отримувача страхових виплат.
1.9. Належні суми страхових виплат, що
з вини Фонду не були своєчасно виплачені особам, які мають на них право, у разі смерті цих
осіб виплачуються членам їх сімей, а в разі їх
відсутності — включаються до складу спадщини.
1.10. Управління (відділення) Фонду може
відмовити у страховій виплаті потерпілому у випадках, передбачених статтею 45 Закону.
1.11. Страхова виплата припиняється у випадках, передбачених статтею 46 Закону, у разі
смерті отримувача страхових виплат та у випадку неподання потерпілим Фонду щороку
в грудні свідоцтва, яким засвідчується факт пе-

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

ребування його в живих, відповідно до Порядку
здійснення страхових виплат, призначених у
зв’язку з нещасним випадком на виробництві
та професійним захворюванням, які спричинили
втрату працездатності, особам, що виїхали за
межі України, затвердженого постановою КМУ
від 09.08.2001 р. № 998 (далі — Постанова
№ 998).
1.12. У разі надходження рекомендацій
Міністерства фінансів України за наслідками
проведеної верифікації страхових виплат нарахування страхових виплат припиняється до
завершення перевірки правомірності призначеної страхової виплати. У разі підтвердження
інформації щодо неправомірно призначеної
виплати видається постанова про відмову
у страховій виплаті. Якщо інформація Міністерства фінансів України не підтверджується,
нарахування виплат відновлюється з моменту
припинення.
1.13. Якщо потерпілий, який проживає
в будинку-інтернаті для громадян похилого віку
та інвалідів, пансіонаті для ветеранів війни та
праці (далі — установа), вибуває на термін понад десять днів на лікування або з інших причин
і наказом по установі знімається з харчування,
але залишається у списках мешканців установи,
то щомісячна страхова виплата за період відсутності виплачується йому у повному розмірі.
Про вибуття потерпілого установа повинна
повідомити в письмовій формі управління (відділення) Фонду.
1.14. У разі відбування потерпілим покарання у вигляді позбавлення волі належні йому
суми страхових виплат перераховуються на
спеціальний рахунок і виплачуються після звільнення з місця позбавлення волі, а особи, які перебувають на утриманні потерпілого, одержують
виплати в установленому порядку.
1.15. У разі виїзду потерпілого або осіб, які
мають право на страхові виплати, на постійне
місце проживання за межі України, визначені на
зазначені цілі суми переказуються управлінням
(відділенням) Фонду на їх адресу в порядку,
передбаченому міжнародними договорами та
Постановою № 998, якщо міжнародними договорами України не встановлено інші правила
здійснення страхових виплат.
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1.16. Індексація щомісячних страхових виплат проводиться відповідно до ст. 37 Закону.
1.17. Компенсація втрати частини доходів у
зв’язку з порушенням строків виплат щомісячних страхових сум проводиться відповідно до
Закону України «Про компенсацію громадянам
втрати частини доходів у зв’язку з порушенням
строків їх виплати» і 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.
II. Призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності
2.1. Допомога по тимчасовій непраце
здатності, пов’язана з нещасним випадком на
виробництві або професійним захворюванням,
призначається та виплачується страхувальником за місцем роботи потерпілого, де стався
страховий випадок, у розмірі 100 % середньої
заробітної плати (оподаткованого доходу).
Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за перші п’ять днів тимчасової
непрацездатності потерпілого проводиться за
рахунок коштів страхувальника, а починаючи
з шостого дня непрацездатності — за рахунок
коштів Фонду.
2.2. Підставою для оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів страхувальника та надання допомоги,
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві
або професійним захворюванням за рахунок
коштів Фонду, є виданий в установленому порядку листок непрацездатності та наявність акта
розслідування нещасного випадку, пов’язаного
з виробництвом, або акта розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння)
за встановленими формами.
2.3. Якщо при наявності в потерпілого акта
розслідування нещасного випадку, пов’язаного
з виробництвом, або акта розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння), за
встановленими формами, йому видано листок
непрацездатності у зв’язку із захворюванням,
пов’язаним із нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням), за яким
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складено відповідний акт, виплата допомоги
по тимчасовій непрацездатності надається
страхувальником за місцем роботи потерпілого.
У такому разі виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності нараховується страхувальником на підставі копії акта розслідування
нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом,
або акта розслідування хронічного професійного
захворювання (отруєння) за встановленими
формами, який завіряється страхувальником,
за умови пред’явлення потерпілим його оригіналу та оригіналу листка непрацездатності
з відповідною відміткою про зв’язок хвороби
з раніше отриманою травмою або професійним
захворюванням.
2.4. Якщо потерпілий працює за сумісницт
вом, обчислення середньої заробітної плати
здійснюється страхувальниками окремо за
основним місцем роботи та за сумісництвом.
Розрахунковий період у такому разі визначається
за кожним місцем роботи окремо.
Оплата днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів Фонду здійснюється на підставі копії виданого в установленому порядку
листка непрацездатності, засвідченої підписом
керівника та скріпленої печаткою (за наявності)
за основним місцем роботи, та довідки про
середню заробітну плату за основним місцем
роботи. Якщо особа працює на кількох роботах
за сумісництвом, додатково додаються довідки
про середню заробітну плату за місцями роботи
за сумісництвом.
У такому разі сумарна заробітна плата,
з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи
та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом
не може перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування єдиного внеску.
2.5. Допомога по тимчасовій непрацездатності добровільно застрахованій особі призначається управлінням (відділенням) Фонду,
у якому вона зареєстрована, починаючи
з шостого дня тимчасової непрацездатності,
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві
або професійним захворюванням.
Якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку потерпілий з поважних
причин не мав заробітку (доходу, грошового
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забезпечення), середня заробітна плата (дохід,
грошове забезпечення) обчислюється виходячи
з розміру мінімальної заробітної плати (або її
частини), встановленого законом на день настання права на страхову виплату.
Для розрахунку виплат за страхуванням
від нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності, добровільно застрахованим особам, які в розрахунковому періоді
відпрацювали із сплатою єдиного внеску та/
або страхових внесків менше 180 календарних
днів, середній дохід визначається виходячи
з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день настання права на
страхову виплату.
2.6. Для виплати допомоги по тимчасовій
непрацездатності добровільно застрахованій
особі (потерпілому) до управління (відділення)
Фонду подаються:
1) листок непрацездатності;
2) копія договору про добровільне страхування.
У разі проведення виплати допомоги по
тимчасовій втраті працездатності добровільно
застрахованій особі в управлінні (відділенні)
Фонду не за місцем реєстрації страхового
випадку, до документів додається копія акта
розслідування нещасного випадку, пов’язаного
з виробництвом, або акта розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння)
за встановленими формами, засвідчена працівником управління (відділення) Фонду, за умови
надання оригіналу документа.
III. Призначення потерпілому
одноразової допомоги та щомісячної
страхової виплати
Одноразова допомога та щомісячна страхова виплата потерпілому призначається при
встановленні МСЕК стійкої втрати професійної
працездатності.
3.1. Документи для призначення одноразової
допомоги та щомісячної страхової виплати.
Для призначення одноразової допомоги та
щомісячної страхової виплати до управління
(відділення) Фонду подаються:
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1) заява потерпілого про призначення страхових виплат;
2) копія індивідуального податкового номера, засвідчена підписом працівника управління
(відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;
3) копія паспорта, засвідчена підписом працівника управління (відділення) Фонду при
пред’явленні оригіналу;
4) акт про нещасний випадок, пов’язаний
з виробництвом, за встановленою формою
(якщо стався нещасний випадок), висновок за
формою Т-1 (якщо такий складався);
5) акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за
формою Н-5 (якщо такий складався);
6) акт розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння) за встановленою
формою;
7) рішення суду про встановлення факту
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання
суду з цього питання);
8) висновок медико-соціальної експертної
комісії (далі — МСЕК) про ступінь втрати професійної працездатності;
9) довідка про середню заробітну плату (дохід) у разі відсутності інформації в Державному
реєстрі застрахованих осіб;
10) копія трудової книжки або витяг з неї,
засвідчена страхувальником або підписом
працівника управління (відділення) Фонду при
пред’явленні оригіналу;
11) копія цивільно-правового договору (для
осіб, які працюють на умовах такого договору),
засвідчена страхувальником або підписом
працівника управління (відділення) Фонду при
пред’явленні оригіналу;
12) копія документа, що підтверджує державну реєстрацію особи, як суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена страхувальником або
підписом працівника управління (відділення)
Фонду при пред’явленні оригіналу;
13) довідка про розмір пенсії по інвалідності
(якщо вона призначена) унаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання (у тому числі про розмір одержуваних
надбавок) у разі настання права на страхову
виплату до 11.10.2017 р.;

№ 10 (147) жовтень 2018

14) довідка будинку-інтернату для громадян
похилого віку та інвалідів або пансіонату для
ветеранів війни та праці про розмір вартості
утримання потерпілого в ньому;
15) протокол засідання комісії з питань охорони праці підприємства, а в разі, якщо вона
не створена на підприємстві, комісії з питань
вирішення спорів при управлінні (відділенні)
Фонду про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому на виробництві
(у разі встановлення комісією з розслідування
нещасного випадку, що ушкодження здоров’я
настало не лише з причин, що залежать від
роботодавця, а й унаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці).
Зазначені документи формуються в справу
про страхові виплати та зберігаються в управлінні
(відділенні) Фонду. До справи додаються відомості про заробітну плату (дохід) потерпілого
з Державного реєстру застрахованих осіб.
Якщо потерпілий за станом здоров’я чи
з інших причин не може одержати зазначені
в пункті 3.1 розділу III цього Порядку документи, їх одержує та подає відповідний страховий
експерт Фонду.
Право на отримання потерпілим одноразової
допомоги та щомісячної страхової виплати настає з дня встановлення МСЕК стійкої втрати
професійної працездатності.
Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше після закінчення трьох років з дня
встановлення МСЕК стійкої втрати потерпілим
професійної працездатності внаслідок ушкодження здоров’я, то страхові виплати призначаються з дня звернення за їх призначенням
відповідно до чинних нормативно-правових актів.
3.2. Строки виплати одноразової допомоги
та щомісячної страхової виплати.
3.2.1. Одноразова допомога виплачується
потерпілому в місячний строк з дня визначення
МСЕК стійкої втрати професійної працездатності (а також при призначенні одноразової
допомоги за рішенням суду, яке набрало законної сили) за наявності усіх необхідних документів, передбачених пунктом 3.1 розділу
III цього Порядку.
3.2.2. Щомісячна страхова виплата виплачується щомісячно з наступного місяця після
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місяця, у якому вона призначена та нарахована
(а також при призначенні щомісячної страхової
виплати за рішенням суду, яке набрало законної
сили), але не пізніше 30 календарних днів з дня
прийняття постанови управління (відділення)
Фонду про призначення страхових виплат.
3.2.3. Щомісячна страхова виплата проводиться протягом строку, на який встановлено
МСЕК стійку втрату професійної працездатності.
Строк проведення щомісячних страхових виплат
продовжується з дня їх припинення і до часу,
установленого при наступному огляді МСЕК,
незалежно від часу звернення потерпілого до
Фонду. При цьому сума страхових виплат за
минулий час виплачується за умови підтвердження МСЕК втрати працездатності та причинного
зв’язку між настанням непрацездатності та
ушкодженням здоров’я.
3.2.4. Якщо строк повторного огляду МСЕК
потерпілим пропущено і МСЕК підтвердила
стійку втрату професійної працездатності,
щомісячна страхова виплата відновлюється
з дати, установленої МСЕК, але не більш як
за три роки з дня припинення виплати щомісячної страхової виплати. При цьому розмір
щомісячної страхової виплати встановлюється
з урахуванням коефіцієнтів перерахування
відповідно до частини другої ст. 37 Закону.
Максимальний розмір щомісячної страхової
виплати не повинен перевищувати 10 розмірів
прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб.
3.2.5. Якщо страхові виплати було припинено відповідно до ст. 46 Закону на весь час
проживання потерпілого за кордоном, щомісячні страхові виплати поновлюються з дати
реєстрації потерпілого в Україні, якщо інше не
передбачено міждержавними угодами. Розмір
щомісячної страхової виплати встановлюється
з урахуванням коефіцієнтів перерахування
відповідно до частини другої ст. 37 Закону,
якщо з дня припинення щомісячної страхової
виплати пройшло не більш як три роки, якщо
інше не передбачено міждержавними угодами.
Максимальний розмір щомісячної страхової
виплати не повинен перевищувати 10 розмірів
прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб.
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3.3. Призначення одноразової допомоги.
3.3.1. Одноразова допомога потерпілому
визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, виходячи з 17 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом на день настання права
потерпілого на страхову виплату.
3.3.2. У разі погіршення здоров’я потерпілого внаслідок раніше одержаного каліцтва
або професійного захворювання, пов’язаних
з виконанням трудових обов’язків, при встановленні йому МСЕК вищого ступеня стійкої
втрати професійної працездатності відносно
попереднього обстеження одноразова допомога не призначається.
3.3.3. Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження
здоров’я настало не лише з причин, що залежать
від страхувальника, а і внаслідок порушення
потерпілим нормативних актів про охорону
праці, розмір одноразової допомоги підлягає
зменшенню, але не більше як на 50 %.
Відсоток зменшення розміру одноразової
допомоги визначається рішенням комісії з питань охорони праці підприємства, а якщо вона
не створена, комісії з питань вирішення спорів
при управлінні Фонду, виходячи з критеріїв,
наведених у таблиці.
3.3.4. Якщо потерпілому вперше встановлено
сукупний відсоток втрати професійної праце
№
з/п

1
2

3

4

5
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здатності за декількома страховими випадками
та по одному з них комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження
здоров’я настало не лише з причин, що залежать
від страхувальника, а і внаслідок порушення
потерпілим законодавства про охорону праці,
розмір одноразової допомоги розраховується
за кожним страховим випадком і зменшується
по страховому випадку, за яким установлено
вину потерпілого.
3.3.5. Якщо потерпілому встановлено відсоток
втрати професійної працездатності менший 30,
то за його бажанням на підставі заяви щомісячна
страхова виплата може бути замінена управлінням (відділенням) Фонду виплатою одноразової
допомоги, призначеною на загальних підставах.
3.4. Призначення щомісячної страхової
виплати.
3.4.1. Щомісячна страхова виплата встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної
заробітної плати потерпілого перед настанням
страхового випадку.
При цьому максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати
10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на дату настання
права на страхову виплату.
Мінімальний розмір призначеної щомісячної
страхової виплати потерпілому в перерахунку

Порушення з боку потерпілого,
які були однією з причин нещасного випадку

Виконання роботи у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння,
токсикологічного отруєння
Порушення трудової та виробничої дисципліни, у тому числі:
— невиконання посадових обов’язків;
— невиконання інструкцій з охорони праці тощо
Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання,
устаткування, машин, механізмів;
порушення технологічного процесу;
порушення під час експлуатації транспортних засобів;
порушення правил дорожнього руху
Виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення
тощо
Незастосування засобів індивідуального та колективного
захисту

Відсоток зменшення
одноразової
допомоги

до 50
до 50

до 50

до 40

до 40
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на 100 % втрати професійної працездатності
не може бути меншим за прожитковий мінімум,
встановлений для працездатних осіб, на дату
настання права на страхову виплату.
3.4.2. Якщо потерпілому встановлено сукупний відсоток втрати професійної працездатності
за страховими випадками, які сталися на різних
підприємствах, розмір щомісячної страхової
виплати встановлюється в сумі щомісячних
страхових виплат, обчислених по кожному
страховому випадку.
3.5. Перерахування розміру щомісячної
страхової виплати в разі зміни ступеня втрати
професійної працездатності.
3.5.1. Перерахування розміру щомісячної
страхової виплати в разі зміни ступеня втрати професійної працездатності проводиться
виходячи з відкоригованої заробітної плати,
визначеної за останнім її коригуванням при проведенні перерахування відповідно до частини
другої ст. 37 Закону.
Максимальний розмір щомісячної страхової
виплати після проведеного перерахування не
повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних
осіб на дату настання права на проведення
перерахунку.
Перерахований розмір щомісячної страхової
виплати встановлюється з дня зміни відсотка
втрати професійної працездатності.
IV. Призначення страхової виплати
потерпілому при тимчасовому переведенні
на легшу, нижчеоплачувану роботу
4.1. За потерпілим, тимчасово переведеним
на легшу, нижчеоплачувану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на
строк, визначений лікарсько-консультаційною
комісією (далі — ЛКК), або до встановлення
стійкої втрати професійної працездатності.
4.2. Необхідність переведення потерпілого на
іншу (легшу) роботу, її тривалість та характер
установлюються ЛКК або МСЕК.
4.3. За згодою потерпілого страхувальник
зобов’язаний надати йому рекомендовану ЛКК
або МСЕК роботу за наявності відповідних
вакансій.
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4.4. Якщо потерпілого за станом здоров’я
відповідно до висновку ЛКК або МСЕК переведено на легшу, нижчеоплачувану роботу,
згідно зі ст. 170 КЗпП, страхувальник зберігає
за ним попередній середній заробіток протягом
двох тижнів з дня переведення за рахунок
власних коштів.
Починаючи з 15 дня переведення потерпілого на легшу роботу, зазначені виплати
(доплата до середнього заробітку, який він
мав до ушкодження здоров’я) проводяться
страхувальником за рахунок коштів Фонду на
строк, установлений ЛКК або МСЕК.
4.5. Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК
строк страхувальник не забезпечує потерпілого
відповідною роботою, Фонд сплачує страхову
виплату в розмірі його середньомісячного заробітку. Ці виплати здійснюються страхувальником за рахунок коштів Фонду.
V. Призначення одноразової допомоги
та щомісячної страхової виплати особам,
які мають на неї право в разі смерті
потерпілого
5.1. Документи для призначення одноразової допомоги та щомісячних страхових виплат.
Управління (відділення) Фонду розглядає справи про призначення одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати в разі
смерті потерпілого сім’ї та особам, які мають
на це право, за умови подання таких документів:
1) заяви осіб, які мають на це право (колективної чи індивідуальної), для призначення
страхових виплат;
2) копія індивідуального податкового номера, засвідчена підписом працівника управління
(відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;
3) копії паспортів осіб, які мають на це право,
засвідчені підписом працівника управління (відділення) Фонду на підставі оригіналів;
4) акт про нещасний випадок, пов’язаний
з виробництвом, за встановленою формою
(якщо стався нещасний випадок);
5) акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за
формою Н-5 (якщо такий складався);
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6) акт розслідування хронічного професійного захворювання за встановленою формою;
7) рішення суду про встановлення факту
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання
суду з цього питання);
8) копія свідоцтва органу реєстрації актів
цивільного стану про смерть потерпілого (засвідчена працівником управління (відділення)
Фонду на підставі оригіналу або в іншому установленому законодавством порядку);
9) копія свідоцтва органу реєстрації актів
цивільного стану про шлюб (завірена працівником управління (відділення) Фонду на підставі оригіналу або в іншому установленому
законодавством порядку);
10) висновок МСЕК про причинний зв’язок
смерті потерпілого з наслідками раніше отриманого трудового каліцтва чи професійного
захворювання;
11) довідка про середню заробітну плату
(дохід) потерпілого в разі відсутності інформації
в Державному реєстрі застрахованих осіб;
12) копія свідоцтва про народження дитини
(засвідчена підписом працівника управління
(відділення) Фонду на підставі оригіналу або
в іншому установленому законодавством порядку);
13) довідка навчального закладу (щосемест
ру) про те, що член сім’ї потерпілого віком від 18
до 23 років, який має право на відшкодування
шкоди, навчається за денною формою навчання;
14) довідка навчального закладу інтернатного
типу про те, що член сім’ї потерпілого, який має
право на відшкодування шкоди, перебуває на
утриманні цього закладу;
15) довідка МСЕК про встановлення інвалідності осіб — членів сім’ї, які перебували на
утриманні померлого;
16) копії трудових книжок потерпілого та осіб,
які мають право на страхові виплати, засвідчені
страхувальником або підписом працівника
управління (відділення) Фонду при пред’явленні
оригіналу;
17) копія цивільно-правового договору (для
осіб, які працюють на умовах такого договору),
засвідчена страхувальником або підписом
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працівника управління (відділення) Фонду при
пред’явленні оригіналу;
18) копія документа, що підтверджує державну реєстрацію особи, як суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена підписом
працівника управління (відділення) Фонду при
пред’явленні оригіналу;
19) довідка будинку-інтернату для громадян
похилого віку та інвалідів або пансіонату для
ветеранів війни та праці про розмір вартості
утримання в ньому;
20) довідка про склад сім’ї померлого, у тому
числі про тих, хто перебував на його утриманні
або копії відповідного рішення суду;
21) довідка про батьків або іншого члена
сім’ї померлого, який не працює та доглядає
дітей, братів, сестер, онуків померлого, які не
досягли восьмирічного віку.
Зазначені документи формуються в справу
про страхові виплати та зберігаються в управлінні (відділенні) Фонду. До справи додаються відомості про заробітну плату (дохід) потерпілого
з Державного реєстру застрахованих осіб.
У разі відсутності відповідних документів
і неможливості їх відновлення факт перебування на утриманні потерпілого встановлюється
в судовому порядку.
Якщо члени сім’ї потерпілого за станом
здоров’я чи з інших причин не спроможні самі
одержати зазначені документи, їх одержує та
подає відповідний страховий експерт Фонду.
5.2. Право на отримання страхових виплат
у разі смерті потерпілого.
5.2.1. Право на страхові виплати в разі
смерті потерпілого мають особи, визначені
ст. 41 Закону.
5.2.2. Право на отримання страхових виплат
у осіб, які мають право на страхові виплати,
настає з дня смерті потерпілого, але не раніше
дня виникнення права на їх виплату.
5.2.3. Право осіб, які перебували на утриманні потерпілого, який одержував щомісячну
страхову виплату, настає з дати встановлення
МСЕК причинного зв’язку смерті потерпілого
з раніше одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.
5.2.4. За дітьми право на відшкодування
шкоди зберігається і при усиновленні їх у май-
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бутньому або, якщо в майбутньому до досягнення зазначеного в Законі віку, вони стануть
інвалідами.
5.2.5. Непрацездатні особи, які не перебували
на утриманні померлого, але мають на це право
(батьки померлого, незалежно від того, разом
вони проживали чи окремо), — мають право
тільки для призначення щомісячних страхових
виплат, одноразова виплата їм, як утриманцям,
не призначається.
5.2.6. Особи, які не працюють та перебувають
на обліку в центрі зайнятості, не належать до
осіб, які перебувають на утриманні потерпілого.
5.2.7. Право на одержання страхових виплат мають також дружина (чоловік) або один
з батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо
він не працює (не перебуває у трудових відносинах або не є фізичною особою-підприємцем)
та доглядає дітей, братів, сестер або онуків
потерпілого, які не досягли 8-річного віку.
До осіб, які мають право на страхові виплати в разі втрати годувальника відносяться
дружина (чоловік) померлого, яка перебуває
в додатковій відпустці для догляду за дитиною
до досягнення трьох або більше років (за
медичним висновком), але не більше ніж до
шести років.
5.2.8. Неповнолітні діти, на утримання яких
потерпілий виплачував або був зобов’язаний
виплачувати аліменти, вважаються такими, що
перебували на його утриманні. Розмір страхових
виплат визначається їм на загальних підставах.
5.3. Строки проведення виплат особам, які
мають право на отримання виплат у разі смерті
потерпілого.
5.3.1. Одноразова допомога сім’ї та особам, які мають на це право, виплачується в місячний строк з дня смерті потерпілого (а також
при призначенні страхових виплат за рішенням
суду, яке набрало законної сили) за наявності
всіх необхідних документів, але не пізніше
30 календарних днів після прийняття управлінням
(відділенням) Фонду постанови про призначення
страхової виплати.
5.3.2. Щомісячна страхова виплата виплачується щомісяця з наступного місяця після
місяця, у якому вона призначена (а також при
призначенні щомісячної страхової виплати за
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рішенням суду, яке набрало законної сили), але
не пізніше 30 календарних днів після прийняття
управлінням (відділенням) Фонду постанови
про призначення страхових виплат.
5.3.3. Якщо справи про страхові виплати
розглядаються вперше після закінчення трьох
років з дня смерті або з дати встановлення
МСЕК причинного зв’язку смерті потерпілого
з раніше отриманим ушкодженням здоров’я,
страхові виплати призначаються з дня звернення за їх призначенням відповідно до чинних
нормативно-правових актів.
5.3.4. Якщо страхові виплати особі, яка мала
на них право у зв’язку з утратою годувальника,
було припинено у зв’язку з військовою службою, академічною відпусткою, відновленням
дружиною померлого, яка доглядає дитину до
8 років, трудових відносин з підприємством або
з інших причин, щомісячні страхові виплати
поновлюються з дати продовження навчання
(для дружини, яка доглядає дитину до 8 років, — з дати припинення трудових відносин
з підприємством, установою, організацією), для
осіб, які проходили військову службу — з дати
відновлення навчання.
При цьому розмір щомісячної страхової виплати визначається з урахуванням коефіцієнтів
перерахування, якщо з дня припинення щомісячної страхової виплати минуло не більш як
три роки, та не може перевищувати 10 розмірів
прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб на дату відновлення виплат.
5.3.5. Якщо страхові виплати особі, яка мала
на них право у зв’язку з утратою годувальника,
було припинено у зв’язку із закінченням одного навчального закладу та вступу до іншого
(у тому числі в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним
рівнем та продовженням навчання за іншим),
щомісячні страхові виплати поновлюються
з дати їх припинення за умови, що такий період
не перевищує чотирьох місяців.
5.4. Призначення одноразових виплат у разі
смерті потерпілого.
У разі смерті потерпілого виплачується
одноразова допомога його сім’ї у сумі, що
дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого
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законом на день настання права на страхову
виплату, та одноразова допомога кожній особі, яка перебувала на його утриманні, а також
на його дитину, яка народилася протягом не
більш як десятимісячного строку після смерті
потерпілого, у сумі, що дорівнює 20 розмірам
прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом на день настання права
на страхову виплату.
5.5. Призначення щомісячної страхової виплати.
5.5.1. Сума страхових виплат непрацездатним особам, які не перебували на утриманні
померлого, але мають на це право, визначається
в такому порядку:
1) якщо кошти на утримання стягувалися за
рішенням суду, страхові виплати визначаються
в сумі, призначеній судом;
2) якщо кошти на утримання не стягувалися
в судовому порядку, сума страхової виплати
визначається в розмірі 25 % середньомісячного
заробітку потерпілого.
5.5.2. У разі, коли право на страхові виплати мають одночасно непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого,
і непрацездатні особи, які не перебували на
його утриманні, спочатку визначається сума
страхових виплат особам, які не перебували
на утриманні померлого.
При цьому сума страхових виплат на всіх
непрацездатних осіб, які не перебували на
його утриманні, визначається в розмірі 25 %
від середньомісячної заробітної плати (доходу)
годувальника, якщо інший розмір не встановлено в судовому порядку.
5.5.3. Установлена особам, які не перебували на утриманні потерпілого, сума страхових
виплат виключається із заробітку годувальника, а потім визначається сума страхових
виплат особам, які перебували на утриманні
померлого.
Максимальний розмір щомісячної страхової виплати особам, які втратили годувальника, не може перевищувати 10 розмірів
прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб.
5.6. Перерахування щомісячних страхових
виплат у разі зміни складу сім’ї померлого.
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5.6.1. Перерахування сум щомісячних страхових виплат у разі зміни складу сім’ї померлого
проводиться якщо:
— народилася дитина померлого протягом
не більш як 10-місячного строку після його
смерті;
— померла особа, яка перебувала на утриманні померлого;
— призначена (зупинена) страхова виплата дружині (чоловікові) або одному з батьків
померлого чи іншому члену сім’ї, якщо він не
працює (не перебуває у трудових відносинах)
та доглядає дітей, братів, сестер або онуків
потерпілого, які не досягли 8-річного віку;
— діти померлого досягли зазначеного
в Законі віку.
5.6.2. Перерахування сум щомісячних страхових виплат утриманцям у разі зміни складу сім’ї
померлого проводиться з урахуванням вимог
абзацу першого частини восьмої ст. 42 Закону.
Для перерахування страхових виплат утриманцям, що були призначені на підприємствах
до 01.04.2001 р., середньомісячна заробітна
плата потерпілого станом на 01.04.2001 р.
визначається шляхом множення щомісячної
страхової виплати на кількість утриманців,
які її отримували на дату передачі справи про
страхові виплати до Фонду, з урахуванням
частки самого потерпілого, та коригується
з урахуванням коефіцієнтів перерахунку відповідно до частини другої ст. 37 Закону.
При цьому відкоригована заробітна плата
не може перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування єдиного внеску на
дату проведення перерахування.
Максимальний розмір щомісячної страхової
виплати після проведеного перерахування не
повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних
осіб на дату настання права на проведення
перерахунку.
VI. Перерахування розміру щомісячних
страхових виплат відповідно
до частини другої ст. 37 Закону
6.1. Щомісячні страхові виплати підлягають
перерахуванню на коефіцієнт, що враховує по-
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казники зростання споживчих цін та середньої
заробітної плати (доходу) в Україні.
Коефіцієнт перерахунку відповідає 50 % показника зростання споживчих цін за попередній
рік та 50 % показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено
страхові внески, визначеного відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за три календарні
роки, що передують року, в якому проводиться
збільшення, порівняно з трьома календарними
роками, що передують року, який є попереднім
щодо року, в якому проводиться збільшення.
За наявності фінансових можливостей бюджету Фонду розмір щорічного збільшення
показника середньої заробітної плати (доходу)
в Україні, який застосовується для здійснення
перерахунку, передбачений абзацом другим
цього пункту, може бути збільшений, але не
повинен перевищувати 100 % показника зростання середньої заробітної плати (доходу)
в Україні, з якої сплачено страхові внески,
за три календарні роки, що передують року,
в якому проводиться збільшення.
Розмір та дата такого збільшення визначаються в межах бюджету Фонду за рішенням КМУ.
6.2. У 2018–2020 рр. перерахування сум
щомісячних страхових виплат проводиться
з 01 березня, за умови зростання у попередньому календарному році середньої заробітної
плати (за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері статистики), відповідно до коефіцієнта,
затвердженого КМУ.
Перерахування розміру щомісячної страхової виплати проводиться виходячи з відкоригованої заробітної плати на коефіцієнт підвищення страхових виплат, затверджений КМУ.
Розмір щомісячної страхової виплати обчислюється відповідно до відкоригованої заробітної плати та відсотку втрати працездатності,
встановленого МСЕК.
Розмір щомісячної страхової виплати особам, що мають право на страхові виплати у разі
Директор департаменту
страхових виплат
та матеріального забезпечення
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смерті потерпілого, визначається відповідно до
відкоригованої заробітної плати з урахуванням
вимог п. 5.5 цього Порядку.
При цьому відкоригована заробітна плата
не може перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування єдиного внеску.
Максимальний розмір щомісячної страхової
виплати після проведеного перерахування відповідно до частини другої ст. 37 Закону не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб
на дату проведення перерахунку.
Визначена раніше сума щомісячної страхової
виплати зменшенню не підлягає.
VII. Відшкодування вартості поховання
потерпілого
7.1. У разі настання страхового випадку
управління (відділення) Фонду відшкодовують
вартість поховання потерпілого та пов’язаних
з цим ритуальних послуг відповідно до постанови
КМУ «Про затвердження Порядку проведення
витрат на поховання у разі смерті потерпілого
від нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання» від 11.07.2001 р.
№ 826.
7.2. Для здійснення відшкодування Фондом
витрат, зазначених у п. 7.1 розділу VII цього
Порядку, до управління (відділення) Фонду
подаються документи (довідки, рахунки тощо),
що підтверджують понесені сім’єю потерпілого або іншими особами відповідні витрати на
день поховання, у розмірі не вище граничних
розмірів витрат на поховання потерпілого та
пов’язаних з цим ритуальних послуг, які діяли
на день поховання, для управлінь виконавчої
дирекції Фонду.
7.3. Якщо потерпілий помер в одному регіоні України, а його поховання здійснюється
в іншому, витрати на поховання та пов’язані
з цим ритуальні послуги відшкодовуються в розмірі не вище граничних розмірів, затверджених
для регіону, де здійснюється поховання.

С. Зарубіна
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 31
Робочі дні — 22
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 1
Кількість днів, робота в які
не проводиться — 9

40-годинному робочому тижні — 176,0
39-годинному робочому тижні — 171,6
36-годинному робочому тижні — 158,4

Жовтень 2018 р.
5 жовтня, п’ятниця
Закінчується строк подання органам статистики:
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за
вересень 2018 р.;
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна))
за ІІІ квартал 2018 р.

з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за ІІІ квартал 2018 р. (ф. № Ф4-ФСС з ТВП).
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
вересень 2018 р.

19 жовтня, п’ятниця

26 жовтня, п’ятниця

Закінчується строк подання:
• до органів Державної фіскальної служби
України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування до органів
доходів і зборів (ф. № Д4 (місячна)) за вересень 2018 р.;
• до Фонду соціального страхування Ук
раїни:
Звіту по коштах загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку

Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за вересень
2018 р.

30 жовтня, вівторок
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за
вересень 2018 р.;
• військового збору з нарахованого, але
не виплаченого доходу за вересень 2018 р.

Під час підготовки використані матеріали систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua

Січень
Лютий
Березень
І квартал
Квітень
Травень
Червень
ІІ квартал
Липень
Серпень
Вересень
ІІІ квартал
Жовтень
Листопад
Грудень
ІV квартал
Всього

Місяць

31
28
31
90
30
31
30
91
31
31
30
92
31
30
31
92
365

календарних

2 (1, 7)
—
1 (8)
3
1 (28)
2 (1, 9)
2 (16, 28)
5
—
1 (24)
—
1
1 (14)
—
1 (25)
2
11

святкових
(число, на
яке припадає
свято)

8
8
10
26
8
8
10
26
8
9
9
26
8
9
9
26
104

вихідних

10
8
11
29
9
10
12
31
8
10
9
27
9
9
10
28
115
2 (24, 31)
2
7

5

1 (23)

1 (7)
1
1 (30)
1 (8)
1 (27)
3

у які робота
робота
скорочується
в які не
на одну
проводиться
годину

Кількість днів

21
20
20
61
21
21
18
60
23
21
21
65
22
21
21
64
250

робочих

168
160
159
487
167
167
143
477
184
167
168
519
176
168
166
510
1993

Норма
тривалості
робочого часу
за 40-годинного
робочого тижня,
год

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік, визначеної за календарем
п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю
за однакової тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня
та зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів
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2 (1, 7)
—
1 (8)
3
1 (28)
2 (1, 9)
2 (16, 28)
5
—
1 (24)
—
1
1 (14)
—
1 (25)

31
28
31
90
30
31
30
91
31
31
30
92
31
30
31
92
365

Січень

Лютий
Березень
І квартал
Квітень
Травень
Червень
ІІ квартал
Липень
Серпень
Вересень
ІІІ квартал
Жовтень
Листопад

Грудень

ІV квартал
Всього

13
52

5

4
5
13
4
4
5
13
4
4
5
13
4
4

4

вихідних

15
63

6

4
6
16
5
6
7
18
4
5
5
14
5
4

6

2

1 (15)
2

1 (27)

13
49

4

4
5
13
3
4
4
11
4
4
4
12
4
5

4

2 (24,
31)
2
7

1

1 (23)

1 (7)
1
1 (30)
1 (8)
1 (27)
3

62
244

19

20
19
60
20
20
17
57
23
21
21
65
22
21

21

511
2003

1651

160
164
491
165
166
149
480
181
173
167
521
174
172

167

Норма
тривалості
робочого часу,
год

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1 У попередньому номері журналу в цьому рядку було допущено помилку, а саме не було враховано, що 31.12 — передсвятковий день, у який робота
скорочується на одну годину. Тож норма робочого часу за грудень становить 165 год., а за рік — 2003 год.

2
11

святкових

календарних

Місяць

Кількість днів
робота
робочих з тривалістю роботи
в які не про4 год.
5 год.
6 год.
7 год.
водиться

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік за шестиденного 40-годинного робочого тижня
з одним вихідним днем у неділю з тривалістю роботи у понеділок – п’ятницю по 7 год., в суботу — 5 год.
і зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів
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