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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Відмінності між роботою за
трудовим договором і договором цивільно-правового характеру (ЦПХ) відомі всім. На
цю тему, здавалося б, вже сказано-переказано, писано-переписано все, що тільки можна
й де тільки можна. Але запитання, пов’язані з роботою за
договорами ЦПХ, постійно й
активно обговорюються бухгалтерами на форумах і в соціальних мережах. Відповіді
на окремі з них вражають. Ось
яку цікаву відповідь я знайшов
в одній із бухгалтерських груп
у соціальній мережі Фейсбук на запитання, чому винагороду за договором ЦПХ не можна відображати на субрахунку 661: «Придумала таке порівняння: найманий працівник — це законний чоловік чи дружина, а виконавець по
ЦПД — коханка/коханець. Розумні люди не водять коханців
додому та не обліковують їхню винагороду в сімейному
бюджеті (тобто на рах. 661)...».
У цьому номері наводимо також чергове судове рішення
на цю тему (с. 35), зміст якого допоможе краще зрозуміти
відмінності між трудовим договором і договором ЦПХ
через призму документального оформлення результатів
роботи. У статті щодо заповнення таблиць 5 і 6 звітності
з ЄСВ (с. 73) теж розглянуто кілька запитань, пов’язаних
з відображенням інформації за договорами ЦПХ. У цій
статті — відповіді й на інші, найбільш типові запитання, що
надходили на пряму телефонну лінію редакції й пов’язані із
заповненням звітності з ЄСВ «по-новому», тож вона неод
мінно стане вам у пригоді.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заробітна плата»
Дмитро Кучерак

Пароль для прямої лінії —
22102018
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У статті ми зібрали відповіді на найбільш типові
запитання, пов’язані із заповненням таблиці 5
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на субрахунку 482
Виплата премії «декретниці»
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відповіді на запитання
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	Трудовий договір і договір ЦПХ:
головні відмінності
Відмінності між роботою за трудовим договором
і договором цивільно-правового характеру (ЦПХ)
відомі всім. Пропонуємо вашій увазі чергове судове
рішення (постанова ВС від 08.05.2018 р. у справі
№ 127/21595/16-ц) на тему відмінностей між
трудовим договором і договором ЦПХ
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	Робота вчителя
за сумісництвом: право
на доплати та надбавки
У закладі загальної середньої освіти особа працює
вчителем інформатики та за сумісництвом непов
ний робочий час — бібліотекарем. Як оплачувати
цьому працівнику роботу за посадою бібліотекаря?
Чи має він отримувати доплату за вислугу років
і надбавку за особливі умови праці?

	Підсумований облік робочого
часу: розрахунок годин неявок
працівників
З урахуванням затверджених методичних рекомендацій склалося так, що можливі згідно із законодавством неявки працівників (відпустки,
тимчасова непрацездатність тощо) враховуються
за днями, що припадають на цей період, за затвердженим на підприємстві графіком роботи за
календарем 5- або 6-денного робочого тижня. При
цьому за затвердженим графіком конкретного
працівника час неявок не враховується. Це спотворює фактичні дані про робочий час, пов’язані
з підрахунком надурочних годин і недопрацювань.
У статті на конкретних прикладах розкрито причини
некоректності розрахунків за неявками працівників
та запропоновано можливий підхід до ухвалення
прийнятних правомірних рішень
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яких полягає в тому, що на законодавчому рівні
регулювання цього виду обліку робочого часу обме
жується визначенням сфери та умов його введення.
І ситуації щодо окремих трудових правовідносин,
які виникають у практичній роботі, вирішуються
з урахуванням загальних принципів правового
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методичних рекомендацій. У статті, зважаючи на
запитання читачів, розглядаються три моменти,
пов’язані з наданням короткочасної відпустки без
збереження заробітної плати за підсумованого
обліку робочого часу
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У статті розглянуто, коли і в якому розмірі виплачується вихідна допомога працівнику та як її
оподатковувати
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У попередньому номері журналу було розглянуто
податкові наслідки прощення боргу працівника
щодо зайво виплачених відпускних до спливу
строку позовної давності. У статті з’ясовуємо,
які виникають наслідки щодо сплати ПДФО за
зобов’язаннями колишнього працівника, якщо
минув строк позовної давності
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	Звітність з ЄСВ:
заповнення таблиць 5 і 6
У зв’язку з тим що у вересні бухгалтери за новою
формою мали подавати таблицю 5 звітності з ЄСВ,
на пряму телефонну лінію редакції надійшло багато
запитань, що стосувалися її заповнення. І хоча
відповіді на більшість з них були завчасно розглянуті в нашому журналі в № 8/2018 і № 9/2018,
вони все одно продовжували надходити… Тож
пропонуємо вашій увазі відповіді на найбільш
поширені й типові запитання
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Зміни в КЗпП та Законі про відпустки
Закон України
від 18.09.2018 р.
№ 2542-VIII

Внесено зміни до деяких законодавчих актів України щодо посилення
соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських
переслідувань та політичних репресій. Зокрема, внесено зміни до
ст. 42 КЗпП. Переважне право на залишення на роботі в разі вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та
праці тепер мають також особи, реабілітовані відповідно до Закону
України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» від 17.04.1991 р. № 962-XII, із числа
тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі
(ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням
позасудового або іншого репресивного органу. Ці особи отримали
також право на додаткову відпустку відповідно до ст. 162 Закону
про відпустки тривалістю 14 календарних днів.

Приватизація житла державних підприємств
Закон України
від 04.09.2018 р.
№ 2516-VIII

Внесено зміни до частини дев’ятої ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V
щодо впорядкування процедури відчуження суб’єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам.
Встановлено, що обмеження щодо відчуження нерухомого майна
об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не
поширюється на рішення державних підприємств, установ і організацій, господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 %
акцій (часток) належать державі, про відчуження житла працівникам
таких підприємств, установ, організацій та господарських товариств
шляхом продажу, що здійснюється на виконання умов укладених
колективних договорів без застосування конкурентних засад.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Підтвердження трудового стажу для призначення пенсій
Постанова
від 03.10.2018 р. № 793

Внесено зміни до п. 4 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки
або відповідних записів у ній, затвердженого постановою КМУ
від 12.08.1993 р. № 637. Встановлено, що періоди провадження
підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи
оподаткування, в т. ч. із застосуванням фіксованого податку,
з 01.01.1998 р. по 31.12.2003 р. зараховуються до трудового стажу
фізичних осіб — підприємців на підставі довідки про реєстрацію
особи як суб’єкта підприємницької діяльності, а з 01.01.2004 р. по
31.12.2017 р. за бажанням особи — за умови сплати страхових
внесків (єдиного внеску) незалежно від суми сплачених коштів.
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Оподаткування харчування за принципом «шведського столу»
Індивідуальна податкова
консультація
від 05.09.2018 р.
№ 3853/6/99-99-13-02-0315/ІПК

З урахуванням висновків Харківського апеляційного адміністративного суду, викладених у постанові від 01.08.2018 р. у справі
№ 820/764/18, ДФСУ надала нову індивідуальну податкову консультацію щодо оподаткування харчування за принципом «шведського столу». Аналогічне питання роз’яснювалося нею в індивідуальній податковій консультації від 19.10.2017 р. № 2300/6/99-99-1302-03-15/ІПК (див. журнал «Заробітна плата» № 1/2018, с. 6), в якій
ДФСУ дійшла висновку, що такі витрати є додатковим благом працівників і об’єктом оподаткування ЄСВ. І хоча в суді оскаржувалася
не ця індивідуальна податкова консультація, а аналогічна за змістом,
ДФСУ все одно доходить висновку, що хоча ці витрати і не є додатковим благом, це не означає, що вони не є об’єктом оподаткування
ПДФО, ВЗ і ЄСВ. При цьому зазначається, що той факт, що витрати
не можна персоналізувати, не є підставою для їх неоподаткування.

Подання звітності та сплата податків у разі зміни місцезнаходження
Індивідуальна податкова
консультація
від 28.09.2018 р.
№ 4251/6/99-99-08-01-0115/ІПК

Роз’яснюється порядок подання звітності та сплати податків у разі
зміни місцезнаходження, що пов’язано зі зміною адміністративнотериторіальної одиниці, двічі протягом календарного року. Зазначається, що в разі зміни місцезнаходження, що пов’язано зі зміною
адміністративно-територіальної одиниці, двічі протягом календарного
року, сплата податків, зокрема податку на прибуток, податку на додану вартість, ПДФО та подання податкових декларацій (розрахунків,
звітів) щодо таких податків, здійснюється до контролюючого органу,
в якому платник податків перебував на обліку (основне місце обліку)
до реєстрації зміни місцезнаходження вперше (до контролюючого
органу, в якому платник податків обліковується (неосновне місце
обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення
року). Подання звітності про суми нарахованого ЄСВ та його сплата
за звітний період, у якому платник податків змінив місцезнаходження, що пов’язано зі зміною адміністративно-територіальної одиниці
(з першого до останнього календарного числа звітного періоду)
здійснюється до контролюючого органу, що відповідає новому місцезнаходженню (основне місце обліку).

Відшкодування судових витрат та їх оподаткування
Індивідуальна податкова
консультація
від 14.09.2018 р.
№ 4031/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що якщо юридична особа на підставі рішення суду
відшкодовує фізичній особі судові витрати (судовий збір та витрати,
пов’язані з розглядом справи), то сума таких витрат включається
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого
платника як додаткове благо та оподатковується ПДФО та ВЗ на
загальних підставах.
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Оподаткування витрат на відрядження
Індивідуальна податкова
консультація
від 30.07.2018 р.
№ 3313/6/99-99-15-02-0215/ІПК

Роз’яснюється, що якщо юридична особа (роботодавець) не фінансується за рахунок бюджетних коштів, то сума добових витрат на
відрядження за кордон, яка не включається до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу фізичної особи (працівника),
не повинна перевищувати 80 євро за кожний календарний день
такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро,
установленим НБУ, в розрахунку за кожний такий день. При цьому
положеннями пп. 170.9.1 ПКУ не встановлено граничного розміру
витрат на оплату вартості проживання, понесених працівником під
час його відрядження за кордон.

Форма товарного чеку
Лист від 20.07.2018 р.
№ 24188/6/99-99-14-0501-15

Розглянуто питання щодо форми товарного чека (квитанції) та оприбуткування готівки підприємцями — платниками єдиного податку
в книзі обліку доходів/книзі обліку доходів та витрат. Насправді
форма товарного чеку не затверджена. Тому ДФСУ резюмує, що
підприємці — платники єдиного податку, які не застосовують РРО
та розрахункові книжки, на вимогу покупця мають видавати чек,
накладну або інший письмовий документ довільної форми, який засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця.

Нарахування ЄСВ на зарплату особи з інвалідністю
Індивідуальна податкова
консультація
від 12.07.2018 р. № 3076/
ІПК/25-01-13-06-09

Головне управління ДФС у Чернігівській області роз’яснює, що
роботодавець нараховує ЄСВ працюючій особі з інвалідністю на
суму заробітної плати (доходу) в розмірі 8,41 % починаючи з дати
встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання роботодавцем завіреної копії довідки до акта огляду в МСЕК та закінчуючи
датою припинення інвалідності на підставі рішення такої комісії. При
цьому до дати одержання завіреної зазначеної довідки та після дати
припинення інвалідності роботодавець нараховує ЄСВ у розмірі
22 % визначеної бази нарахування.

Нарахування ЄСВ на суму компенсації за невикористану відпустку
Індивідуальна податкова
консультація
від 08.08.2018 р.
№ 3457/03-20-13-08-07/ІПК

Головне управління ДФС у Волинській області роз’яснює, що суми
грошових компенсацій у разі невикористання, зокрема, щорічних
(основної та додаткових) відпусток у розмірах, передбачених законодавством, є складовою фонду додаткової заробітної плати як
оплата за невідпрацьований час. Тож сума нарахованої грошової
компенсації за невикористані дні щорічної відпустки є базою для
нарахування ЄСВ під час виплати роботодавцем таких сум у день
звільнення працівника.
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Правила охорони праці
Наказ від 29.08.2018 р.
№ 1240

Затверджено Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві. Ці Правила поширюються на всіх юридичних та фізичних
осіб, які провадять діяльність у сільському господарстві та відповідно
до законодавства використовують найману працю, та працівників, які
працюють у сільськогосподарському виробництві. Вимоги Правил
є обов’язковими для виконання роботодавцями та працівниками
під час виробництва сільськогосподарської продукції.

Перенесення щорічної відпустки
Лист від 11.07.2018 р.
№ 1213/0/101-18/284

Розглянуто питання щодо перенесення щорічної відпустки на інший
період або її продовження в разі тимчасової непрацездатності працівника. Повідомляється, що відповідно до ст. 11 Закону про відпустки
щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продов
жена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої
в установленому порядку. У разі перенесення щорічної відпустки
новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником
і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки
на інший період, настали під час її використання, то невикористана
частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин,
які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період
з додержанням вимог ст. 12 цього Закону. Отже, Мінсоцполітики
доходить висновку, що питання стосовно продовження або перенесення невикористаної відпустки має вирішуватись за погодженням
між працівником та роботодавцем. Надання невикористаної частини
відпустки відразу після одужання працівника чи перенесення її на
інший період провадиться шляхом видання керівником відповідного
наказу на підставі листка непрацездатності працівника та його заяви.

Штраф за невідповідність назви посади КП
Лист від 24.09.2018 р.
№ 4501/4/4.3-зв-18

Роз’яснюється, що під час проведення інспекційних відвідувань
(невиїзних інспектувань) інспектор праці може дослідити питання
щодо внесення до трудової книжки відомостей про роботу (частина
четверта ст. 48 КЗпП), в т. ч. щодо дотримання п. 2.14 Інструкції про
трудові книжки. Ним, нагадаємо, передбачено, що в графі 3 трудової
книжки «Відомості про роботу» робиться запис: «Прийнятий або
призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю,
виробництво» із зазначенням його конкретного найменування,
а також роботи, професії або посади та присвоєного розряду. Записи
про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято
працівника, виконуються для робітників та службовців відповідно до
найменувань професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій.
За порушення цієї норми ст. 265 КЗпП передбачено відповідальність
у вигляді штрафу в розмірі однієї мінімальної зарплати.
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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»

Зміна сторожем
сільгосппідприємства
місця роботи
На сільгосппідприємстві працює
сторож, якого на посівний період
переводять на роботу сівачем. Піс
ля закінчення цього періоду він знову
повернеться до роботи сторожем. Як
оформити такі дії?
Для вирішення цього питання, на
думку автора, слід звернутися до
норм законодавства, які регулюють
тимчасове переведення працівника на іншу
роботу.
Можливість тимчасового переведення
передбачена в кількох випадках. Зокрема,
в разі, якщо тимчасове переведення здійснюється на іншу роботу:
• не обумовлену трудовим договором
(частина перша ст. 33 КЗпП);

• у зв’язку з форс-мажорними обставинами, тобто для відвернення обставин, які
ставлять або можуть поставити під загрозу
життя чи нормальні життєві умови людей
(частина друга і третя ст. 33 КЗпП);
• в разі простою (ст. 34 КЗпП).
Залежно від того, хто є ініціатором такого
переведення, вони поділяються на ті, що
відбуваються з ініціативи:
• роботодавця;
• працівника.
Із ситуації, описаній у запитанні, зрозуміло, що ініціатором тимчасового переведення виступає роботодавець. Та оскільки за
згаданих умов форс-мажорні обставини не
виникають, для правомірного оформлення
працівника варто застосувати частину першу
ст. 33 КЗпП, згідно з якою переведення допускається на строк більше одного місяця.
Відповідно до норм цієї статті тимчасове переведення на роботу, не передбачену
трудовим договором, можливе лише за на-
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явності згоди працівника на таке переведення
та якщо роботодавець не має змоги в інший
спосіб вирішити проблеми, що виникли.
У такому разі працівник звільняється від виконання своєї основної роботи та виконує
лише ту, що передбачена за посадою, на яку
його тимчасового переведено.
На практиці будь-яке переведення працівника слід оформлювати наказом керівника
підприємства, зміст якого залежатиме від
характеру переведення. Підставою, зазвичай, є доповідна записка безпосереднього
керівника, в якій зазначається згода працівника. Водночас наказ може бути видано
й на підставі заяви працівника з проханням
про тимчасове переведення. У такому разі
згода як така вже втрачає сенс, адже заява
й засвідчуватиме таку згоду.
У наказі слід вказати строк такого переведення, а отже, «прив’язати» його до події, яка може відбутися, тобто до закінчення посівного періоду. Розпорядча частина
наказу може містити таке формулювання:
«П. І. Б., посада (яку обіймає працівник на
момент переведення), перевести тимчасово,
за його згодою, посада (яку він обійматиме)
з <дата> по <дата> (або строком на ___
місяці) з посадовим окладом <сума> на
місяць відповідно до штатного розпису».
Слід звернути увагу, що згідно зі ст. 2411
КЗпП строк виникнення й припинення трудових прав і обов’язків, який обчислюється
місяцями, закінчується у відповідне число
останнього місяця строку, а якщо кінець
строку припадає на місяць, який відповідного числа не має, — строк закінчується
в останній день цього місяця.
Оскільки йдеться про тимчасове переведення на іншу посаду, не обумовлену трудовим договором, оплата праці в разі переведення на іншу роботу провадиться відповідно до виконаної роботи (але не нижче, ніж
середній заробіток за попередньою роботою).
При цьому вона може бути й більшою, ніж
на попередній посаді.
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На відміну від постійних переведень відомості про тимчасове переведення до трудової
книжки та інших облікових документів не
вносять. Однак в окремих випадках такий
запис може бути внесено. Такі ситуації можуть виникати у випадках, коли робота, яка
виконується тимчасово, пов’язана з наданням певних пільг. На думку авторського
колективу коментаря до КЗпП, до трудової
книжки варто вносити такі записи. Пояснюючи це, фахівці посилаються на норму
ст. 48 КЗпП, якою визначено, що трудова
книжка є основним документом про трудову
діяльність працівника.
Зауважимо, що задля підтвердження
досвіду, який працівник набув обіймаючи
тимчасову посаду (якщо запис до трудової
книжки все ж таки не внесено), відділ кадрів може видати йому довідку про роботу.
Після закінчення строку тимчасового
переведення згідно з наказом працівник
повертається до виконання попередньої
роботи. Видавати окремий наказ про це
немає необхідності. Зазвичай тимчасове переведення обумовлене певною обставиною,
тому його строк має бути визначений як
у заяві працівника, так і в наказі про тимчасове переведення.
На час тимчасового переведення сторожа на його місце роботодавець може прийняти іншого працівника для виконання
цих обов’язків. Працевлаштувати нового
працівника можна лише за строковим трудовим договором за нормами ст. 23 КЗпП.
Утім, вважати це місце вакантним не варто,
адже вакансія — це вільна посада (робоче
місце), на яку може бути працевлаштована
особа постійно. І хоча нового працівника
приймають на роботу, його трудовий договір
буде строковим. Згідно з частиною другою
ст. 23 КЗпП такий договір укладається у випадках, якщо трудові відносини не можуть
бути встановлені на невизначений строк
з урахуванням характеру наступної роботи,
або умов її виконання, або інтересів праців-
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ника та в інших випадках, передбачених
законодавчими актами.
Окрім цього, нагадаємо, оскільки всі найменування робіт, професій або посад мають
відповідати найменуванням, зазначеним
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у Національному класифікаторі України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010, професійну назву роботи «Сівач» слід привести
у відповідність до цього документа у зв’язку
з відсутністю в ньому згаданої назви.

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

Звільнення працівника, який
сплачує аліменти добровільно
Звільняється працівник підприєм
ства — платник аліментів. Аліменти
утримувалися із його зарплати на
підставі заяви. Кого і в який строк потріб
но повідомляти про звільнення такого
працівника?
Утримання та сплата аліментів на
дитину (дітей) з доходів працівника
може відбуватися:
• добровільно — коли один з батьків
дитини (дітей), який проживає окремо від
неї (них), надає згоду на добровільну сплату
аліментів. Існує дві форми добровільного
утримання та сплати аліментів — усна домовленість та оформлення письмового договору. У першому випадку батьки самостійно домовляються про розмір аліментів,
періодичність їх сплати та про інші нюанси.
У другому — між батьками укладається договір, яким визначаються розмір та строк
перерахування аліментів на дитину (дітей);
• примусово — за рішенням суду. У разі
відмови від добровільної сплати аліментів,
у т. ч. від виконання умов договору про їх
сплату, примусове стягнення аліментів покладається на органи державної виконав-

чої служби за місцем проживання або роботи
боржника.
Залежно від того, добровільно чи приму
сово будуть стягуватися аліменти, підставами для їх утримання та виплати (перерахування) бухгалтерією підприємства можуть
слугувати такі документи:
• заява працівника про добровільну
сплату аліментів, яку він подає за місцем
роботи;
• заява одержувача аліментів (за наявності виконавчого листа) без залучення
виконавчої служби;
• виконавчий документ — документ,
надісланий виконавчою службою (виконавчий лист, постанова держвиконавця,
судовий наказ).
Отже, у разі добровільної сплати аліментів усі питання, пов’язані з їх утриманням
та виплатою, вирішуються між двома особами — батьком і матір’ю дитини (дітей).
У той же час примусове стягнення аліментів відбувається обов’язково за участі третьої сторони — державного виконавця.
Частиною другою ст. 69 Закону Украї
ни «Про виконавче провадження» від
02.06.2016 р. № 1404-VІІІ передбачено, що
якщо звільняється працівник, із зарплати
якого утримували аліменти на підставі виконавчого документа, підприємству потріб-
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но не пізніше ніж у триденний строк повідомити про це державного виконавця, вказати
причину припинення виплат, нове місце
роботи, проживання чи навчання боржника,
якщо воно відоме. Отримавши повідомлення про звільнення працівника — платника
аліментів, державний виконавець, своєю
чергою, доводить це до відома одержувача
аліментів: так всі сторони, задіяні в примусовому стягненні аліментів, дізнаються
про звільнення з роботи платника аліментів.
Якщо ж звільняється працівник, який сплачував аліменти добровільно, то підприємство
має самостійно повідомити про це одержувача аліментів. Оскільки законодавством не
прописаний строк такого повідомлення, то,
за аналогією із державним виконавцем, це
також можна зробити у триденний строк
після звільнення працівника.

Надання працівникам інформації
про оплату праці
Чи зобов’язана бухгалтерія підпри
ємства видавати щомісяця праців
никам розрахункові листки про
нараховані їм доходи та за якою формою?
Обов’язок роботодавця інформувати
працівника про розмір нарахованої
йому заробітної плати встановлено
КЗпП та Законом про оплату праці. Зокрема,
визначено два випадки, коли роботодавець
має це робити.
Так, під час кожної виплати заробітної
плати працівнику слід повідомляти такі
дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці (ст. 110 КЗпП, ст. 30
Закону про оплату праці):
• загальна сума заробітної плати із розшифровкою за видами виплат;
• розміри та підстави відрахувань та
утримань із заробітної плати;
• сума заробітної плати, що належить
до виплати.
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Крім того, у разі звільнення працівника
перед виплатою всіх сум, що йому належать,
роботодавець повинен письмово повідомити про них працівника (ст. 116 КЗпП).
Як бачимо, письмова форма повідомлення про нараховані суми та відрахування
з них передбачена лише в разі звільнення працівника. Але, на думку автора, це
упущення законодавців, оскільки будь-яка
інша — не письмова форма повідомлення —
є незручною як для працівника, так і для
роботодавця. Зокрема, повідомляти кожному працівнику в усній формі про всі нараховані та утримані суми складно й недоцільно, тому що працівник довго не триматиме в голові таку інформацію й з часом
може знову звернутися за нею до бухгалтерії. Та й як потім підтвердити усне повідом
лення?
Отже, не лише в разі звільнення працівника, а й під час кожної виплати заробітної
плати краще повідомляти його про нараховані та утримані суми письмово.
На нормативному рівні форма повідом
лення працівника не встановлена, тому кожне підприємство самостійно визначається
з нею. Так, можна повідомляти працівника
про нараховані та утримані суми під підпис
у загальній розрахунково-платіжній відомості
або вручати йому індивідуальний розрахунковий листок. Головне, щоб у цих документах
було чітко видно проведені нарахування (за
окладом/тарифною ставкою, надбавки, доплати, премії, відпускні, «лікарняні» тощо)
та утримання (ПДФО, ВЗ, відрахування за
наказом керівника чи виконавчим листом
тощо), а також суму коштів до виплати працівнику.
Зважаючи на те, що на сьогодні більшість підприємств виплачує зарплату через
банківські установи (а не з каси), платіжна
відомість застосовується рідко. Як правило,
працівників повідомляють про нараховані та
утримані суми шляхом видачі їм розрахункових листків. Їх можна легко сформувати
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за допомогою бухгалтерської програми та
роздрукувати.
Також законодавство не містить заборони
щодо надання зазначеної інформації в елект
ронному вигляді. Тобто працівник може
повідомити бухгалтерії підприємства свою
електронну адресу, й розрахункові листки
щомісяця надходитимуть на неї.
Ще один момент: зарплата виплачується
двічі на місяць, і якщо норми ст. 110 КЗпП
та ст. 30 Закону про оплату праці читати
буквально, то виходить, що повідомляти
працівника про нараховані та утримані суми
потрібно як під час виплати авансу (бо це теж
зарплата), так і під час виплати зарплати за
другу половину місяця. Однак на практиці
зазвичай працівників інформують про розмір
зарплати та утримання один раз — під час її
виплати за другу половину місяця.

Відповідальність за несвоєчасну
виплату зарплати
На підприємстві виникли фінансові
труднощі, внаслідок чого протягом
певного часу зарплата виплачува
тиметься працівникам несвоєчасно. Які
фінансові санкції загрожують підпри
ємству за недотримання строків виплати
зарплати?
Оплата праці працівників підприємства має здійснюватися в першочерговому порядку, при цьому своєчасність
та обсяги виплати зарплати не можуть бути
поставлені в залежність від здійснення інших
платежів та їх черговості (ст. 97 КЗпП, частина третя ст. 15 Закону про оплату праці).
Також законодавством не передбачено, що
виплата зарплати якимось чином може коригуватися залежно від фінансового становища підприємства. Тому затримка виплати
зарплати навіть на один день (ну і, звісно,
більше днів) є порушенням строків виплати
зарплати згідно зі ст. 115 КЗпП.
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Що загрожує підприємству за недотримання строків виплати зарплати? Насамперед,
це фінансова відповідальність, передбачена частиною другою ст. 265 КЗпП. Згідно
із зазначеною нормою юридичній особі та
фізичній особі — підприємцю, які використовують найману працю, загрожує штраф:
• у трикратному розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення, — за порушення встановлених строків виплати
працівникам заробітної плати, інших виплат, передбачених законодавством про
працю, більш як за один місяць, виплату їх
не в повному обсязі (абзац третій частини
другої ст. 265 КЗпП);
• у розмірі мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на момент виявлення порушення, — за порушення інших вимог
трудового законодавства, до яких можна віднести, наприклад, виплату заробітної плати
раз на місяць (абзац восьмий частини другої
ст. 265 КЗпП).
Зауважимо, що якщо працівникам одночасно виплачують зарплату і компенсацію
втрати частини заробітної плати у зв’язку
із затриманням строків її виплати (ст. 2 Закону України «Про компенсацію громадянам
втрати частини доходів у зв’язку із порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р.
№ 2050-ІІІ), то це все одно не звільняє роботодавця від відповідальності за несвоєчасну
і не в повному обсязі виплату зарплати.
За порушення встановлених строків виплати зарплати, виплату її не в повному
обсязі ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена
й адміністративна відповідальність для
посадових осіб підприємства, організації
незалежно від форми власності. Зокрема,
за вказане правопорушення на них накладається штраф у розмірі від 30 до 100 нмдг
(від 500 до 1700 грн).
Також керівник підприємства може підлягати й кримінальній відповідальності,
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але вона передбачена для випадків, коли
такий керівник:
• безпідставно не виплачує працівникам
зарплату більше ніж за один місяць;
• використовує кошти, призначені для
виплати зарплати, на інші потреби (нецільове
використання), внаслідок чого не виплачує
працівникам зарплату.

Оплата листка
непрацездатності поновленій
на роботі особі
Працівника було поновлено на ро
боті на підставі рішення суду. Через
два місяці після цього він захворів,
а потім надав бухгалтерії підприємства
листок непрацездатності. Чи є якісь особ
ливості його оплати?
Для розрахунку середньої (середньоденної) зарплати застосовується Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загально
обов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ
від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок
№ 1266).
Згідно з п. 3 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період
(12 календарних місяців) зарплати (доходу,
грошового забезпечення), на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості в розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих
із поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та
шестирічного віку за медичним висновком,
відпустка без збереження заробітної плати.
Місяці розрахункового періоду (з першого до
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першого числа), в яких застрахована особа не
працювала із зазначених поважних причин,
виключаються із розрахункового періоду.
У випадку, що розглядається, на розрахунковий період припадає час, коли працівник
не працював у зв’язку із припиненням трудового договору до поновлення його на роботі
за рішенням суду. Згідно з частиною другою
ст. 235 КЗпП у разі винесення рішення про
поновлення на роботі орган, який розглядає
трудовий спір, одночасно приймає рішення
про виплату працівнику середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Отже, за той
час, коли працівник не працював, а саме
з дати незаконного звільнення і до дати
його поновлення на роботі, підприємство
повинно було нарахувати та виплатити йому
середній заробіток.
Зважаючи на це, під час розрахунку середньоденної зарплати для оплати листка
непрацездатності працівнику, якого в розрахунковому періоді було поновлено на
роботі за рішенням суду, слід враховувати
суми зарплати (доходу), на які нараховано
ЄСВ, а також суми середнього заробітку,
нараховані за час вимушеного прогулу, за
місяці, які припадають на розрахунковий
період.
У той же час варто звернути увагу ще й
на таку особливість оплати листків непрацездатності працівникам, яких було поновлено на роботі. Можлива ситуація, що під
час вимушеного прогулу працівник хворів
і після поновлення на роботі надає листок
непрацездатності. Але він не підлягає оплаті
у зв’язку з тим, що «лікарняні» компенсують
втрату заробітку за час тимчасової непрацездатності, а працівник за час вимушеного
прогулу отримує середній заробіток. І тільки
в разі, якщо тимчасова непрацездатність
частково припала на час вимушеного прогулу, а частково — на період виконання ним
своїх обов’язків після поновлення на роботі,
період непрацездатності після поновлення
працівника на роботіможе бути оплачено.
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На ваші запитання відповідає Ольга ГЛИНЯНА,
науковий редактор журналу «Заробітна плата»

Право на «дитячу» відпустку
в разі звільнення
Працівниця госпрозрахункового
підприємства, яка виховує двох дітей віком 7 та 10 років, написала за
яву про звільнення в порядку переведення
на інше місце роботи. На дату звільнення
в неї залишилась невикористаною від
пустка «на дітей» за 2017 р. тривалістю
10 календарних днів. Чи має працівниця
право використати вказану соціальну
відпустку за новим місцем роботи?
Відповідно до частини сьомої ст. 20
Закону про відпустки додаткова оплачувана відпустка, що надається жінці,
яка працює і має двох або більше дітей віком
до 15 років, переноситься на інший період
або продовжується в порядку, визначеному
ст. 11 цього Закону. Тобто чинним законодавством на сьогодні не встановлено строку
давності, після якого жінка втрачає право на
отримання вказаної соціальної відпустки.
При цьому така відпустка надається лише
один раз протягом відповідного календарного року.
У разі звільнення (незалежно від підстави)
підприємство зобов’язане виплатити такій
жінці грошову компенсацію за всі невикористані дні цієї відпустки згідно зі ст. 24
Закону про відпустки.
Тож якщо в зазначеній ситуації працівниця на дату звільнення з попереднього місця
роботи мала невикористану соціальну відпустку «на дітей», і за всі дні цієї відпустки
їй надано грошову компенсацію, то за новим
місцем роботи вона вже не матиме права
на отримання згаданої відпустки. Також

слід звернути увагу, що на цьому наголошує
й Міністерство соціальної політики України
в листі від 24.03.2015 р. № 4053/0/14-15/18.

Заповнення колонки 21
додатка 1.1 до заяви-розрахунку
У жовні 2018 р. працівник підпри
ємства 10 календарних днів хворів,
що підтверджено листком непрацез
датності. Його загальний страховий стаж
становить 15 повних років. Як у такому разі
заповнити колонку 21 додатка 1.1 до заявирозрахунку для виплати йому «лікарняних»?
Для заповнення колонки 21 додатка 1.1 до заяви-розрахунку використовуються відомості, визначені Положенням про реєстр застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, затвердженим постановою ПФУ від 18.06.2014 р.
№ 10-1 (далі — Положення № 10-1), а саме
відомості, що містяться у:
• формі ОК-5;
• формі ОК-7;
• додатку 9 «Дані про трудовий та страховий стаж» до Положення № 10-1.
Інформація в колонці 21 зазначається
в повних місяцях, без заокруглення. Якщо
загальний страховий стаж працівника як
застрахованої особи становить 8 повних
років і більше, то до колонки 21 додатка 1.1
до заяви-розрахунку вноситься запис «96».
Якщо загальний страховий стаж працівника
як застрахованої особи менше 8 років, наприклад, 5 років 3 місяці і 20 днів, то в такому разі до колонки 21 додатка 1.1 до заяви-розрахунку вноситься запис «38».
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Оскільки у випадку, наведеному в запитанні, загальний страховий стаж працівника
становить повних 15 років, то в такому разі до
колонки 21 додатка 1.1 до заяви-розрахунку
потрібно внести запис «96».

Оподаткування
суми «декретних»
Згідно з листком непрацездатності працівниці госпрозрахунково
го підприємства надано відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів, за які нара
ховано допомогу в розмірі 18 900,00 грн.
Чи оподатковується вказана сума допомоги по вагітності та пологах ПДФО, ВЗ
та ЄСВ?
Згідно з пп. 165.1.1 ПКУ сума допомоги по вагітності та пологах не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку, тому ПДФО у розмірі 18 % з неї не
утримується.
Об’єктом оподаткування ВЗ для резидента
є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються
доходи, визначені пп. 164.2.1–164.2.19 ПКУ,
тобто доходи, які оподатковуються ПДФО.
Оскільки з «декретних» виплат ПДФО не
утримується, то вони також не є об’єктом
оподаткування і ВЗ.
У той же час підприємство-роботодавець
як податковий агент зобов’язане відобразити
суму «декретних» у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «128» як
соціальні виплати з відповідних бюджетів.
Стосовно нарахування ЄСВ, то варто заз
начити, що згідно з абзацом сьомим п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками ЄСВ є підприємства, установи, організації,
фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які
виплачують грошове забезпечення, допо-
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могу по тимчасовій непрацездатності, допо
могу по вагітності та пологах, допомогу,
надбавку або компенсацію відповідно до
законодавства для таких осіб. Тобто сума
допомоги по вагітності та пологах опо
датковується ЄСВ. При цьому відповідно до
пп. 1 п. 3 розділу ІV Інструкції про порядок
нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р.
№ 449, нарахування ЄСВ за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами і отримують допомогу по вагітності
та пологах, здійснюється за кожен місяць
окремо таким чином:
• визначається середньоденний розмір
допомоги по вагітності та пологах шляхом
ділення загальної нарахованої суми такої
допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;
• визначається сума допомоги по вагітності та пологах, що припадає на кожен
місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість
календарних днів кожного місяця, за які
вона нарахована;
• визначається сума ЄСВ для роботодавця
шляхом множення розрахованої суми допомоги по вагітності та пологах за кожен
місяць окремо на розмір єдиного внеску,
встановлений Законом про ЄСВ для зазначеної категорії платників (22 %, 8,41 %,
5,3 %, 5,5 %).
Сплата ЄСВ за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу по вагітності та пологах, здійснюється з усієї суми нарахованої
допомоги в місяці, у якому були здійснені
нарахування.
Отже, сума допомоги по вагітності та пологах оподатковується лише ЄСВ в розмірі
22 % в розрізі місяців. ПДФО та ВЗ у розмірі
18 % та 1,5 % відповідно з неї утримувати
не потрібно.
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Виплата допомоги по тимчасовій
непрацездатності
працівнику-«чорнобильцю»
Працівник, який працює на підпри
ємстві менше року та має статус
постраждалого внаслідок Чорно
бильської катастрофи 2 категорії, хворів
10 календарних днів, що підтверджено
наданим листком непрацездатності. Як
правильно визначити відсоток страхо
вого стажу для розрахунку йому суми
«лікарняних»?
Відповідно до пп. 1 ст. 21 Закону
України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»
від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ (далі — Закон
№ 796) для громадян, віднесених до 2 ка-

тегорії осіб, постраждалих від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, оплата
днів тимчасової непрацездатності здійснюється відповідно до вимог, визначених
у п. 8 ст. 20 Закону № 796. Тобто вка
заним особам допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу. Підтверджують це й норми ст. 24 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV, в якій зазначено, що допомога
по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно
від страхового стажу, зокрема, в розмірі
100 % середньої заробітної плати (доходу)
застрахованим особам, віднесеним до 1–3
категорій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

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

Коригування середньої зарплати,
виплаченої через затримку
розрахунку
Підприємство несвоєчасно розрахувалося з працівником і має ви
платити йому середній заробіток
за затримку розрахунку на більш як три
місяці. Протягом цього часу відбулося
підвищення окладів. Чи потрібно такий
середній заробіток коригувати за п. 10
Порядку № 100?
Статтею 117 КЗпП встановлено, що
в разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівнику сум у строки, зазначені в ст. 116 цього
Кодексу (в останній день роботи або в обу-

мовлений сторонами день), за відсутності
спору про їх розмір підприємство повинно
виплатити працівнику його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного
розрахунку.
У той же час ст. 117 КЗпП не містить прямої вказівки, на яку дату слід обчислювати
середній заробіток за затримку розрахунку:
на дату звільнення чи на дату виплати. Однак
зважаючи на норми п. 2 Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100), в усіх випадках
збереження середньої зарплати середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують події, з якою пов’я
зана відповідна виплата (крім відпускних).
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Тож обчислювати її потрібно на день звільнення, і розрахунковим періодом будуть два
останніх місяці, що передують даті звільнення. Наприклад, якщо працівник звільнявся
9 липня, то розрахунковий період — травень – червень.
Пунктом 10 Порядку № 100 встановлено,
що у випадках підвищення тарифних ставок
і посадових окладів на підприємстві як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом
якого за працівником зберігається середній
заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються під час
обчислення середньої заробітної плати, за
проміжок часу до підвищення коригуються
на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат
провадиться з урахуванням їх фінансових
можливостей.
Виплата середнього заробітку за час затримки розрахунку не є збереженням середнього заробітку за колишнім працівником,
він у трудових відносинах з підприємством
не перебуває. Виплата середнього заробітку
за час затримки розрахунку — це своєрідний
штраф, який підприємство виплачує працівнику за несвоєчасний з ним розрахунок;
а середній заробіток — база для обчислення. Тому середній заробіток, обчислений
відповідно до норм Порядку № 100, в т. ч.
з урахування норм п. 10, на дату звільнення
не повинен коригуватися в разі підвищення
окладів на підприємстві під час затримки
розрахунку.

Утримання відпускних
у день звільнення
У ході остаточного розрахунку з
працівником, який звільняється,
виявлено суму надміру виплаче
них йому відпускних за надану наперед
відпустку. Підприємство має утримати її,
однак вона перевищує 20 % суми заробіт-
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ної плати за останні дні роботи. Утриму
вати всю суму чи зважати на обмеження?
Статтею 127 КЗпП визначено, що
відрахування із заробітної плати можуть провадитися тільки у випадках, передбачених законодавством України. Зокрема, відрахування із заробітної плати
працівників для покриття їх заборгованості
підприємству, установі та організації, де
вони працюють, можуть провадитись за
наказом (розпорядженням) роботодавця,
у разі звільнення працівника до закінчення
того робочого року, в рахунок якого він вже
одержав відпустку, за невідпрацьовані дні
відпустки.
Однак під час кожної виплати заробітної
плати загальний розмір усіх відрахувань
не може перевищувати 20 %, а у випадках,
окремо передбачених законодавством України, — 50 % заробітної плати, яка належить
до виплати працівникові. Ці обмеження не
поширюються на відрахування із заробітної
плати в разі відбування виправних робіт і в
разі стягнення аліментів на неповнолітніх
дітей. У цих випадках розмір відрахувань із
заробітної плати не може перевищувати 70 %
(ст. 128 КЗпП). Таким чином, підприємство
має дотримуватися встановлених обмежень.

Виникнення дебетового сальдо
на субрахунку 482
Підприємство нараховує відпускні
працівнику-«чорнобильцю», і на суб
рахунку 482 до моменту отримання
відшкодування виникає дебетове сальдо,
якого за цим субрахунком не передбачено.
Як діяти за таких обставин?
Очевидно, що під час нарахування
таких відпускних підприємство робить проводку Дт 482 — Кт 661. А п. 9
П(С)БО 15 «Дохід» встановлено, що цільове
фінансування для компенсації витрат (збит-
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ків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству
без установлення умов його витрачання на
виконання в майбутньому певних заходів
визнаються дебіторською заборгованістю
з одночасним визнанням доходу.
Тому під час нарахування відпускних
варто робити проводку Дт «витрати» — Кт
661, а суму їх відшкодування «повісити» на
розрахунки з іншими дебіторами проводками: Дт 373 — Кт 482 і одночасно Дт 482 —
Кт 718.

Виплата премії «декретниці»
Працівниця з 01.08.2018 р. пере
буває у відпустці у зв’язку з вагіт
ністю та пологами. Сума допомоги
в розрізі місяців оподаткована ЄСВ і відо
бражена в таблиці 6 звітності з ЄСВ за липень. У жовтні їй нараховано премію. Чи
слід вказувати кількість днів перебування в трудових відносинах, відображаючи
таку премію в таблиці 6 за жовтень?
Так, відображаючи премію, нараховану працівниці, яка перебуває
у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами, у таблиці 6 за жовтень слід вказувати кількість днів перебування в трудових
відносинах (31), незважаючи на те що час
перебування в трудових відносинах у жовтні вже було відображено у звітності за липень.
Аналогічно кількість днів перебування
в трудових відносинах слід вказувати і в разі
виплати премій чи інших доходів працівникам, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною. В обох випадках задвоєння
днів не буде. Про це прямо не йдеться ні в Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від
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14.04.2015 р. № 435, ні в Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р.
№ 449, але такими є роз’яснення фахівців
ПФУ, які неодноразово публікувались у журналі «Заробітна плата» в 2013–2014 рр.

Оплата часу перебування
в суді
Працівника викликали за повісткою до суду в кримінальній справі,
в якій він є потерпілим. Чи збері
гається за ним середній заробіток за час
перебування в суді?
Порядок та умови виклику осіб до
суду в кримінальній справі врегульовано Кримінальним процесуальним
кодексом України, а витрати, пов’язані
з їх участю, відшкодовуються в порядку,
передбаченому Інструкцією про порядок
і розміри компенсації (відшкодування)
витрат та виплати винагороди особам, що
викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів,
у провадженні яких перебувають справи
про адміністративні правопорушення, та
виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх
працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженою постановою КМУ
від 01.07.1996 р. № 710 (далі — Інструкція
№ 710).
Пунктом 1 Інструкції № 710 передбачено
збереження за потерпілим середнього заробітку, але п. 7 цієї ж Інструкції визначено,
що в кримінальних провадженнях і справах
про адміністративні правопорушення виплати, зазначені в п. 1 цієї Інструкції, провадяться органом, який зробив виклик, із
коштів, що передбачаються кошторисом на
зазначені цілі.
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Отримання коштів для
оплати «лікарняних»
і «декретних» по-новому.
Актуальні питання оплати
листків непрацездатності

Редакція журналу «Заробітна плата» спільно з Лівобережним відділенням Київського міського
відділення Фонду соціального страхування України в м. Києві провела пряму телефонну лінію
на тему оплати листків непрацездатності та отримання матеріального забезпечення від органів
ФСС по-новому. На запитання відповідав Микола Миколайович Постернак, завідувач
юридичного сектора Лівобережного відділення Київського міського відділення Фонду соціального
страхування України в м. Києві, постійний автор профільних видань з питань оплати листків
непрацездатності та отримання інших соціальних виплат за страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності. Публікуємо відповіді на найбільш типові та поширені запитання
Чи потрібно для отримання мате
ріального забезпечення відкрива
ти новий спецрахунок? Чи можна
продовжувати користуватися відкритим?

хункового періоду повністю чи залишаєть
ся один календарний день і сума 1000 грн
для розрахунку допомоги по тимчасовій
непрацездатності в подальшому?

Нового рахунку для отримання матеріального забезпечення відкривати
не потрібно. Страхувальник може
й надалі використовувати рахунок для отримання соціальних виплат (2604), відкритий
раніше.

Вересень включається до розрахунку.
При цьому якщо питання стосується визначення страхового стажу, то
з урахуванням положень Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХIV
(далі — Закон № 1105)страховий стаж обчислюється за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування з урахуванням суми
сплаченого ЄСВ.
Якщо ж питання стосується обчислення середньоденного заробітку для оплати
листка непрацездатності, слід враховувати,

Працівник у 2017 р. з 1 по 27 вересня
хворів, 28–29 вересня перебував
у відпустці без збереження зар
плати, а 30 вересня в нього вихідний день.
У вересні 2017 р. працівнику нарахували
заохочення до ювілею в розмірі 1000 грн.
Чи виключається вересень 2017 р. із розра
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що згідно з п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі —
Порядок № 1266), із розрахункового періоду
виключаються місяці, в т. ч. суми заробітної
плати (фонду оплати праці), нараховані за
цей місяць, лише в тих випадках, якщо особа
не працювала повний місяць (з 1 по 1 число)
з поважних причин.
У ситуації, наведеній у запитанні, є один
день, коли працівник не працював не з поважних причин, тому для обчислення середнього
заробітку цей місяць, а точніше один день,
береться до розрахунку, в т. ч. до розрахунку
включаються всі суми, що були нараховані
та виплачені в цьому місяці.

Після розрахунку коефіцієнт має становити від 0,01 до 0,99 та зараховується як
неповний місяць страхового стажу. Якщо
таких місяців декілька, то необхідно додати
визначені коефіцієнти страхового стажу.

Як правильно визначати страховий стаж для нарахування «лікар
няних» з 01.10.2018 р.? Чи можна
додавати неповні відпрацьовані місяці,
щоб отримати повний місяць (15 + 15 днів
або 10 + 20 днів, які відпрацював пра
цівник)?

У довідці ОК-7 вказано лише два
повних місяці страхового стажу за
останній рік, але страховий стаж
становить 187 днів: 15 +16 +4 +15 +
+ 6 +15 +16 +0 +14 +15 +30 +31= 187.
Нарахування допомоги по тимчасовій не
працездатності проводити з мінімальної
зарплати чи з фактичної заробітної плати працівника? Що необхідно відобразити
в колонці 22 заяви-розрахунку «Страховий
стаж у повних місяцях» у цих випадках?

Згідно з частиною третьою ст. 21 Закону № 1105 страховий стаж визначається не тільки за повними місяцями,
а також за частинами набутого страхового
стажу в тому чи іншому місяці.
Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:
ТП = Св ÷ В,
де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається
в місяцях;
Св — сума ЄСВ, сплаченого за відповідний місяць;
В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

У довідці за формою ОК-7 страховий стаж за останні 12 місяців вка
зано помісячно в днях. При цьому працівник має лише п’ять повних мі
сяців страхового стажу. Нарахування до
помоги по тимчасовій непрацездатності
проводити з мінімальної заробітної пла
ти? Чи може слід підраховувати всі дні
стажу за останні 12 місяців: 4 +29 +21 +
+ 8 +30 +31 +31 +28 +31= 223 дні? Це
більше шести місяців страхового стажу
і «лікарняні» слід нараховувати з фактичної
зарплати працівника?

У частині четвертій ст. 19 Закону
№ 1105 йдеться про шість місяців
страхового стажу за рік (12 місяців)
перед настанням страхового випадку. Тому
якщо працівник сумарно за рік (12 місяців) перед страховим випадком набув страхового стажу шість та більше місяців або ж
182 дні, то «лікарняний» йому слід оплачувати з фактичної зарплати, тобто без обмеження мінімальною заробітною платою.
У колонці 22 додатку до заяви-розрахунку слід вказувати кількість місяців та днів
страхового стажу, набутих працівником за
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12 місяців перед настанням страхового випадку.
Для заповнення колонки 22 заявирозрахунку «Страховий стаж у по
вних місяцях» довідки за формою
ОК-7 або додатка 9 для підтвердження
страхового стажу потрібно вимагати від
кожного працівника на кожний страховий випадок чи тільки від тих працівників,
які працюють менше 12 місяців?
Колонку 22 заяви-розрахунку потрібно заповнювати як для працівників,
які працюють більше 12 місяців на
підприємстві, так і для працівників, які працюють менше цього періоду. У той же час
немає потреби для кожного нового листка
непрацездатності отримувати нову довідку
форми ОК-7 або ОК-5, адже для виплати
«лікарняних» достатньо однієї такої довідки.
У роз’ясненнях щодо заповнення
заяви-розрахунку на сайті ФСС є абзац, що стосується заповнення графи 21 додатка 1.1: «Якщо загальний стра
ховий стаж застрахованої особи становить
8 повних років і більше, то до колонки 21
вноситься запис «96». Уточніть, будь ласка,
чи справді для всіх працівників, у яких
страховий стаж більше 8 років, наприк
лад, 15 років 3 місяці та 6 днів, необхідно
проставляти значення «96»?
Якщо загальний страховий стаж працівника становить більше 8 років,
у колонці 21 достатньо вказати «96»
(це кількість повних місяців за 8 років:
12 × 8), адже страховий стаж більшої тривалості не впливає на розмір «лікарняних»
і «декретних».
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Як правильно заповнювати графу
«Примітки» зворотного боку за
яви-розрахунку? Вказувати слово
«Додаток…» тільки для тих рядків, у яких
заповнені графи 3 і 4, чи за всіма рядками,
як наведено в бланку?
Заповнюються лише ті колонки та
графи, які стосуються отримання
тієї чи іншої допомоги. Заповнювати інші графи та колонки, в т. ч. подавати
незаповнені додатки (мається на увазі, що
вид допомоги, який отримує підприємство,
не вказується в цьому додатку) до заяви-розрахунку немає потреби.
Працівник протягом місяця хворів
15 календарних днів і відкрив два
листки непрацездатності в різних
лікувальних закладах (для уточнення діагнозу в іншій лікувальній установі про
водилося обстеження в стаціонарі). Стаж
роботи цього працівника становить мен
ше шести місяців. Як виконується оплата
листків непрацездатності: перші п’ять днів
оплачуються один раз чи двічі?
Усе залежить від того, чи отримані
листки непрацездатності засвідчують
один страховий випадок чи два різних. Відомості про це мають вказуватися
безпосередньо на бланках листка непраце
здатності, а саме чи первинний цей листок
непрацездатності чи є продовженням попереднього. Якщо обидва «лікарняних» є первинними, то за кожним з них оплачуються
перші п’ять днів за рахунок страхувальника.
Якщо ж другий листок є продовженням попереднього і на ньому зазначено «продовження
листка»,то перші п’ять днів оплачуються
страхувальником лише один раз.

вебінар
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Призначення страхових
виплат потерпілим
від нещасного випадку
на виробництві

Під час вебінару, який нещодавно проводила науковий редактор журналу «Заробітна плата»
Ольга ГЛИНЯНА, було проаналізовано нову редакцію Порядку призначення, перерахування
та проведення страхових виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ФСС. Публікуємо
відповіді на запитання, що надійшли під час вебінару

Працівник цеху з виробництва лакофарбових виробів отруївся парами ацетону під час виробничого
процесу. Проте комісія із розслідування нещасного випадку встановила, що
ушкодження здоров’я працівника настало не лише з причин, що залежать
від роботодавця, а й через його недбалість та незастосування ним повною мірою засобів індивідуального захисту. Наскільки в такому разі може зменшитись
сума одноразової допомоги потерпілому
працівнику?
Якщо комісією із розслідування нещасного випадку буде встановлено, що ушкодження здоров’я працівника настало не
лише з причин, що залежать від роботодавця, а й унаслідок порушення потерпілим
нормативних вимог з охорони праці та

техніки безпеки, чи підлягає зменшенню
сума вказаної одноразової допомоги?
Підпунктом 3.3.3 Порядку призначення, перерахування та проведення
страхових виплат, затвердженого
постановою ФСС України від 19.07.2018 р.
№ 11 (далі — Порядок № 11), передбачено,
що якщо комісією із розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження
здоров’я настало не лише з причин, що залежать від страхувальника, а також із вини
самого потерпілого, то розмір одноразової
допомоги підлягає зменшенню, але не більше як на 50 %. При цьому відсоток зменшення розміру одноразової допомоги визначається рішенням комісії з питань охорони
праці підприємства, а якщо вона не створена,
то комісії з питань вирішення спорів при
управлінні ФСС.
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Так, відповідно до Порядку № 11 залежно
від виду допущеного потерпілим порушення, яке стало однією з причин нещасного
випадку, суму одноразової допомоги може
бути зменшено до 50 % у разі:
• виконання роботи в стані алкогольного,
наркотичного сп’яніння, токсикологічного
отруєння;
• порушення трудової та виробничої
дисципліни, у т. ч.:
невиконання посадових обов’язків;
н евиконання вимог інструкції
з охорони праці тощо;
порушення
вимог техніки безпеки під
•
час експлуатації обладнання, устаткування,
машин, механізмів;
• порушення технологічного процесу;
• порушень, вчинених під час експлуатації
транспортних засобів;
• порушення правил дорожнього руху.
А от у разі виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного
захисту, системами сигналізації, вентиляції,
освітлення тощо, незастосування засобів індивідуального та колективного захисту суму
одноразової допомоги може бути зменшено
до 40 %.
Робочим органом ФСС потерпілому від нещасного випадку на виробництві може бути призначено
щомісячну страхову виплату. Чи може
працівник отримати замість вказаної щомісячної виплати одноразову допомогу?
Чи містить закон підстави для задоволення
вимог постраждалого працівника?
Так, згідно з пп. 3.3.5 Порядку № 11,
якщо ступінь втрати потерпілим професійної працездатності становить
менше 30 %, то за його бажанням та на підставі поданої заяви робочий орган ФСС, який
призначив щомісячну страхову виплату,
може її замінити виплатою одноразової допомоги. Водночас звертаємо увагу, що така
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одноразова допомога буде призначена на
загальних підставах.
Працівник підприємства отримав
виробничу травму під час виконання ремонтно-будівельних дорожніх
робіт, що підтверджено актом розслідування нещасного випадку, пов’язаного
з виробництвом. Цього ж дня йому відкрито листок непрацездатності у зв’язку
із захворюванням, пов’язаним із нещасним випадком на виробництві. Як його
оплатити?
У цьому випадку допомога по тимчасовій непрацездатності за перші п’ять
днів тимчасової непрацездатності потерпілого також виплачується за рахунок
коштів страхувальника, а починаючи із шостого дня непрацездатності — за рахунок коштів ФСС.
Як визначено в п. 2.2 Порядку № 11, підставою для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок кош
тів страхувальника та надання допомоги,
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням за
рахунок коштів ФСС, є виданий в установленому порядку листок непрацездатності
та наявність акта розслідування нещасного
випадку, пов’язаного з виробництвом, за
встановленою формою.
Якщо нещасний випадок стався за основ
ним місцем роботи потерпілого, то сума
допомоги по тимчасовій непрацездатності,
що пов’язана з нещасним випадком на виробництві, нараховується страхувальником
на підставі копії акта розслідування нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом,
за встановленою формою, який завіряється
страхувальником, за умови пред’явлення потерпілим його оригінала та оригінала листка
непрацездатності з відповідною відміткою
про зв’язок хвороби з раніше отриманою
травмою (п. 2.3 Порядку № 11).
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Водночас слід звернути увагу, що вказана
допомога виплачується в розмірі 100 %
середньої заробітної плати/оподаткованого доходу (п. 2.1 Порядку № 11).
При цьому якщо потерпілий працює ще
й за сумісництвом, то згідно з п. 2.4 Порядку
№ 11 обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Розрахунковий період у такому
разі також визначається окремо за кожним
місцем роботи (тривалість розрахункового
періоду може бути різна).
Оплата днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування здійснюється на підставі
копії листка непрацездатності, виданого
в установленому порядку, засвідченої підписом керівника та скріпленої печаткою
(за наявності) за основним місцем роботи
та довідки про заробітну плату за основним
місцем роботи.
Також звертаємо увагу, що в разі якщо
потерпілий працює на кількох роботах за
сумісництвом, то додатково подаються довідки про 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 соціального
внеску (у 2018 р. — 55 845 грн).
Працівник госпрозрахункового
підприємства отримав виробничу
травму в результаті нещасного випадку на виробництві. Згідно з висновком
лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК)
працівника за його згодою тимчасово
(на три місяці) перевели на легшу нижче оплачувану роботу. Як у такому разі
підприємству правильно виплачувати
потерпілому середній заробіток?

вебінар

За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижче оплачувану
роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на строк, визначений
ЛКК, або до встановлення стійкої втрати
професійної працездатності. Це передбачено
п. 4.1 Порядку № 11.
При цьому якщо потерпілого за станом
здоров’я відповідно до висновку ЛКК або
МСЕК переведено на легшу нижче оплачувану роботу згідно зі ст. 170 КЗпП, то в такому разі страхувальник зберігає за ним
попередній середній заробіток протягом
двох тижнів з дня переведення за рахунок
власних коштів (п. 4.4 Порядку № 11). Починаючи з 15-го дня переведення потерпілого на легшу роботу зазначені виплати
(доплата до середнього заробітку, який він
мав до ушкодження здоров’я) проводяться
страхувальником за рахунок коштів ФСС на
строк, установлений ЛКК або МСЕК.
Звертаємо увагу, що в разі якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк підприємствострахувальник не забезпечує потерпілого
відповідною роботою, то страхова виплата
в розмірі його середньомісячного заробітку
здійснюється ним за рахунок коштів ФСС
(п. 4.5 Порядку №11).
Працівник загинув у результаті
аварії, що сталась під час проведення висотних робіт. Проживав
він в іншій області, де його й буде поховано. Чи відшкодовуються в такому разі
сім’ї загиблого витрати на поховання
і пов’язані з цим ритуальні послуги та
в якому розмірі?
Згідно з п. 7.1 Порядку № 11 у разі
настання страхового випадку управління (відділення) ФСС відшкодовує
вартість поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг відповідно до
Порядку проведення витрат на поховання
у разі смерті потерпілого від нещасного
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випадку на виробництві або професійного
захворювання, затвердженого постановою
КМУ від 11.07.2001 р. № 826.
Для здійснення відшкодування вказаних
витрат до робочого органу ФСС необхідно подати документи (довідки, рахунки тощо), які
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 (п. 7.2 Порядку № 11).
При цьому звертаємо увагу, що відповідно
до п. 7.3 Порядку № 11 у разі, 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.
У результаті аварії, що сталась на виробництві, працівник підприємства
отримав тяжкі опіки тіла (45 %), від
яких незабаром помер у лікарні. Він був
удівцем, і після смерті дружини сам виховував двох дітей 3-х та 5-ти років. Тепер
дітей покійного працівника доглядають
його батьки, які до цього разом з ним
не проживали. Чи мають вони право на
одержання страхових виплат?
Згідно з пп. 5.2.1 Порядку № 11 право на страхові виплати в разі смерті
потерпілого мають особи, визначені
ст. 41 Закону № 1105, а саме непрацездатні
особи, які перебували на утриманні помер-
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лого або мали на день його смерті право
на одержання від нього утримання. Згідно
з пп. 5.2.5 Порядку № 11 такими непраце
здатними особами, зокрема, є непрацездатні особи, які не перебували на утриманні
померлого, але мають на це право (батьки
померлого, незалежно від того, разом вони
проживали чи окремо).
Водночас право на одержання страхових
виплат мають один з батьків померлого або
інший член сім’ї тільки в разі, якщо він не
працює (не перебуває в трудових відносинах
або не є фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності) та доглядає дітей,
братів, сестер або онуків потерпілого, які не
досягли 8-річного віку (пп. 5.2.7 Порядку
№ 11). При цьому батьки померлого, незалежно від того, разом вони проживали чи
окремо, мають право тільки на призначення
щомісячних страхових виплат, одноразова
виплата їм як утриманцям не призначається
(пп. 5.2.5 Порядку № 11).
Також слід звернути увагу, що 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 (пп. 5.2.2
Порядку № 11).
Щомісячна страхова виплата виплачується щомісяця з наступного місяця після місяця, в якому вона призначена (а також у разі
призначення щомісячної страхової виплати
за рішенням суду, яке набрало законної
сили), але не пізніше 30 календарних днів
після прийняття управлінням (відділенням)
Фонду соціального страхування постанови
про призначення страхових виплат (пп. 5.3.2
Порядку № 11).

Трудове право
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Починаючи з 01.09.2018 р. бухгалтери мають заповнювати
оновлену таблицю 5 звітності з ЄСВ, в якій необхідно вказувати інформацію, що була відсутня раніше. Йдеться про коди
професій згідно з КП та ЗКППТР, професійні назви робіт та
посади працівників. Тож у статті ми зібрали відповіді на найбільш типові запитання, пов’язані із заповненням таблиці 5
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Який код відповідно до Класифікатора професій можна застосувати
до посади «Фахівець», кваліфікаційною вимогою до якої є вища освіта?
Національний класифікатор України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010,
затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327
(далі — КП), містить значну кількість професійних назв робіт, в яких основним словом
є слово «фахівець». Проте більшість з них
пов’язана з певною галуззю чи сферою діяльності. Тож на сьогодні КП налічує близько
90 професійних назв робіт із словом «фахівець». Зокрема:
• «Фахівець інфокомунікацій» (код КП
3114);
• «Фахівець з виготовлення штучного
льоду» (код КП 3115);
• «Фахівець з видавничо-поліграфічного
виробництва» (код КП 3119);
• «Фахівець з бджільництва» (код КП
3213);
• «Фахівець з готельного обслуговування»
(код КП 3414);
• «Фахівець з пожежної безпеки» (код
КП 3439);
• «Фахівець із агрохімії та ґрунтознавства»
(код КП 2213.2);
• «Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)» (код КП 2412.2);
• «Фахівець з методів розширення ринку
збуту (маркетолог)» (код КП 2419.2);
• «Фахівець з управління проектами та
програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва» (код КП 2447.2)
та інші.
Окрім цього, у КП передбачено такі про
фесійні назви робіт, як «Фахівець (сфера захисту інформації)» (код КП 2149.2) та «Фахівець» (код КП 3439). Зауважимо, що в останній не вказано на належність до певної
сфери діяльності та не деталізовано професійного спрямування такого спеціаліста.
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Слід зазначити, що професійні назви робіт, основним словом в яких є слово «фахівець», можуть належати до різних класифікаційних угруповань. Нагадаємо, що визначається це за допомогою перших цифр коду.
Отже, першою цифрою професійних назв
робіт зі словом «фахівець» є цифра 2 або 3.
Відповідно до структури КП це означає, що
назви з початковою цифрою коду 2 належать
до класифікаційного розділу «Професіонали», а з цифрою 3 — до «Фахівці». Тож під час
вибору посади слід звертати на це увагу. Розглянемо згадане питання детальніше.
Розділ «Професіонали» вміщує професії,
що передбачають наявність високого рівня
знань у галузі фізичних, математичних,
технічних, біологічних, аграрних, медичних чи гуманітарних наук. Професійні завдання фахівців цих професій полягають
у збільшенні обсягу знань, застосуванні
певних концепцій, теорій та методів для
вирішення певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін
у повному обсязі. До цього розділу належать
професії, що потребують від працівника
(з урахуванням кола та складності певних
професійних завдань та обов’язків) кваліфікації за:
• дипломом про повну вищу освіту, що
відповідає рівню спеціаліста, магістра;
• дипломом про присудження наукового
ступеня:
кандидата наук;
доктора наук;
• атестатом про затвердження вченого
звання:
старшого наукового співробітника;
доцента;
професора.
Розділ «Фахівці» вміщує професії, що потребують знань в одній чи більше галузях
природознавчих, технічних і гуманітарних
наук. Професійні завдання таких спеціалістів
полягають у виконанні спеціальних робіт,
пов’язаних із застосуванням положень та

№ 11 (148) листопад 2018

використанням методів відповідних наук.
До цього розділу належать професії, яким
відповідає кваліфікація за дипломом (чи
іншим відповідним документом):
• молодшого спеціаліста;
• бакалавра;
• спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру,
клінічну ординатуру тощо);
• спеціаліста (на роботах з керування
складними технічними комплексами чи їх
обслуговування).
Якщо порівнювати наведені характеристики, може скластися враження, що для
професії, першорядним словом у назві якої
є слово «фахівець», можна підібрати лише
назву з кодом, перша цифра якого відповідає
цифрі 2, тобто з розділу «Професіонали».
Проте слід зауважити, що згідно із Законом
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.
№ 1556-VII за рівнем вищої освіти бакалаврський рівень є першим, що відповідає
сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою КМУ від
23.11.2011 р. № 1341, і передбачає здобуття
особою теоретичних знань та практичних
умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною
спеціальністю. Тобто обирати певну назву
професії можна серед усіх назв, зазначених
у КП, незважаючи на першу цифру в коді.
Зауважимо також, що якщо в зазначених
у КП назвах професій не знайшлося необхідної, за умови дотримання лаконічності
викладення назва посади «Фахівець» (код
КП 3439) може застосовуватися шляхом
розширення термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи або
сферу діяльності. Таким чином, не знайшовши необхідної професійної назви з ключовим
словом «фахівець», для її уточнення можна
обрати посаду «Фахівець» (код КП 3439) та
розширити її.
Додамо, що незважаючи на визначену
Випуском 1 «Професії працівників, що є
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загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик працівників, затвердженим
наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 29.12.2004 р. № 336
(далі — Випуск 1 ДКХП) таку кваліфікаційну вимогу до цієї професії, як «базова або
неповна вища освіта відповідного напряму
підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та без вимог до стажу роботи», може
бути змінено (за потреби).
Такий висновок випливає із п. 11 розділу 1 Загальних положень Випуску № 1
ДКХП. У ньому зазначено, що особи, які не
мають відповідної освіти або стажу роботи,
встановлених кваліфікаційними вимогами,
але мають достатній практичний досвід та
успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть
бути, як виняток, призначені на відповідні
посади (залишені на займаній посаді) за
рекомендацією атестаційної комісії (якщо
інше не передбачено актами, що мають вищу
юридичну силу).
Тож, на думку автора, зокрема в разі
розширення професійної назви роботи «Фахівець», розділ «Кваліфікаційні вимоги» до
цієї посади, в розрізі встановлення певних
рівнів освіти та стажу, в разі потреби, тобто
враховуючи специфіку підприємства, може
бути змінено (розширено або зменшено).
А отже, в разі розширення професійної назви основна кваліфікаційна вимога щодо
освіти може бути змінена на вищу освіту,
адже на сьогодні особа, яка має бакалаврський рівень освіти, вважається такою, що
має вищу освіту.
Наведіть код посади «Головний спеціаліст відділу», якщо особа, яка її
обіймає, є держслужбовцем?
Вільні від будь-якої галузевої специфіки професійні назви «Головний
спеціаліст» та «Спеціаліст» у КП не
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передбачені. Однак, як відомо, для утворення
назв посад можуть застосовуватися похідні
слова, тому перед тим як обрати правильну
назву посади, слід переглянути професійні
назви з ключовим словом «спеціаліст». КП
містить шість таких професійних назв робіт:
• «Спеціаліст державної служби» (код
КП 2419.3);
• «Спеціаліст з питань персоналу державної служби» (код КП 2419.3);
• «Спеціаліст-бухгалтер» (код КП 2419.3);
• «Спеціаліст-підривник» (код КП 2423);
• «Спеціаліст-криміналіст» (код КП 2423);
• «Спеціаліст-юрисконсульт» (код КП
2419.3).
Чотири з них використовуються винятково в державних органах. Це можна визначити за допомогою коду професії, який
міститься в таблиці «Класифікація професій» КП. Отже, професійні назви робіт, які
містять слово «спеціаліст» із кодом КП 2419.3,
згідно з цією таблицею, належать до професіоналів державної служби. Інші два (з кодом КП 2423) — до професіоналів у галузі правоохоронної діяльності.
Для порівняння зазначимо, що назви посад, які не містять слова «спеціаліст», наприклад, «Бухгалтер» (код КП 3433), «Підривник» (код КП 7112), «Юрисконсульт» (код
КП 2429), можуть застосовуватися в галузях
чи сферах діяльності, що не належать до
державної служби.
Якщо ж необхідно підібрати правильний
код до посади, що належить до державної
служби, слід обирати серед назв професій
з кодом КП 2419.3. Тобто, наприклад, якщо
особа працює в апараті певного міністерства
та виконує роботу правового характеру, то
професійна назва її посади має бути «Спеціаліст-юрисконсульт», а не «Юрисконсульт»,
а якщо особа є спеціалістом відповідного
відділу (департаменту, управління) — «Спеціаліст державної служби».
Разом з тим для утворення професійної
назви посади «Головний спеціаліст», якщо
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особа, яка її обіймає, є держслужбовцем, варто скористатися додатком В (обов’язковий)
до КП, який містить похідні слова до професій. У ньому передбачено похідне слово
«головний», яке можна використати під час
утворення необхідної професійної назви
роботи. А отже, за допомогою додатка В до
КП від назви «Спеціаліст державної служби»
можна утворити похідну назву «Головний
спеціаліст державної служби».
Згідно з приміткою 1 цього додатка похідні слова до професій (професійних назв
робіт) можуть застосовуватися за умови
збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії. Це означає, що в разі утворення похідної назви професії «Головний спеціаліст державної служби» її код КП відповідатиме коду основної професії «Спеціаліст
державної служби (код КП 2419.3).
Водночас зазначимо, що нерідко кадровики припускаються помилок під час утворення професійних назв робіт, скорочуючи їх: наприклад, професійну назву «Керівник структурного підрозділу — головний спеціаліст» (код КП 1229.3) скорочують
до назви «Головний спеціаліст». Зауважимо, що згідно з таблицею «Класифікації професій» професії з кодом 1229.3 — це професії
працівників апарату місцевих органів державної влади й належать до керівних. Окрім
цього, право користувача на скорочення
посад у КП не передбачено. Тому єдиним
правильним рішенням у цьому випадку стане обрання професійної назви роботи «Головний спеціаліст державної служби» з кодом
КП 2419.3.
Який код КП обрати для посади
«Голова правління ОСББ»?
Насамперед слід розшифрувати абревіатуру ОСББ — це об’єднання співвласників багатоквартирного будин-
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ку, яке є юридичною особою, що створена
власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна
та управління, утримання й використання
спільного майна (ст. 1 Закону України «Про
об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III).
Перед тим як обрати код до згаданої посади зауважимо, що ця посада є керівною, адже
на особу, яка її обіймає, покладено управлінські повноваження. Аналізуючи КП можна
дійти висновку, що посади «Голова правління
об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку» не існує, тож для її створення слід
розглянути наявні керівні посади зі словами
«голова правління». У КП їх три:
• «Президент (голова правління, інший
керівник) спілки, асоціації чи іншого об’єднання комерційних банків» (код КП 1210.1);
• «Голова правління Пенсійного фонду
України» (код КП 1120.1);
• «Голова правління» (код КП 1210.1).
Як зазначалося в попередній відповіді,
скорочувати професійні назви не можна,
як і прибирати непотрібні, на думку користувача, слова, що містяться в назві професії
відповідно до КП. Тож обирати в ситуації,
що розглядається, немає з чого, адже посада
«Президент (голова правління, інший керівник) спілки, асоціації чи іншого об’єднання комерційних банків» використовується
в банківській сфері, тож у наведеному випадку застосовуватися не може.
Професійна назва «Голова правління Пенсійного фонду України» теж має чітке спрямування, а отже, потрібно обрати професійну
назву, що не пов’язана з певною діяльністю.
Йдеться про назву «Голова правління» (код
КП 1210.1). Тобто якщо згідно із статутом
це об’єднання має назву «Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», то
професійна назва керівної посади має бути
«Голова правління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку» із кодом КП 1210.1.
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На підприємстві є посада директора, а також посади директорів структурних підрозділів (дільниць). Чи
правильно застосувати для них однаковий
код КП 1210.1?
На сьогодні у КП передбачено 34 професійні назви, які у своєму складі мають ключове слово «директор» і відповідають коду 1210.1. Серед них, наприк
лад, такі:
• «Директор (начальник, інший керівник) підприємства»;
• «Директор відділення»;
• «Директор обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру»;
• «Директор об’єднання (творчого, творчо-виробничого, радіотелевізійного і т. ін.)»;
• «Директор філіалу (філії)».
Зважаючи на наведене, застосування
коду КП 1210.1 для посади директора підприємства є правильним.
Що стосується професійної назви посади
директора структурного підрозділу (дільниці), то слід врахувати зміст виконуваних
робіт та покладених на таку особу обов’язків.
Зрозуміло, що це буде код, який відповідатиме назві посади керівного складу підприємства. Проте якщо обирати професійну
назву роботи для керівника структурного
підрозділу (дільниці) між професійними
назвами, які містять слово «директор», її
в переліку не знайдеться. Тому варто йти
іншим шляхом та враховувати те, що основним обов’язком, який буде передбачений
для цієї посади, є керівництво структурним
підрозділом (дільницею).
Серед професійних назв керівних посад
є, зокрема, такі: «Генеральний директор»,
«Директор», «Президент», «Керівник», «Голова», «Завідувач», «Начальник», «Командир»
та навіть «Майстер» тощо. Тому, на думку
автора, назву посади для керівника підрозділу доцільно обирати серед наведених
професійних назв.
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Оскільки із запитання незрозуміло, чим займається підприємство, для посад директорів
якого обирається професійна назви роботи

та спрямованість структурного підрозділу
(дільниці), пропонуємо обрати між назвами
керівних посад різного спрямування:

Посада

Код КП

Керівник структурного підрозділу —
головний спеціаліст
Керівник установи (структурного
підрозділу) з інтелектуальної власності
Керівник установи (структурного
підрозділу) із стандартизації,
сертифікації та якості
Керівник регіонального структурного
підрозділу
Керівник структурного підрозділу
(сфера захисту інформації)
Начальник структурного підрозділу
(відокремленого)
Начальник (завідувач) структурного
підрозділу медичного закладу
Начальник структурного підрозділу
режимно-секретного органу

1229.3

Завідувач дільниці ветеринарної
медицини
Завідувач дільниці
сортовипробувальної
Керуючий дільницею
(сільськогосподарською)
Начальник дільниці (водне
господарство)
Начальник дільниці (мисливської)

1221.2

Майстер дільниці
Майстер дільниці з дефектоскопії
Майстер дільниці поводження
з радіоактивними відходами
Майстер дільниці приймальноздавальної
Майстер допоміжної дільниці
Майстер контрольний (дільниці, цеху)
Майстер основної виробничої дільниці
Начальник дільниці
Начальник дільниці
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Керівні працівники апарату
місцевих органів державної влади
Керівники проектів та програм

1226.2

Начальники (інші керівники)
виробничих підрозділів на
транспорті, в складському
господарстві та зв’язку

1229.5

Керівники підрозділів в охороні
здоров’я
Керівники інших основних
підрозділів в інших сферах
діяльності
Керівники виробничих підрозділів
у сільському, лісовому та водному
господарстві, у риборозведенні,
рибальстві та природно-заповідній
справі

1229.7

а також
1222.2

1223.2

Керівники виробничих дільниць
(підрозділів) у промисловості

Керівники дільниць у будівництві
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Посада

Код КП

Начальник дільниці
Начальник дільниці зберігання
(сфера матеріального резерву)
Начальник дільниці ресторану
(кафе, їдальні і т. ін.)

1226.2

Таким чином, як зрозуміло з наведеної
вище таблиці, назви «Керівник структурного
підрозділу (дільниці)» із кодом КП 1210.1
немає, а отже, її використання некоректне.
Застосування такої назви означатиме або
неправильно обрану професійну назву посади, або її неправомірне скорочення/заміну.
Чи можуть бути застосовані професійні назви «Бухгалтер-касир»,
«Водій-експедитор» тощо?
У ситуації, наведеній у запитанні,
назви двох різних посад об’єднано
в одну1, що свідчить про неправильне
застосування норм КП. А отже, незважаючи
на час чи/та умови виникнення цієї помилки
на підприємстві, потрібно привести згадані
назви у відповідність до КП, тобто внести
необхідні зміни в усі документи, що містять
ці назви.
Насамперед слід визначити, які завдання
та обов’язки, що характеризують зміст діяльності працівника, передбачені посадовою
інструкцією за відповідною професійною
назвою роботи («Бухгалтер-касир»,«Водійекспедитор», «Секретар-референт»). Для
цього можна скористатись одним з випусків
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, що зазначений у графі
КП «Випуск ДКХП», порівнявши опис професії
1 Варто зауважити, що певні професійні назви робіт,
що пишуться через дефіс, у КП трапляються: наприк
лад, «Секретар-друкарка», «Складальник-клепальник»,
«Слюсар-електромонтажник», «Бухгалтер-ревізор». Проте
назви, згадані в запитанні, не можуть застосовуватися,
оскільки відсутні в КП.
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Керівники виробничих дільниць
на транспорті, в складському
господарстві та зв’язку
Керівники малих підприємствготелів та закладів ресторанного
господарства без апарату
управління

(посади), викладеної в ньому, з посадовою
(робочою) інструкцією працівника. Проаналізувавши КП та відповідні випуски ДКХП
доходимо висновку, що таких професійних
назв робіт КП не містить. Не можна їх створювати й за допомогою похідних слів або
шляхом розширення — це зумовлено тим,
що завдання та обов’язки працівників цих
професій є різними, а отже, поєднанню не
підлягають.
Щоб вирішити це питання, працівник
відділу кадрів повинен привести професійні назви робіт у відповідність до КП, тобто
перейменувати назви посад (професій). Зауважимо, що перейменування професій (посад), наведених у запитанні, має ознаки
зміни істотних умов праці, адже в цьому разі
йдеться не лише про зміну назви, а й про
зміну трудової функції. На практиці це питання варто вирішувати шляхом переведення
працівника на нову посаду, професійну назву
якої перед цим слід привести у відповідність
до КП. Проте у випадку, що розглядається,
це буде не звичайне приведення професійної
назви роботи у відповідність до КП, оскільки
назва професії (посади) не просто не відповідає КП — ці посади (професії) поєднують
дві різні функції. Тому спочатку їх потрібно
розділити, а вже потім перевести працівника
на посаду, що відповідає КП.
Процес переведення в цьому разі може
бути різним. Оскільки відповідно до ст. 32
КЗпП переведення на іншу роботу допускається лише за згодою працівника, останній
може написати заяву про переведення на
нову посаду та, за потреби, наприклад, сумі-
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щати іншу посаду, що була розділена. Тобто
якщо працівник обіймав посаду «Бухгалтеркасир», він може суміщати посади «Бухгалтер» (код КП 3433) і «Касир» (4211), після
розділення посади «Секретар-референт» —
суміщати посади «Секретар» (код КП 4115)
та «Референт» (код КП 3436.1) тощо.
Якщо переведення ініціюватиме роботодавець, то у зв’язку зі зміною істотних умов
праці слід попередити про це працівника за
два місяці, тож переведення відбудеться лише
після спливу цього строку. На підставі доповідної записки працівника відділу кадрів про
виявлену помилку в назві посади внаслідок
неправильного застосування КП потрібно
видати наказ про необхідність проведення
змін в організації виробництва і праці, адже
зменшиться як обсяг трудових обов’язків,
так і розмір заробітної плати. Далі слід попередити про це працівника та за умови
його погодження зі змінами перевести на
нову посаду, яку він визначить для себе
основною. Якщо ж працівник відмовиться
від продовження роботи у зв’язку зі зміною
істотних умов праці, це стане підставою
для припинення трудового договору за п. 6
ст. 36 КЗпП.
Класифікатор професій містить посаду «Керівник групи», але не містить
посади «Керівник напрямку», яка за
структурою вища ніж «Керівник групи».
Яку назву згідно з КП обрати?
Так, справді, КП передбачено дві професії з назвою «Керівник групи», проте
одна з них має код 1229.1, інша —
1229.7. Із таблиці «Класифікація професій»
КП зрозуміло, що професійну назву роботи
«Керівник групи» з кодом КП 1229.1 можна використовувати для посад в апаратах
центральних органів державної влади, а з
кодом КП 1229.7 — для посад в інших сферах
діяльності інших підприємств для основних
підрозділів.
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Аналіз КП підтвердив, що назви «Керівник
напрямку» він не містить. Окрім цього, не
зрозуміло, про який напрямок йдеться. Тож
навіть за наявності такої назви в КП її варто
було б розширити для уточнення виконуваних робіт, сфери діяльності тощо. Тож щоб
дати посаді правильну назву слід обирати
між такими професійними назвами, як «Директор», «Керівник», «Голова», «Завідувач»,
«Начальник» тощо. Однак жодну з цих назв
не можна розширити словом «напрямок».
Разом з тим КП містить ще одну професійну назву, яка за своїм кодом також
належить до керівних: йдеться про «Менеджера (управителя)» з двома різними кодами КП — 1231 та 1499.
За першим кодом — 1231 згідно з таб
лицею «Класифікація професій» цю назву
можна використовувати для керівників фінансових, бухгалтерських, економічних,
юридичних та адміністративних підрозділів,
а от другу (код КП 1499) — в інших видах
економічної діяльності, що не віднесені до
інших угрупувань. Тобто якщо відповідно
до структури підприємства під «керівником напрямку» мається на увазі керівник
фінансового, бухгалтерського, економічного, юридичного чи адміністративного
напрямку, можна обрати посаду «Менеджер
(управитель)» із кодом КП 1231, в інших
випадках — з кодом КП 1499.
Професійна назва роботи «Менеджер
(управитель)» містить два слова. Слово «менеджер» (з англ. — управляти) у контексті
назви посади є запозиченим іншомовним
терміном, який може використовуватися окремо — тобто або «Менеджер», або
«Управитель». Оскільки і та, і інша посада
є керівною, до обов’язків за якою входить
управління, використання однієї з них, яку
роботодавець визначить для себе більш
прийнятною, не буде помилкою.
На думку автора, варто обрати професійну назву роботи «Управитель» і за потреби
розширити її.

ТРУДОВЕ ПРАВО

№ 11 (148) листопад 2018

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заробітна плата»

Трудовий

договір і договір ЦПХ:
головні відмінності
Відмінності між роботою за трудовим договором і договором
цивільно-правового характеру (ЦПХ) відомі всім. Але час від часу
активно обговорюється то одне, то інше рішення суду, в якому
договір ЦПХ про виконання роботи, яка, здавалося б, не може
виконуватися за таким договором, то визнається правомірним,
то ні. І, схоже, краю цим суперечкам не видно. Пропонуємо вашій
увазі чергове судове рішення (постанова ВС від 08.05.2018 р.
у справі № 127/21595/16-ц) на тему відмінностей між трудовим
договором і договором ЦПХ

Суть справи
У жовтні 2016 р. колишній працівник
звернувся до суду із позовом до колишнього
роботодавця — підприємця про встановлення
факту перебування з ним у трудових відносинах. Позовна заява мотивована тим, що
з листопада 2013 р. він працював на посаді
керівника відділу логістики в підприємця,
а 14.03.2016 р. на електронну пошту отримав
наказ підприємця від 11.03.2016 р. № 16/З-П
про його звільнення із займаної посади за
порушення корпоративних принципів та
цінностей з 11.03.2016 р.

Вважаючи своє звільнення незаконним,
колишній працівник звернувся до суду із
позовом до підприємця про поновлення на
роботі, однак останній заперечив наявність
між сторонами трудових відносин, оскільки
20.12.2015 р. між ними було укладено договір підряду, за умовами якого колишній
працівник виконував свою роботу в період
з 20.12.2015 р. до 01.03.2016 р. як підрядник.
Оскільки підприємець заперечував факт
перебування з ним у трудових відносинах,
колишній працівник просив суд встановити
факт перебування у трудових відносинах
з ним на посаді керівника відділу логістики
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в період з листопада 2013 р. по 11.03.2016 р.
Встановлення цього факту потрібне йому
для правильного нарахування трудового
стажу.

Рішення суду першої інстанції
Рішенням Вінницького міського суду
Вінницької області від 28.09.2017 р. у задоволенні позову колишньому працівнику відмовлено. Рішення суду мотивовано тим, що
ним у порушення вимог ст. 10, 60 Цивільного
процесуального кодексу України не надано
суду належних і допустимих доказів на підтвердження обставин, якими він обґрунтовує
свої вимоги щодо наявності між сторонами
трудових відносин. Суд зазначив, що дії підприємця щодо забезпечення колишнього
працівника робочим місцем, необхідними
засобами зв’язку, комп’ютером вказують
лише на виконання умов договору підряду,
укладеного між сторонами. Відповідно до
норм трудового та цивільного законодавства
договір підряду за своїм змістом та правовою
природою не є трудовим. Крім того, колишній працівник не писав заяви про прийняття
та звільнення з роботи, не ознайомлювався
з такими наказами, а підприємець не видавав наказу про прийняття його на роботу.
Не погодившись з таким рішенням суду,
колишній працівник оскаржив його в апеляційному суді.

Рішення апеляційного суду
Постановою апеляційного суду Вінницької області від 21.12.2017 р. апеляційну
скаргу колишнього працівника відхилено,
а рішення суду першої інстанції залишено без
змін. Своє рішення апеляційний суд, серед
іншого, мотивував тим, що п. 6 частини першої ст. 24 КЗпП встановлена обов’язковість
додержання письмової форми трудового
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договору в разі укладення його з фізичною
особою. Тому, встановивши, що колишній
працівник заяви про прийняття на роботу
підприємцю не подавав, а уклав з ним договір підряду про виконання окремих робіт,
апеляційний суд погодився з висновком суду
першої інстанції про відмову в задоволенні
позову.
Не погодившись з таким рішенням суду,
колишній працівник оскаржив його в касаційному суді.

Рішення касаційного суду
Касаційна скарга мотивована тим, що
суди належним чином не дослідили змісту
укладеного сторонами договору підряду,
оскільки він містить явні ознаки трудового
договору. Крім того, роботодавець забезпечив його робочим місцем і всім необхідним
обладнанням і матеріалами та фактично
допустив до виконання трудових обов’язків,
що свідчить про укладення сторонами саме
трудового договору. Також суди не дали
оцінку тій обставині, що він отримував
зарплату щомісячно в установленому розмірі та підприємцем був виданий наказ про
його звільнення із займаної посади, що свідчить про наявність між сторонами трудових
відносин.
Верховним Судом (далі — ВС) установлено, що 20.12.2015 р. між колишнім працівником і підприємцем було укладено договір підряду, за умовами якого підрядник
(колишній працівник) зобов’язався на свій
ризик виконати за дорученням замовника
(підприємця) обумовлену цим договором
роботу, зокрема: пошук замовлень на перевезення автомобільним транспортом
вантажів, розрахунок рентабельності таких
перевезень, складення, підписання (за дорученнями) договорів, здійснення оперативного контролю за виконанням перевезень
та розрахунків, пошук нових, підтримання
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зв’язків з існуючими клієнтами. Строк дії
договору було встановлено до 31.03.2016 р.
Вважаючи, що між сторонами склалися
трудові відносини, колишній працівник
просив суд встановити факт перебування у
трудових відносинах з підприємцем на посаді
керівника відділу логістики в період з листопада 2013 р. по 11.03.2016 р. для вирішення
в подальшому питань щодо трудового стажу.
Розглядаючи справу, ВС зазначив таке.
Відповідно до частини першої ст. 21 КЗпП
трудовим договором є угода між працівником і роботодавцем, у т. ч. фізособою, за
якою працівник зобов’язується виконувати
роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку,
а роботодавець зобов’язується виплачувати
працівнику заробітну плату та забезпечувати
умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю,
колективним договором і угодою сторін.
Згідно зі ст. 24 КЗпП (в редакції, чинній
станом на листопад 2013 р.) трудовий договір
укладається, як правило, в письмовій формі. Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням роботодавця про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним
і тоді, коли наказ чи розпорядження не були
видані, але працівника фактично було допущено до роботи.
Стаття 626 Цивільного кодексу України
(далі — ЦКУ) визначає загальне поняття
цивільно-правового договору. Таким договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну
або припинення цивільних прав і обов’язків.
Виконавець робіт, на відміну від найманого
працівника, не підпорядковується правилам
внутрішнього трудового розпорядку. Наказ
(розпорядження) про прийняття на роботу
не видається.
Сторони цивільно-правової угоди укладають договір у письмовій формі згідно
з вимогами ст. 208 ЦКУ. Такі угоди застосо-
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вуються для виконання конкретної роботи,
що спрямована на одержання результатів
праці, і в разі досягнення зазначеної мети вважаються виконаними і їх дія припиняється.
Відповідно до ст. 837 ЦКУ за договором
підряду одна сторона (підрядник) зобов’я
зується на свій ризик виконати певну роботу
за завданням другої сторони (замовника),
а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду
може укладатися на виготовлення, обробку,
переробку, ремонт речі або на виконання
іншої роботи з переданням її результату
замовникові. У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення
(ст. 843 ЦКУ).
Основною ознакою, що відрізняє підрядні відносини від трудових, наголосив ВС,
є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності.
За цивільно-правовим договором процес
організації трудової діяльності залишається
за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.
Підрядник, який працює згідно з цивільно-правовим договором, на відміну від
працівника, який виконує роботу відповідно
до трудового договору, не підпорядковується
правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу та
виконує її на власний ризик.
Трудовий договір — це угода щодо здійснення та забезпечення трудової функції. За
трудовим договором працівник зобов’язаний
виконувати не якусь індивідуально визначену роботу, а роботу із установленої однієї
або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати
визначену трудову функцію в діяльності
підприємства. Після закінчення виконання певного завдання трудова діяльність не
припиняється.
Предметом трудового договору є власне
праця працівника в процесі виробництва,
тоді як предметом договору цивільно-право-
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вого характеру є виконання його стороною
певного визначеного обсягу робіт.
Умовами укладеного між сторонами,
договору підряду від 20.12.2015 р. визначено, що колишній працівник здійснює пошук замовлень на перевезення автомобільним транспортом вантажів, розрахунок рентабельності таких перевезень, складення,
підписання (за дорученнями) договорів,
здійснення оперативного контролю за виконанням перевезень та розрахунків, пошук
нових, підтримання зв’язків з існуючими
клієнтами, що вказує на те, що предметом
цього договору є процес праці, а не її кінцевий результат.
Апеляційний суд не звернув уваги, йдеться в постанові ВС, що в договорі підряду від
20.12.2013 р. не зазначено, який саме результат роботи повинен передати виконавець
замовнику, а процес праці не передбачає
будь-якого кінцевого результату. Також суд
не врахував, що жодним пунктом договору
не встановлено обсягу виконуваної роботи
у вигляді конкретних фізичних величин, які
підлягають вимірюванню, що повинні були
бути відображені в акті їх приймання. Не
містяться в них і відомості щодо того, який
саме конкретний результат роботи повинні
передати виконавці замовнику, не визначено переліку завдань, видів робіт, кількісних
і якісних характеристик.
Разом з тим апеляційним судом не встановлено наявності чи відсутності актів виконаних робіт за цивільно-правовим договором, складених сторонами цього договору.
Не досліджено судом і того, чи мала оплата
праці за виконану роботу систематичний
характер, як це передбачено трудовим договором, чи була разовою.
Крім того, апеляційний суд, вказуючи на
наявність між сторонами цивільно-правових
відносин, що випливає зі змісту договору
підряду від 20.12.2015 р., не звернув уваги,
що предметом позову було встановлення
факту перебування в трудових відносинах
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з листопада 2013 р., та не дослідив, які відносини існували між сторонами до укладення цього правочину. Судом не надано правової оцінки наказу підприємця від 11.03.2016 р.
про звільнення колишнього працівника з посади та у зв’язку з чим такий наказ, який видає роботодавець, а не сторона договору підряду, видавався.
Без з’ясування вказаних обставин у сукупності та без встановлення факту виконання
позивачем саме трудових функцій без оформлення трудових відносин чи перебування
його в цивільно-правових відносинах з відповідачем апеляційний суд дійшов передчасного висновку про безпідставність позовних
вимог, констатував ВС, скасував оскаржуване
судове рішення та передав справу на новий
розгляд до суду апеляційної інстанції.

Післямова
У журналі «Заробітна плата» неодноразово розглядалися питання щодо оформлення відносин між фізичними особами та
суб’єктами господарювання на виконання
робіт (надання послуг) за договорами ЦПХ
з акцентуванням уваги на відмінностях між
ними.
Судові спори між суб’єктами господарювання, з одного боку, та фізичними особами й контролюючими органами, з другого,
щодо трактування відносин за договорами
ЦПХ (не)трудовими з перемінним успіхом
тривають також не перший рік. Тож судова
практика на цю тему також багата, і, знову
ж таки, чимось новим сторони здивувати
важко. Та все ж в тому чи в іншому судовому
рішенні є цікаві моменти, які заслуговують
уваги.
Так, наприклад, у журналі «Заробітна
плата» № 7/2017, с. 28 було проаналізовано
постанову Івано-Франківського окружного
адміністративного суду від 16.03.2017 р.
у справі № 809/182/17 (далі — Справа № 809)
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щодо можливості роботи бухгалтера за договором ЦПХ. Ця справа здалася нам цікавою саме через те, що бухгалтерський облік
може розглядатися і як процес роботи, і як
результат роботи. І тому дещо перегукується з «сюжетом», розглянутим у цьому судовому рішенні, тож акцентуємо увагу на
такому.
Під час розгляду Справи № 809 суд також
дійшов висновку, що предметом трудового
договору є власне праця працівника в процесі
виробництва, тоді як предметом договору
ЦПХ є виконання його стороною певного
визначеного обсягу робіт. Однак приймаючи
рішення на користь підприємства в Справі № 809, суд не досліджував, який саме
конкретний результат роботи повинна була
передати бухгалтер замовникові, чи був визначений перелік завдань роботи, її види,
кількісні та якісні характеристики, тоді як у
справі № 127/21595/16-ц недослідження судами першої та апеляційної інстанцій саме
цих фактів і стало підставою для направлення
справи на новий розгляд.
Таким чином, доходимо висновку, що
для надання договору ЦПХ «законності»
потрібно особливу увагу звертати на документальне оформлення передачі результатів робіт (послуг), які повинні мати конкретний кількісний вимірник. І в разі виконання робіт (надання послуг) за договорами
ЦПХ не має бути жодних відміток у табелях
обліку робочого часу, наказів з кадрових
питань стосовно особи, яка «працює» за договором ЦПХ, тощо.
Заслуговує на увагу також ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду
від 16.01.2017 р. у справі № 876/9669/16.
Управління Держпраці в Івано-Франківській
області наклало штрафні санкції на підприємство з тих мотивів, що за наявності вакансій за посадами прибиральника службових
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приміщень борошномельного цеху та фельд
шера на виконання цих робіт ним було укладено договори ЦПХ. На думку Управлін-ня,
укладені договори ЦПХ мають ознаки трудових, оскільки працівники виконують функції
за конкретною посадою, а не індивідуально
визначену роботу, результати якої можуть
оформлятися актами здавання-приймання
виконаних робіт (наданих послуг).
Суд скасував штрафні санкції, рішення
були винесені на користь підприємства, на
захист якого стали й особи, з якими було
укладено договори ЦПХ. Відповідно до письмових пояснень цих осіб, прибирання борошномельного цеху здійснювалось у неробочий час за штатною посадою або у вихідні та неробочі дні на власний розсуд;
надання послуг медичного характеру мало
нерегулярний характер, вони надавались
в період, коли повідомляла адміністрація та
в разі потреби в будь-який час дня.
Здавалося б, роботи та послуги, які підлягають ліцензуванню (наприклад, охорона
майна, медична практика), не можуть надаватися фізичними особами за договорами
ЦПХ за відсутності відповідних ліцензій, але
й тут нас чекає «розчарування». Це можливо, і таке питання детально розглядалося в
журналі «Заробітна плата» № 5/2017, с. 28.
Особи, які виконують роботи чи надають
послуги за договорами ЦПХ, та наймані
працівники однаково захищені соціально
(за винятком права на відпустку): мають
право на страховий стаж, оплату «лікарняних» і «декретних», пенсію, індексацію
доходів, які також оподатковуються однаково. Тому не дуже зрозумілими є ініційовані в жовтні урядом заходи з легалізації ринку праці. Але маємо те, що маємо. Тож роботу за трудовими договорами та договорами ЦПХ слід розрізняти, хоча б документально.
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Сьогодні в рубриці:

Підсумований облік
робочого часу:
розрахунок годин
неявок працівників

с. 40

Підсумований облік
робочого часу:
відпустка «за свій
рахунок» на 1-2 дні

с. 46

Станіслав СОЛОМОНОВ,
консультант з питань організації праці та заробітної плати

Підсумований

облік робочого часу:
розрахунок годин неявок
працівників
З урахуванням затверджених методрекомендацій склалося
так, що можливі згідно із законодавством неявки працівників
(відпустки, тимчасова непрацездатність тощо) враховуються
за днями, що припадають на цей період, за затвердженим
на підприємстві графіком роботи за календарем 5- або
6-денного робочого тижня. При цьому за графіком конкретного працівника час неявок не враховується. Це спотворює
фактичні дані про робочий час, пов’язані з підрахунком надурочних годин і недопрацювань. Тож у статті на конкретних
прикладах з’ясуємо причини некоректності розрахунків за
неявками працівників та запропонуємо можливий підхід до
ухвалення прийнятних правомірних рішень
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Неявки та відхилення
від норми фактичного робочого
часу й оплата праці
Результати відхилень фактичного робочого часу від норми за обліковий період
за підсумованого обліку робочого часу
використовуються під час оплати праці за
надурочні роботи (оплачувані в подвійному
розмірі за законодавчими нормами) і за недопрацювання (оплачувані або неоплачувані
згідно із законодавчими або договірними
нормами).
Відхилення фактичного робочого часу
кожного працівника визначаються по відношенню до норми робочого часу, і не просто до норми, а до розрахункової норми.
Розрахункова норма робочого часу враховує
можливі згідно із законодавством неявки
в обліковому періоді. І від того, як врахову
ються ці неявки, залежить величина відхилень. Тому настільки важливий спосіб
обліку неявок.

Як регулюється розрахунок
відхилень від норми
робочого часу
Підсумований облік робочого часу на законодавчому рівні (ст. 61 КЗпП) регулюється
лише в частині:
• сфери його застосування (безперервні
виробництва та в разі недотримання щоденної й щотижневої норми робочого часу
згідно зі ст. 50 і ст. 51 КЗпП);
• умов і порядку його запровадження (за
погодженням із профспілковим комітетом
та з дотриманням норми робочого часу за
обліковий період).
У колективних угодах (галузевих, міжгалузевих, територіальних) заведено визначати, що застосування підсумованого обліку
робочого часу погоджується із профспілковим комітетом і передбачається в колектив-
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ному договорі або в правилах внутрішнього
трудового розпорядку.
А, наприклад, у Галузевій угоді по працівниках сільського господарства передбачено, що за підсумованого обліку робочого
часу не відпрацьований з вини роботодавця
час до норми тривалості робочого періоду
оплачується як час простою.
Як бачимо, конкретних визначень щодо
розрахунків фактичних відхилень від норми
робочого часу та щодо обліку неявок законодавством і, в основному, колективними угодами не передбачено. Ці питання розглядаються лише в Методичних рекомендаціях
щодо застосування підсумованого обліку
робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 19.04.2006 р. № 138 (далі —
Методрекомендації № 138).

Як враховуються неявки
в Методрекомендаціях № 138
В абзацах першому та другому п. 12
Методрекомендацій № 138 передбачено:
• норма робочого часу за обліковий період визначається за календарем із розрахунку 6-денного робочого тижня, 7-годинного
робочого дня (або відповідного скороченого
робочого дня) з урахуванням скороченого
робочого часу напередодні вихідних днів —
до 5 годин і напередодні святкових і неробочих днів — на 1 годину;
• у порядку, встановленому в колективному договорі, норма робочого часу за
обліковий період може визначатися за
графіком 5-денного робочого тижня. Зважаючи на те, що за 5-денного робочого тижня
КЗпП не передбачає встановлення конкретної тривалості щоденної роботи, норма робочого часу за обліковий період визначається
шляхом множення тривалості робочого дня
на кількість робочих днів за календарем
5-денного робочого тижня, які припадають
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на цей період, з рівною тривалістю кожного
робочого дня, з урахуванням її скорочення
напередодні святкових і неробочих днів та
вихідними днями в суботу й неділю.
В абзаці третьому п. 12 Методрекомендацій № 138 передбачено, що під час під
рахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні,
які за графіком або розпорядком роботи
припадають на час, протягом якого працівник відповідно до законодавства був звільнений від виконання своїх трудових обов’язків (відпустка, виконання державних або
громадських обов’язків, тимчасова непрацездатність тощо). І далі з прикладу абзацу
четвертого п. 12 Методрекомендацій № 138
випливає, що дні неявок та їх тривалість як
у табелі використання робочого часу, так і в
розрахунках норми робочого часу враховуються не за графіком роботи, а за встановленим на підприємстві графіком 5-денного
робочого тижня. Тобто якщо за графіком
роботи передбачені, наприклад, 11-годинні
зміни (або зміни іншої тривалості), то і
в табелі в дні неявок, і під час підрахунку
кількості неявок у визначенні розрахункової
норми враховуються 8-годинні та напередодні святкових і неробочих днів 7-годинні робочі дні за календарем 5-денного 40-годинного робочого тижня.
Як бачимо, у Методрекомендаціях № 138
пропонуються варіанти визначення календарної норми робочого часу за 5- і
6-денним робочим тижнем і безваріантний
спосіб обліку неявок — у годинах за днями,
що припадають на час неявок за графіком
5- або 6-денного робочого тижня.

Оцінки розрахунку неявок
Оцінки розрахунку неявок з використанням і без використання Методрекомендацій
№ 138 проаналізуємо на прикладі працівників охорони.
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 адурочні роботи згідно
Н
з Методрекомендаціями № 138
За підсумованого обліку робочого часу за
час неявок (відпустка, хвороба тощо) в обліковому періоді перепрацювання годин понад норму по суті складається в результаті
перевищення нормативного недопрацювання (за календарем 5- або 6-денного робочого
тижня1) над фактичним недопрацюванням
(за графіками змінності). А недопрацювання
годин складається за результатами перевищення фактичного недопрацювання над
нормативним недопрацюванням.
Наприклад, обліковий період — квартал.
Норма тривалості робочого часу за календарем 5-денного робочого тижня згідно з наказом по підприємству за I квартал 2018 р.
становить 495 годин. Сторож, якому встановлена 24-годинна тривалість зміни, використав чергову відпустку з 1 по 24 лютого.
Згідно з п. 12 Методрекомендацій № 138
нормативний час відпрацювання за I квартал
склав 359 годин: 495 – 136, де 136 — це час
відпустки із розрахунку 8 годин × 17 робочих днів, що припадають на час відпустки.
Фактичний час відпрацювання склав 375
годин: 495 – 120, де 120 — це час відсутності
на роботі згідно з кількістю невідпрацьованих
змін за графіком 24 години × 5 змін. Над
урочно відпрацьовано 16 годин (375 – 359).
Але залучення до надурочних робіт у встановленому законом порядку (ст. 62 КЗпП)
в обліковому періоді не було. Тут надурочні — це розрахункова різниця нормативно й фактично недопрацьованого часу за
період неявок (календарна норма недопрацювання — 136 годин, а фактично за графіком роботи — 120 годин) і 16 надурочних
годин роботи (136 – 120) — результат перевищення нормативного недопрацювання
(136 годин) над фактичним недопрацюванням (120 годин).
1 Далі розглядатимемо розрахунок норми робочого
часу за календарем 5-денного робочого тижня.
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 адурочні роботи без урахування
Н
Методрекомендацій № 138
Припустимо, що вихідні дані ті ж, що й
у розглянутому вище прикладі. Цього разу
обліковуємо час неявок не за календарем
5-денного робочого тижня (тобто не згідно
з Методрекомендаціями № 138), а за графіком роботи охоронника.
Нормативний робочий час із урахуванням
неявок становитиме 375 годин (495 – 120).
Фактичний робочий час — також 375
годин (495 – 120).
Немає відхилень фактичного робочого часу від нормативного, а також немає
надурочної роботи.
Отже, з використанням Методрекомен
дацій № 138 16 годин надурочної роботи
без залучення до таких робіт згідно зі ст. 62
КЗпП — надурочні нізвідки?
Недопрацювання згідно
з Методрекомендаціями № 138
Використаємо вихідні дані попереднього
прикладу з деякими уточненнями. Припустимо, що з 1 по 24 лютого 2018 р. було
передбачено не 5 робочих змін охоронника,
як у попередньому прикладі, а 6 змін. Така
кількість змін також можлива протягом
24 днів місяця.
У такому разі фактичний час недопрацювання за 24 дні відпустки становитиме
144 години (24 × 6), а не 120 годин як при
5 змінах.
Нормативний час відпрацювання — також 359 годин.
Фактичний час відпрацювання становитиме 351 годину (495 – 144).
У цьому варіанті існує недопрацювання
до нормативного часу, яке дорівнює 8 годинам (359 – 351).
Недопрацювання 8 годин визначається
й за таким розрахунком: 144 – 136. При
цьому власне простою (як він визначається
частиною першою ст. 34 КЗпП) не було.
І тут недопрацювання — також розрахун-
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кова різниця. Це перевищення фактичного недопрацювання (144 години) над нормативним недопрацюванням (136 годин).
Для сільгосппідприємства, у колективному
договорі якого передбачена оплата такого простою в разі провини роботодавця,
визначити провину роботодавця проблематично.
 едопрацювання без урахування
Н
Методрекомендацій № 138
Обліковуємо неявки не за календарем
5-денного робочого тижня, а за графіком
роботи конкретного виконавця.
Нормативний робочий час із урахуванням
неявок — 351 година (495 – 144).
Фактичний робочий час — також 351
година (495 – 144).
Відхилень фактичного робочого часу від
нормативного та недопрацювань немає.
Отже, з використанням Методрекомен
дацій № 138 8 годин недопрацювання без
зафіксованого актом простою — це недопрацювання нізвідки?
А якщо недопрацювання немає — немає
необхідності визначатися з його оплатою
як часу простою з вини або не з вини роботодавця.

Визначаємося з коректним
правомірним обліком неявок
За результатами наведених розрахунко
вих ситуацій існує нагальна потреба визначитися з реальним і правомірним порядком
обліку неявок працівників за підсумованого
обліку робочого часу, а отже, і з порядком
визначення розрахункової норми тривалості
робочого часу.
Коректність визначення надурочних годин роботи та недопрацювання годин в обліковому періоді за підсумованого обліку
робочого часу на практиці передбачає використання в розрахунках їх фактичної
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(а не розрахункової) наявності. Тобто необхідно визначитися зі способом обліку неявок працівників.
Чи можна під час вирішення питань
обліку годин неявок не дотримуватися
Методрекомендацій № 138? Є аргументи,
що можна.
Так, у преамбулі до Методрекомендацій
№ 138 зазначено, що вони (Методрекомендації № 138) можуть бути використані (зауважимо: «можуть», а не «повинні») під
приємствами з метою більш ефективного
використання робочого часу та засобів виробництва. У той же час Методрекомендації
№ 138 не зареєстровані в Міністерстві юстиції України та не є нормативно-правовим
актом. Тож з урахуванням їх правового статусу вони необов’язкові до виконання на
підприємстві, і через невиконання їх методичних положень підприємство не може
бути притягнено до відповідальності за порушення законодавства про працю.
Звернемо увагу ще й на таке. У проекті
Трудового кодексу України (законопроект
№ 1658), ухваленого в першому читанні, в п. 6
ст. 142 «Підсумований облік робочого часу»
передбачено, що «загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається
як різниця між фактично відпрацьованим
часом і нормою годин за цей період. Під час
підрахунку нормальної кількості робочих
годин облікового періоду виключаються
дні, які за графіком або розпорядком роботи припадають на час, протягом якого
працівник відповідно до законодавства був
звільнений від виконання своїх трудових
обов’язків (відпустка, виконання державних або громадських обов’язків, тимчасова
непрацездатність тощо)».
Як бачимо, є вагомий аргумент за підсумованого обліку робочого часу перейти
до обліку неявок не за календарем 5- або
6-денного робочого тижня, а за графіком
роботи конкретного виконавця. І в ком
петенції підприємства за підсумованого
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обліку робочого часу питання розрахунку
неявок працівників для визначення від
хилень фактичного робочого часу від норми
вирішувати (як і інші питання господарювання) самостійно в порядку, передбаченому
Господарським кодексом України та іншими
законами. Це випливає з п. 1 ст. 62 Господарського кодексу України.
Згідно зі ст. 7 Закону України «Про ко
лективні договори і угоди» від 01.07.1993 р.
№ 3356-XII у колективному договорі під
приємства встановлюються взаємні зобов’я
зання сторін щодо регулювання виробни
чих, трудових, соціально-економічних відносин. Тут у частині трудових відносин передбачається й регулювання застосування
підсумованого обліку робочого часу.

Формулювання норм колективного
договору щодо розрахунку неявок
Визначення локальних норм щодо розрахунку неявок працівників за підсумованого
обліку робочого часу з урахуванням або без
урахування Методрекомендацій № 138 —
компетенція колективного договору.
У додатку наведено приклад фрагмента
колективного договору по сільгосппід
приємству з нормами щодо визначення за
підсумованого обліку робочого часу кален
дарної та розрахункової норм робочого часу.
У пп. 4.4.7 Колективного договору визначено
порядок розрахунку надурочних годин і годин недопрацювань.
У прикладі наведено обидва варіанти
формулювань норм щодо використання
Методрекомендацій № 138. Характер формулювань і формулювання з урахуванням
Методрекомендацій № 138 виділено курсивом.
Якщо на підприємстві не укладено колективного договору (немає профспілкової
організації), то норми, що регулюють застосування на підприємстві підсумованого

ОРГАНІЗАЦІЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

№ 11 (148) листопад 2018

обліку робочого часу, у т. ч. щодо розрахунку норм робочого часу, передбачаються в
наказі по підприємству про запровадження
підсумованого обліку. Цей наказ доцільно
погоджувати із представником трудового
колективу.
насамкінець підсумуємо, що в запропонованій статті розглянуто нормативну
й практичну можливість прийняття корект-

них рішень щодо визначення днів і годин
неявок працівників за підсумованого обліку робочого часу, що, сподіваємося, допоможе кадровикам і бухгалтерам в роботі.
Тему оплати часу недопрацювання календарної норми робочого часу, передбаченого
графіком роботи в окремі місяці розрахункового періоду, а також того, що виник з урахуванням неявок працівників, буде розглянуто в окремій статті.
Додаток

Приклад колективного договору по сільгосппідприємству
з нормами щодо визначення календарної та розрахункової норм
тривалості робочого часу
Колективний договір
ТОВ «Широке»
на 2018 рік
(фрагмент)
<…>
Розділ II. Зобов’язання сторони роботодавця
<…>
4.4. Підсумований облік робочого часу.
<…>
4.4.3. Календарну норму тривалості робочого часу за обліковий період визначати
шляхом множення часу тривалості робочого дня на кількість робочих днів за календарем п’ятиденного 40-годинного робочого тижня. Затвердження календарної норми
тривалості робочого часу оформлюється наказом по підприємству за погодженням
із профспілковим комітетом.
4.4.4. Розрахункову норму тривалості робочого часу за обліковий період визначати шляхом виключення з календарної норми днів, які за графіком або розпорядком
роботи припадають на час, протягом якого працівник відповідно до законодавства був
звільнений від виконання своїх трудових обов’язків (відпустка, виконання державних
або громадських обов’язків, тимчасова непрацездатність тощо). При цьому дні та
години неявок обліковувати за графіком роботи конкретного виконавця (це норма
без урахування Методрекомендацій № 138.) Варіант: При цьому дні та години неявок
обліковувати за графіком п’ятиденного робочого тижня (це норма з урахуванням
Методрекомендацій № 138).
<…>
4.4.7. Загальну кількість надурочних годин за обліковий період визначати як різницю
між фактично відпрацьованим часом і розрахунковою нормою тривалості робочого
часу за цей період. Кількість годин недопрацювання за обліковий період визначати
як різницю між розрахунковою нормою тривалості робочого часу й фактичним відпрацюванням годин за цей період.
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Журнал ЗАРАБІТНА ПЛАТА

Станіслав СОЛОМОНОВ,
консультант з питань організації праці та заробітної плати

Підсумований

облік робочого часу:
відпустка «за свій рахунок»
на 1-2 дні
У разі запровадження підсумованого обліку робочого часу
виникають об’єктивні труднощі, причина яких полягає в тому,
що на законодавчому рівні регулювання цього виду обліку
робочого часу обмежується визначенням сфери та умов його
введення. І ситуації щодо окремих трудових правовідносин,
які виникають у практичній роботі, вирішуються з урахуванням загальних принципів правового регулювання, у т. ч.
з використанням відповідних методичних рекомендацій.
Тож у статті, зважаючи на запитання читачів, розглядаються
три моменти, пов’язані з наданням короткочасної відпустки
без збереження заробітної плати за підсумованого обліку
робочого часу

Ситуація
Працівник (наприклад, сторож) працює
з підсумованим обліком робочого часу. Йому
встановлено 24-годинну тривалість робочої
зміни (початок роботи о 8:00, закінчення —
о 8:00 наступного дня). Обліковий період —
місяць. Такому працівнику 27.08.2018 р.
у зв’язку із сімейними обставинами потрібен
один світловий день відпустки без збережен-

ня зарплати. Ця відпустка в календарному
обчисленні надається йому за згодою між
працівником і роботодавцем.
Затвердженим графіком роботи передбачено:
• 27 серпня — початок 24-годинної робо
чої зміни о 8:00 (тривалість роботи цього
дня 16 годин — з 8:00 до 24:00);
• 28 серпня — закінчення робочої зміни
о 8:00 (тривалість роботи цього дня 8 годин — з 0:00 до 8:00).
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У наведеній ситуації розглянемо три моменти вирішення трудових правовідносин,
а саме:
• формулювання відповідного наказу
про надання відпустки;
• можливість корекції відхилень фактичного відпрацювання від нормативного;
• порівняння при цьому зарплати працівників, які отримують місячні оклади, в умовах підсумованого та в умовах поденного обліку робочого часу.

Формулюємо наказ
Беремо до уваги те, що календарне обчислення днів відпустки застосовується
незалежно від режиму та графіка роботи.
Про це зазначається в посібнику «Трудовое право Украины в вопросах и ответах»
(Гончарова Г. С., Жернаков В. В., Пилипко
С. Н. Трудовое право Украины в вопросах
и ответах. — Х.: Одиссей, 2000. — С. 188).
У ситуації, що розглядається, робоча зміна
розпочинається 27 серпня, а закінчується
28-го. Тому формулювання наказу за погодженням між працівником і роботодавцем
залежатиме від заявленого працівником
відпрацювання або невідпрацювання 28
серпня (з 0:00 до 8:00) другої частини зміни.
Тож можливі варіанти, наведені нижче.
Варіант із одноденною відпусткою
Працівник за згодою із роботодавцем
приступає до роботи о 0:00 годин 28 серпня
та відпрацьовує в цей день установлені йому
за графіком 8 годин. У цьому випадку заява
працівника про надання відпустки без збереження зарплати може формулюватися так:
«У зв’язку із сімейними обставинами (вказуються) прошу надати мені 27.08.2018 р.
відпустк у без збереження зарплати.
Можу приступити до роботи з 0:00 годин
28.08.2018 р. і відпрацювати до 8:00 цього
дня решту робочої зміни».
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Розпорядча частина наказу про надання
відпустки без збереження зарплати може
формулюватися так:
«Надати (П. І. Б., професія) відпустку
без збереження заробітної плати на один
календарний день 27.08.2018 р. у зв’язку із
сімейними обставинами».
Варіант із дводенною відпусткою
Між працівником і роботодавцем досягнуто згоди про те, що працівник не приступає до
роботи 28.08.2018 р. і не відпрацьовує цього
дня із 0:00 до 8:00 установлені графіком роботи 8 годин. Далі працівник продовжує роботу
в передбачені графіком наступні календарні
дні. У такому випадку заява працівника про
надання відпустки без збереження зарплати
формулюватиметься так:
«У зв’язку із сімейними обставинами
(вказуються) прошу надати мені 27 і 28
серпня 2018 р. на всю тривалість робочої
зміни відпустку без збереження зарплати».
Розпорядча частина наказу про надання
відпустки без збереження зарплати формулюватиметься так:
«Надати (П. І. Б., професія) відпустку без
збереження заробітної плати на два календарних дні 27 і 28 серпня 2018 р. у зв’язку із
сімейними обставинами».
Завдання роботодавця і в першому,
і в другому варіантах надання відпустки —
заміна відсутнього працівника іншим виконавцем з використанням раціонального
варіанта заміни (тему замін розглянуто
в журналі «Заробітна плата» № 9/2018, с. 38).

Підраховуємо відхилення
Відхилення фактичного відпрацювання
від нормативного використовується для
визначення надурочних годин роботи за
обліковий період (або для обчислення годин недопрацювання, якщо ці години за
договірними нормами враховуються в оп-
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латі праці). Ці відхилення розраховуються
згідно з нормами колективного договору
підприємства, а за його відсутності — згідно
з наказом по підприємству.
Згідно з Методрекомендаціями № 138
Відповідно до абзацу третього п. 12 Методичних рекомендацій щодо застосування
підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 19.04.2006 р.
№ 138 (далі — Методрекомендації № 138),
загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між
фактично відпрацьованим часом і нормою
годин за цей період.
Під час підрахунку нормальної кількості
робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або розпорядком
роботи припадають на час, протягом якого
працівник відповідно до законодавства був

Журнал ЗАРАБІТНА ПЛАТА

звільнений від виконання своїх трудових
обов’язків (відпустка, виконання державних
обов’язків, тимчасова непрацездатність
тощо).
Відхилення фактичного відпрацювання
від нормативного визначаємо за вихідними
даними, наведеними в таблиці нижче.
Як бачимо, у наведеному прикладі і за
одноденної, і за дводенної відпустки без збереження зарплати надурочних годин роботи
за обліковий період немає. Є розрахункове
недопрацювання до норми.
Без урахування
Методрекомендацій № 138
Якщо не дотримуватися положень Методрекомендацій № 138 (див. статтю на с. _
цього номера журналу), то в разі одноденної відпустки без збереження зарплати за
графіком роботи за серпень 2018 р. припадатиме 16 годин неявок, а в разі дводенної —

Розрахунок згідно з Методрекомендаціями № 138
відхилень фактичного відпрацювання від нормативного
за серпень 2018 р. у разі надання відпустки без збереження заробітної плати
№
з/п
1

1
2
3
4
5
6

Розрахункові показники в годинах
2

Місячна календарна норма тривалості
робочого часу за 5-денного робочого тижня
На відпустку без збереження зарплати
за календарем 5-денного робочого тижня
припадає годин
Місячне нормативне відпрацювання
Не відпрацьовано годин, передбачених
графіком роботи
Фактичне відпрацювання за табелем обліку
використання робочого часу
Відхилення фактичного відпрацювання від
нормативного

Тривалість відпустки
без збереження зарплати:
одноденна
дводенна
27 серпня
27 і 28 серпня
3
4

175

175

8

16

167
(175 – 8)

159
(175 – 16)

16

24

159
(175 – 16)
–8
недопрацювання
(159 – 167)

151
(175 – 24)
–8
недопрацювання
(151 – 159)
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24 години. Нормативне й фактичне відпрацювання годин дорівнюватиме тій самій
кількості годин: за одноденної відпустки —
159 годин (175 – 16), а в разі дводенної —
151 година (175 – 24).
І не буде відхилень фактичного відпрацювання від нормативного, а отже, не
буде необхідності врахування цих відхилень (надурочних годин і годин недопрацювання) під час оплати праці. Вибір варіанта врахування неявок (згідно з Методрекомендаціями № 138 або без них), у т. ч.
щодо відпусток без збереження зарплати, —
право підприємства.

Зарплата за підсумованого
та поденного обліку
робочого часу
Як впливає відпустка без збереження
зарплати на розмір заробітної плати, розглянемо на прикладі працівників, яким установлено місячний оклад.

ОРГАНІЗАЦІЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

Припустимо, на підприємстві прибиральник службових приміщень (поденний
облік робочого часу) і сторож (підсумований
облік робочого часу) мають однакові місячні
оклади — по 4000 грн. Кожному з них надано одноденну відпустку без збереження
зарплати 27.08.2018 р.
Фактичне відпрацювання прибиральника
службових приміщень у серпні 2018 р. становитиме 167 годин (175 – 8). Його зарплата
за серпень — 3817,14 грн (400 ÷ 175 × 167).
Фактичне відпрацювання сторожа
в серпні 2018 р. — 159 годин (175 – 16), де
16 годин —– його робота з 8:00 до 24:00.
Зарплата сторожа за серпень дорівнюватиме 3624,28 грн (4000 ÷ 175 × 159).
За умов, коли і сторож, і прибиральник
отримують однакові оклади і їм надано одноденну відпустку без збереження зарплати,
нарахована зарплата за місяць у сторожа
менша, ніж у прибиральника, оскільки вони
мають різне фактичне відпрацювання годин: 167 годин у прибиральника службових
приміщень і 159 годин — у сторожа.

Що нового
Ухвалено Кодекс України з процедур банкрутства
За повідомленням прес-служби Верховної
Ради України, на засіданні 18.10.2018 р. ухвалено Кодекс України з процедур банкрутства
(законопроект № 8060). Цим Кодексом встановлено умови та порядок відновлення платоспроможності боржника — юридичної особи
або визнання його банкрутом і застосування
ліквідаційної процедури з метою повного або
часткового задоволення вимог кредиторів,
а також відновлення платоспроможності фізичної особи.
Кодекс України з процедур банкрутства
викладено в чотирьох книгах:
• Книга 1. Загальна частина.
• Книга 2. Арбітражний керуючий.

• Книга 3. Банкрутство юридичних осіб.
• Книга 4. Відновлення платоспроможності
фізичної особи.
Прикінцевими та перехідними положеннями внесено зміни до Господарського кодексу,
Цивільного кодексу, Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального
кодексу, законів України «Про іпотеку», «Про
заставу», «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про
виконавче провадження», «Про банки та банківську діяльність», «Про страхування», «Про
фінансову реструктуризацію», Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань».
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ОПЛАТА ПРАЦі
Сьогодні в рубриці:

Індексація та компенсація
грошових доходів

c. 50

Робота вчителя
за сумісництвом:
право на доплати
та надбавки

c. 54

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 листопаді 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

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 в жовтні та листопаді 2018 р.
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації в жовтні та листопаді 2018 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
жовтень

листопад

У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2017 р.
січень
14,0
18,5
лютий
15,2
15,2
березень
10,9
15,3
квітень
9,9
14,3
травень
10,7
10,7
червень
6,8
11,1
липень
6,6
10,9
серпень
6,7
11,0
вересень
6,7
6,7
жовтень
3,4
7,5
листопад
3,4
6,6
грудень
3,5
3,5
у 2018 р.
січень
—
4,0
лютий
—
3,1
березень
—
—
квітень
—
—
травень
—
—
червень
—
—
липень
—
—
серпень
—
—
вересень
—
—
жовтень
—
—

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 99,3 100,0 101,9

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 в жовтні 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 – вересень 2018 р. ІСЦ становив 104 % (1,009 × 1,011 × 1,008 × 1,000 × 1,000 ×
× 0,993 × 1,000 × 1,019 × 100), тобто перевищив поріг індексації (103 %), тому в листопаді
2018 р. індексація нараховується на величину приросту ІСЦ — 18,5 % (1,037 × 1,031 ×
× 1,031 × 1,034 × 1,040 × 100 – 100).
Припустимо, заробітна плата за жовтень 2018 р. становить 10 000 грн. Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(у жовтні – листопаді 2018 р. — 1841 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2017 р., величина приросту
індексу споживчих цін, на яку має здійснюватися індексація в жовтні 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 10 257,74 грн (10 000 + 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’яз
ку з порушенням строків їх виплати» від
19.10.2000 р. № 2050-ІІІ;

ОПЛАТА ПРАЦІ

№ 11 (148) листопад 2018

• Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою КМУ від
21.02.2001 р. № 159.
Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого
грошового доходу за відповідний місяць
(після утримання податків і обов’язкових
платежів) і приросту ІСЦ у відсотках для
визначення суми компенсації.

Індекс споживчих цін для визначення
суми компенсації обчислюється шляхом множення місячних ІСЦ (за даними Держстату)
за період невиплати грошового доходу. Індекс споживчих цін у місяці, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається.
У разі виплати в жовтні 2018 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових
доходів за 2014–2018 рр. сума компенсації
нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ, наведеної в таблиці 3.

Таблиця 3
Величина приросту ІСЦ
для компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати в жовтні 2018 р.
Місяць

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

2014

140,9
139,5
134,3
126,8
118,5
116,4
115,5
113,8
107,8
102,9
99,1
93,3

Приріст ІСЦ за період невиплати доходу за роками, %
2015
2016
2017

87,5
78,1
60,7
41,0
37,9
37,4
38,8
39,9
36,7
38,5
35,8
34,9

33,7
34,2
32,9
28,4
28,3
28,5
28,6
29,0
26,8
23,3
21,1
20,0

18,7
17,6
15,5
14,5
13,0
11,2
11,0
11,1
8,9
7,6
6,7
5,6

2018

4,0
3,1
2,0
1,2
1,2
1,2
1,9
1,9
—
—

ПРИКЛАД 2

Обчислення суми компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати
Нарахований, але не виплачений у січні 2016 р. грошовий дохід у сумі 2850 грн (після
утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується в жовтні 2018 р.
Приріст індексу споживчих цін, розрахований за період невиплати грошового доходу
(лютий 2016 р. – вересень 2018 р.), за січень 2016 р. становить 33,7 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850 грн × 33,7 ÷ 100 = 960,45 грн.
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Олена МОРЄВА,
економіст

Робота

вчителя за
сумісництвом:
право на доплати
та надбавки
У закладі загальної середньої освіти особа працює вчителем
інформатики та за сумісництвом неповний робочий час —
бібліотекарем. Як оплачувати цьому працівнику роботу
за посадою бібліотекаря? Чи має він отримувати доплату
за вислугу років і надбавку за особливі умови праці?

Порядок роботи
за сумісництвом
Відповідно до ст. 21 КЗпП будь-який пра
цівник, у т. ч. вчитель, має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої
праці шляхом укладення трудового договору як в одному, так і в декількох закладах,
якщо інше не передбачено законодавством.
Виконання працівником, крім основної, іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах
трудового договору у вільний від основної
роботи час як за місцем основної роботи,
так і на інших підприємствах, вважається
сумісництвом.
Умови та порядок роботи за сумісництвом
визначено постановою КМУ «Про роботу
за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій» від
03.04.1993 р. № 245 (далі — Постанова

№ 245) та Положенням про умови роботи
за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій, затвердженим спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції Украї
ни, Міністерства фінансів України від
28.06.1993 р. № 43. Згідно з п. 2 Постанови
№ 245 тривалість роботи за сумісництвом
не може перевищувати чотирьох годин на
день і повного робочого дня у вихідний
день. Якщо керуватися ст. 50 КЗпП, то загальна тривалість відпрацьованого часу
сумісника не повинна перевищувати 50 %
встановленої місячної норми робочого часу,
яка дорівнює 40 годинам на тиждень. Тобто
якщо педагогічний працівник виконуватиме
за сумісництвом іншу, не педагогічну роботу, то його зайнятість на цій роботі може
відповідати вищезгаданій нормі, тобто 20
годинам.
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Норма тижневого навантаження педа
гогічних працівників визначається відповідно
до п. 64 Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти, зат
вердженої наказом Міністерства освіти
України від 15.04.1993 р. № 102 (далі —
Інструкція № 102), і для вчителя становить
18 годин на тиждень. Нагадаємо, що обсяг навчального навантаження, який можуть виконувати педагогічні працівники
за основним місцем роботи, граничними
розмірами не обмежується (п. 63 Інструкції
№ 102).

Оплата праці вчителя
та бібліотекаря
Місячна заробітна плата педагогічних
працівників, в т. ч. педучилища (крім вищих
навчальних закладів I–II рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладів),
визначається відповідно до п. 68 Інструкції
№ 102 шляхом множення місячної ставки
заробітної плати на їх фактичне навантаження та ділення цього добутку на встановлену норму годин на ставку. Такий порядок визначення місячної заробітної плати
стосується як вчителів, для яких робота
в школі є основним місцем роботи, так і тих,
які працюють у таких навчальних закладах
за сумісництвом. Зауважимо, що заробітна
плати сумісників не залежить від розміру їх
заробітної плати за основним місцем роботи
й виплачується за фактично відпрацьований
час відповідно до посадового окладу, встановленого у штатному розписі навчального
закладу за цією посадою.
Розміри посадових окладів бібліотечних
працівників навчальних закладів встановлюються відповідно до умов оплати праці,
визначених наказом Міністерства культури
і туризму України «Про впорядкування умов
оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 р.
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№ 745 (далі — Наказ № 745) та іншими
нормативно-правовими актами. Згідно із
законодавством бібліотечні працівники
мають право як на встановлення доплати за
вислугу років, так і на надбавку за особливі
умови праці.
Відповідно до п. 58 Інструкції № 102 біб
ліотекарю передбачено додаткову оплату за
ведення бібліотечної роботи та за роботу
з бібліотечним фондом підручників. Розмір
цієї доплати становить 5–15 % посадового
окладу відповідного працівника.
У листі Міністерства освіти і науки України від 29.08.2006 р. № 1/9-549 щодо порядку оплати праці бібліотечних працівників
зазначається, що під час визначення конк
ретного розміру доплати за завідування
бібліотекою керівник навчального закладу має враховувати і розмір фонду підручників, з яким ведеться робота бібліотечним працівником. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу
за погодженням із профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників,
з яким ведеться робота.
Доплата за вислугу років
Доплата за вислугу років проводиться
бібліотечним працівникам відповідно до
Порядку виплати доплати за вислугу років
працівникам державних і комунальних
бібліотек, затвердженого постановою КМУ від
22.01.2005 р. № 84 (далі — Порядок № 84).
Ним визначено Перелік посад працівників
державних і комунальних бібліотек, які здійснюють культурну, освітню, інформаційну,
науково-дослідну, методичну діяльність,
та встановлено порядок доплати за вислугу
років працівникам публічних, спеціальних
та спеціалізованих державних і комунальних
бібліотек залежно від стажу бібліотечної
роботи, визначеного відповідно до Порядку № 84. Бібліотека навчального закладу
згідно зі ст. 6 Закону України «Про бібліотеки
і бібліотечну справу» від 27.01.1995 р.
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№ 32/95-ВР належить до спеціальних бібліо
тек, тому її працівники мають право на одержання цієї доплати.
Виплачується така доплата щомісяця з дня
прийняття працівника на роботу за фактично відпрацьований час за основним місцем
роботи у відсотках до посадового окладу.
У ситуації, що розглядається, вчитель
працює на посаді бібліотекаря за суміс
ництвом, а отже, він не має права на одержання цієї доплати.
Надбавка за особливі умови
роботи
Згідно з постановою КМУ «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек»
від 30.09.2009 р. № 1073 (далі — Постанова
№ 1073) працівникам бібліотек встановлено
надбавку за особливі умови роботи. Така
надбавка передбачена працівникам державних та комунальних бібліотек (публічних,
спеціальних та спеціалізованих), які здій
снюють культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідницьку, методичну діяль
ність та обіймають посади, зазначені в до-

датку Порядку № 84. Ця надбавка надається
й працівникам бібліотек, які є, як у випадку,
що розглядається, структурними підрозділами навчальних закладів, оскільки належать
до спеціальних бібліотек.
Надбавка за особливі умови роботи
є обов’язковою виплатою. Її розмір уста
новлюється в граничному розмірі — 50 %
посадового окладу, і не залежить від рівня
освіти працівника та від інших надбавок та
доплат, які він одержує за основною посадою.
Тобто якщо працівник як вчитель одержує
надбавку за вислугу років, то незалежно
від цього йому має виплачуватися надбавка
і згідно з Постановою № 1073 за посадою
бібліотекаря.
Зазначимо, що Постановою № 1073 не
передбачено обмеження щодо виплати надбавки за особливі умови праці бібліотекарям,
які працюють за сумісництвом. Таким чином,
для працівників, які виконують обов’язки
бібліотекаря на умовах сумісництва, надбавка за особливі умови роботи встановлюється
в граничному розмірі 50 % посадового окладу
за цією посадою.

ПРИКЛАД

Розрахунок розміру зарплати вчителя,
який працює за сумісництвом бібліотекарем
Вчителю, який працює за посадою бібліотекаря за сумісництвом, керівником навчального
закладу встановлено 9-й тарифний розряд за посадою бібліотекаря і доплата за роботу
з бібліотечним фондом підручників у розмірі 10 % посадового окладу та надбавку за
особливі умови роботи, що становить 50 % посадового окладу.
Складові заробітної плати

Посадовий оклад бібліотекаря
(9-й тарифний розряд)
Доплата за роботу з бібліотечним
фондом підручників
Надбавка за особливі умови роботи
Усього місячна заробітна плата
за посадою бібліотекаря

Вихідні дані та
розрахунок

3048,00 × 0,5

Сума,
грн

Підстава

1524,00 Наказ № 745

1524,00 × 10 %

152,40

1524,00 × 50 %

762,00

1524,00 + 152,40 + 762,00 2438,40

п. 58 Інструкції
№ 102
Порядок № 1073
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Сьогодні в рубриці:

Вихідна допомога:
умови виплати, розмір,
оподаткування

c. 57

Відпустка наперед
і звільнення:
сплив строку
позовної давності

c. 66

Ірина Красовська,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Вихідна

допомога: умови
виплати, розмір,
оподаткування
Жодний нормативно-правовий акт не містить визначення
терміна «вихідна допомога», але зазвичай під нею розуміють
грошову суму, яку виплачують одноразово в передбачених
законодавством випадках припинення трудового договору.
У статті розглянемо, коли і в якому розмірі виплачується вихідна допомога працівнику та як її оподатковувати
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Коли виплачується
вихідна допомога
У трудовому законодавстві випадки ви
плати вихідної допомоги та її розміри ви
значені ст. 44 КЗпП і стосуються вони пере
важно звільнення працівника у зв’язку з обставинами, які виникли не з його вини.
Крім того, відповідно до ст. 20, 21 і 22
Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р.
№ 796-ХІІ (далі — Закон № 796) окремі ка
тегорії працівників-«чорнобильців» мають
право на отримання допомоги в разі вивіль
нення у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства,
скороченням чисельності або штату пра
цівників.
Щоправда Закон № 796 не визначає цю
допомогу як вихідну, але вона має багато

ознак саме вихідної допомоги. Зокрема, її
виплата пов’язана зі звільненням праців
ника за однією із підстав, передбачених
для виплати вихідної допомоги. А розмір
цієї допомоги, так само як і розмір вихідної
допомоги за ст. 44 КЗпП, прив’язаний до
середньомісячної заробітної плати. Тому, на
думку автора, допомогу, що виплачується
працівникам-«чорнобильцям», також можна розглядати як вихідну. Зауважимо, що
вона виплачується окремо від вихідної до
помоги, передбаченої ст. 44 КЗпП.

Розмір вихідної
допомоги
Розмір вихідної допомоги залежить від
підстави звільнення працівника, зазначеної
в наказі керівника підприємства. Для зруч
ності наведемо цю інформацію в таблиці.

Розмір вихідної допомоги залежно від підстави звільнення
Розмір
вихідної
допомоги

Не менше
середнього
місячного
заробітку

Дві мінімальні
заробітні
плати

Підстава припинення трудового договору

Законодавчі
норми

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу
місцевість разом із підприємством, а також відмова від
продовження роботи через зміну істотних умов праці

П. 6 частини
першої ст. 36,
ст. 44 КЗпП

Зміни в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідація,
реорганізація, банкрутство або перепрофілювання
підприємства, скорочення чисельності або штату працівників

П. 1 частини
першої ст. 40,
ст. 44 КЗпП

Виявлена невідповідність працівника займаній посаді або
виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або
стану здоров’я, які перешкоджають продовженню такої
роботи, а також відмова в наданні або скасування допуску
до державної таємниці, якщо виконання трудових обов’язків
потребує такого допуску

П. 2 частини
першої ст. 40,
ст. 44 КЗпП

Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю
роботу

П. 6 частини
першої ст. 40,
ст. 44 КЗпП

Призов або вступ працівника на військову службу, направлення
на альтернативну (невійськову) службу1

П. 3 частини
першої ст. 36,
ст. 44 КЗпП
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Розмір
вихідної
допомоги

Підстава припинення трудового договору

Законодавчі
норми

Згідно
з колективним
договором,
але не менше
тримісячного
середнього
заробітку

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника у зв’язку
з порушенням керівником підприємства вимог законодавства
про працю, колективного чи трудового договору, укладеного на
невизначений строк

Частина третя
ст. 38, ст. 44
КЗпП

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника у зв’язку
з порушенням керівником підприємства вимог законодавства
про працю, колективного чи строкового трудового договору

Частина
перша ст. 39,
ст. 44 КЗпП

Трикратний
розмір
середньомісячної
заробітної
плати

Вивільнення у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або
перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності
або штату працівників, віднесених до 1, 2 та 3 категорії осіб,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Абзац другий
п. 7 частини
першої ст. 20,
п. 1 частини
першої ст. 21,
п. 1 частини
першої ст. 22
Закону № 796

Не менше
ніж шестимісячний
середній
заробіток

Припинення повноважень посадових осіб

П. 5 частини
першої ст. 41,
ст. 44 КЗпП

Зауважимо, що вказані вище розміри
вихідної допомоги є мінімальними, а коло
випадків її виплати — обмеженим. Однак
за рішенням керівника підприємства чи за
умовами колективного договору вихідна
допомога може виплачуватися і в інших ви
падках та розмірах. Це дозволено частиною
першою ст. 91 КЗпП, згідно з якою підпри
ємства, установи та організації в межах своїх
повноважень та за рахунок власних коштів
можуть встановлювати додаткові, порівняно
із законодавством, трудові та соціально-по
бутові пільги для працівників.
Виплату вихідної допомоги в разі звіль
нення також можна віднести до трудових
1 Незважаючи на згадування цього виду вихідної до
помоги в ст. 44 КЗпП, за цією підставою така допомога
виплачується лише в разі, якщо це передбачено умовами
колективного договору, оскільки цю норму свого часу
було визнано такою, що не відповідає Конституції України.

пільг, тому керівництво підприємства вправі
виплачувати її в більшому, ніж передбачено
законодавством, розмірі, а також визначати
інші випадки її виплати своїм працівникам.
Головне, щоб ця виплата була оформлена
документально, наприклад, передбачена
положеннями колективного чи трудового
договору або іншим внутрішнім докумен
том підприємства. При цьому зменшувати
законодавчо встановлений розмір вихідної
допомоги не можна.

Як розраховується
вихідна допомога
Із зазначеної в таблиці інформації бачимо, що майже в усіх випадках виплати ви
хідної допомоги (крім виплати в разі звіль
нення у зв’язку з призовом або вступом
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працівника на військову службу) її розмір
«прив’язаний» до розміру середньомісячної
зарплати працівника. Отже, саме її й потрібно
розрахувати передусім.
Розрахунок середньої зарплати
Розмір середньої зарплати для розрахунку вихідної допомоги визначається відповідно до Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок
№ 100). Щоб обчислити середню зарплату,
необхідно знати кількість робочих днів, фактично відпрацьованих працівником у роз
рахунковому періоді, а також суму виплат
за цей період.
Розрахунковим періодом є два останніх
календарних місяці, що передують звіль
ненню (п. 2 Порядку № 100). При цьому
не потрібно, щоб розрахункові місяці були
відпрацьовані повністю: якщо в них від
працьовано хоча б один день, то середню
зарплату обчислюють виходячи із нарахувань
за цей день.
Якщо протягом двох останніх календар
них місяців працівник не працював жодного
дня, середня заробітна плата обчислюється
виходячи з виплат за два попередніх місяці
роботи. Якщо ж і протягом цих місяців пра
цівник не був на роботі жодного робочого
дня не з власної вини, середня зарплата
обчислюється відповідно до абзацу третьо
го п. 4 Порядку № 100, а саме виходячи із
встановлених йому в трудовому договорі
тарифної ставки, посадового (місячного)
окладу (без урахування премій, надбавок
тощо).
У разі якщо в розрахунковому періоді
є час, протягом якого працівник не працював
згідно з чинним законодавством або з інших
поважних причин і за ним не зберігався се
редній заробіток або зберігався частково, то
такий час виключається з розрахункового
періоду (абзац шостий п. 2 Порядку № 100).
Нагадаємо, до таких періодів можна відне
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сти час, коли працівник з не залежних від
нього причин працював у режимі неповного
робочого часу, йому надавалася відпустка
без збереження заробітної плати, було за
проваджено простій тощо.
Виплати, які враховуються під час об
числення середньої зарплати, вказані в абзаці першому п. 3 Порядку № 100. До них
належать:
• основна заробітна плата;
• доплати й надбавки (за надурочну роботу, роботу в нічний час, суміщення професій і посад, розширення зони обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт
працівником-почасовиком, високі досягнення в праці (високу професійну майстерність),
умови праці, інтенсивність праці, керівництво бригадою, вислугу років, тощо);
• виробничі премії та премії за економію
конкретних видів палива, електроенергії та
теплової енергії;
• винагорода за підсумками роботи за
рік та вислугу років тощо.
При цьому слід враховувати особливості
включення окремих виплат, здійснених
у розрахунковому періоді, до складу серед
ньої зарплати, а саме:
• премії включаються в заробіток того
місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату;
• премії, які виплачуються за квартал
і більш тривалий проміжок часу, включають
ся в заробіток у тій частині, яка відповідає
кількості місяців у розрахунковому періоді;
• якщо в розрахунковому періоді не пов
ністю відпрацьовані всі робочі дні, премії,
винагороди та інші заохочувальні виплати
враховуються пропорційно часу, відпрацьо
ваному в розрахунковому періоді;
• одноразова винагорода за підсумками
роботи за рік і за вислугу років включаються
шляхом додавання до заробітку кожного
місяця розрахункового періоду 1/12 вина
городи, нарахованої в поточному році за
попередній календарний рік.
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Усі виплати включаються в розрахунок
середньої заробітної плати в тому розмірі,
в якому вони нараховані, без виключення
сум податків, зборів, аліментів тощо, за винятком відрахувань із зарплати осіб, засу
джених за вироком суду до виправних робіт
без позбавлення волі.
Якщо протягом періоду, за який проводиться розрахунок, відбулося підвищення
посадового окладу (тарифної ставки) пра
цівника, то його слід відкоригувати на від
повідний коефіцієнт підвищення згідно
з п. 10 Порядку № 100. Але якщо підвищення
посадового окладу (тарифної ставки) від
булося у зв’язку із присвоєнням працівнику
вищого розряду або переведення на вище
оплачувану роботу (посаду), то коригування
середньої заробітної плати не проводиться
(абзац третій п. 10 Порядку № 100).
Перелік виплат, які не враховуються
під час обчислення середньої зарплати, на
ведено в абзаці першому п. 4 Порядку № 100.
До таких виплат, зокрема, належать виплати
одноразового характеру (одноразові допла
ти та виплати), компенсаційні виплати на
відрядження, вартість безоплатно виданого
спецодягу, молока та лікувального харчуван
ня, дотації на харчування, проїзд, вартість
путівок за рахунок підприємства.
Крім перелічених також не враховуються
виплати за час, протягом якого за праців
ником зберігається середній заробіток (за
час виконання державних та громадських

обов’язків, щорічної та додаткової відпустки,
відрядження), та допомога по тимчасовій
непрацездатності (абзац другий п. 4 Порядку
№ 100).
Розрахунок суми допомоги
Сума вихідної допомоги обчислюється
шляхом множення середньоденної заробітної
плати на середньомісячне число робочих
днів (абзац перший п. 8 Порядку № 100).
Середньоденна заробітна плата визнача
ється діленням заробітної плати за фактично
відпрацьовані протягом двох місяців робочі
дні на число таких відпрацьованих робочих
днів у розрахунковому періоді. А середньо
місячне число робочих днів розраховується
діленням сумарного числа робочих днів за
два останніх календарних місяці згідно із
встановленим графіком роботи підприєм
ства на 2 (абзац третій п. 8 Порядку № 100).
Керуючись зазначеним, можна скласти
формулу для розрахунку вихідної допомоги:
Вд = (З ÷ РДф) × (РДг ÷ 2),

де Вд — сума вихідної допомоги;
З — заробітна плата за розрахунковий
період;
РДф — кількість фактично відпрацьованих
робочих днів у розрахунковому періоді;
РДг — кількість робочих днів за графіком
роботи підприємства в розрахунковому
періоді.

ПРИКЛАД 1

Розрахунок вихідної допомоги в разі звільнення працівника
за скороченням штату
Працівника звільняють за скороченням штату 05.11.2018 р. Він має право на вихідну
допомогу в розмірі не менше середньомісячної зарплати. Оклад працівника становить
7000,00 грн.
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За два останніх місяці перед звільненням йому було нараховано:
• у вересні 2018 р. — 6985,00 грн, з них:
3500,00 грн — оплата за окладом;
3485,00 — відпускні за період з 10 по 23 вересня;
• у жовтні 2018 р. — 7602,27 грн, з них:
5727,27 грн — оплата за окладом;
875,00 грн — оплата за дні тимчасової непрацездатності з 23 по 26 жовтня;
1000,00 грн — премія до ювілею.
«Лікарняні», відпускні та премія до ювілею не враховуються під час розрахунку середньої зарплати працівника, а отже, включаються лише виплати, нараховані за посадовим
окладом працівника, — 9227,27 грн (3500,00 грн + 5727,27 грн).
Кількість фактично відпрацьованих працівником робочих днів у розрахунковому періоді
становить:
(20 роб. дн. – 10 роб. дн.) + (22 роб. дн. – 4 роб. дн.) = 28 роб. дн.
Кількість робочих днів за графіком роботи підприємства в розрахунковому періоді:
20 роб. дн. + 22 роб. дн. = 42 роб. дн.
Сума вихідної допомоги, що належить працівнику до виплати, дорівнює:
Вд = (9227,27 грн ÷ 28 роб. дн) × (42 роб. дн ÷ 2) = 6920,45 грн.

Розрахунок вихідної допомоги
в окремих випадках
Трапляється, що звільненню за скороченням штату працівників передує період, про
тягом якого на підприємстві було встановлено простій або робота на умовах неповного
робочого часу. Як у таких випадках розра
ховувати вихідну допомогу?
Простій у розрахунковому періоді
Згідно з частиною першою ст. 113 КЗпП час
простою не з вини працівника оплачується з
розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки,
встановленого працівнику відповідного роз

ряду чи окладу. Тобто оплата за час простою
є, але нараховується частково.
Як зазначалося вище, час, протягом якого
працівник не працював згідно із законодав
ством або з інших поважних причин і за ним
зберігався заробіток або зберігався частково,
виключається із розрахункового періоду. До
такого часу належить і час простою, коли
працівник не працював за рішенням керів
ника підприємства (тобто не з власної вини)
і йому частково виплачувався заробіток.
Отже, дні простою не з вини працівника потрібно виключити із розрахункового
періоду, а оплату за ці дні — не враховувати
під час розрахунку середньої зарплати.

ПРИКЛАД 2

Розрахунок вихідної допомоги, якщо в розрахунковому періоді
на підприємстві було запроваджено простій
Використовуючи умови прикладу 1 припустимо, що після прийняття рішення про
скорочення штату та попередження про це працівника на підприємстві з 01.10.2018 р.
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було запроваджено тимчасовий простій. За дні простою в жовтні 2018 р. працівнику було
нараховано 4666,70 грн.
Оскільки період простою не з вини працівника (виплати й дні) не враховується під
час розрахунку середньої зарплати, беремо до уваги лише вересень 2018 р. Відпускні
не включаємо до розрахунку, лише оплату 3500,00 грн за окладом за 10 відпрацьованих
робочих днів.
У розрахунковому періоді за графіком роботи підприємства було 42 робочих дні (20 —
у вересні та 22 — у жовтні).
Вихідна допомога становить:
Вд = (3500,00 грн ÷ 10 роб. дн) × (42 роб. дн ÷ 2) = 7350,00 грн.
У той же час дні простою з вини працівника не виключаються із розрахункового періоду.

ПРИКЛАД 3

Розрахунок вихідної допомоги, якщо в розрахунковому періоді
був простій з вини працівника
Використовуючи умови прикладу 1 припустимо, що в розрахунковому періоді під час
роботи працівник випадково переплутав хімічні суміші, внаслідок чого частина обладнання
вийшла з ладу. Під час ремонту обладнання (з 16 по 19 жовтня) працівник перебував у
простої з власної вини, відповідно, за цей період йому не нараховувалась зарплата.
Загалом у жовтні 2018 р. працівнику було нараховано 6329,54 грн, з них:
• 4454,54 грн — оплата за окладом (за 14 відпрацьованих робочих днів);
• 875,00 грн — оплата за дні тимчасової непрацездатності з 23 по 26 жовтня;
• 1000,00 грн — премія до ювілею.
До розрахунку включаються оплата за окладом у вересні та жовтні 2018 р. — 7954,54 грн
(3500,00 грн + 4454,54 грн). При цьому враховуються як відпрацьовані у розрахунковому
періоді робочі дні, так і робочі дні, коли працівник перебував у простої з власної вини.
Кількість робочих днів, які беруться до розрахунку, становить:
(20 роб. дн. – 10 роб. дн.) + (22 роб. дн. – 4 роб. дн.) = 28 роб. дн.
Кількість робочих днів у розрахунковому періоді за графіком роботи підприємства —
42 роб. дн. (20 — у вересні та 22 — у жовтні).
Вихідна допомога становить:
Вд = (7954,54 грн ÷ 28 роб. дн) × (42 роб. дн ÷ 2) = 5965,90 грн.

Неповний робочий час
Неповний робочий час може бути вста
новлено як для окремого працівника, так
і для всього підприємства. А оскільки під
час розрахунку середньомісячного числа
робочих днів слід враховувати робочі дні

за два останніх календарних місяці згідно
з графіком роботи підприємства, встанов
лення режиму неповного робочого часу для
окремого працівника або для всього підпри
ємства впливає на розмір вихідної допомоги
в разі звільнення.
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ПРИКЛАД 4

Розрахунок вихідної допомоги, якщо в розрахунковому періоді
працівнику встановлено неповний робочий тиждень
Працівник, який 05.11.2018 р. звільняється за скороченням штату, починаючи
з 01.09.2018 р. працював у режимі неповного робочого тижня — тричі на тиждень: понеділок, середа та п’ятниця. Оклад працівника — 7000,00 грн. У розрахунковому періоді йому була нарахована лише оплата за окладом.
У розрахунковому періоді (вересень – жовтень 2018 р.) працівник відпрацював 25 робочих днів: 12 робочих днів у вересні та 13 робочих днів — у жовтні. За відпрацьований
час йому було нараховано зарплату на загальну суму 8336,40 грн, з неї: 4200,00 грн —
зарплата за вересень 2018 р., 4136,40 грн — зарплата за жовтень 2018 р.
За графіком роботи підприємства в розрахунковому періоді було 42 робочих дні:
20 робочих днів у вересні та 22 робочих дні — у жовтні.
Вихідна допомога становить:
Вд = (8336,40 грн ÷ 25 роб. дн) × (42 роб. дн ÷ 2) = 7002,57 грн.

ПРИКЛАД 5

Розрахунок вихідної допомоги, якщо в розрахунковому періоді
на підприємстві встановлено неповний робочий тиждень
Використовуючи умови прикладу 5 припустимо, що з 01.09.2018 р. неповний режим
роботи — тричі на тиждень: понеділок, середа та п’ятниця — було встановлено по всьому
підприємству.
У такому випадку за графіком роботи підприємства в розрахунковому періоді було 25
робочих днів: 12 робочих днів у вересні та 13 робочих днів — у жовтні. Тобто в цьому разі
кількість робочих днів у працівника та за графіком підприємства збігається.
Вихідна допомога становить:
Вд = (8336,40 грн ÷ 25 роб. дн) × (25 роб. дн ÷ 2) = 4334,93 грн.

Як бачимо з прикладів, різниця в розмірі
вихідної допомоги в разі встановлення ре
жиму неповного робочого часу для окремого
працівника або для всього підприємства
суттєва. Якщо на умовах неповного робо
чого часу працює лише працівник, а під
приємство — у звичайному режимі, то це не
позначається на розмірі вихідної допомоги,
яка дорівнює його середній зарплаті, тобто

ніби він працював повний робочий час2.
А в разі запровадження режиму неповного
робочого часу на всьому підприємстві роз
мір вихідної допомоги працівника дорівнює
його фактичній середній зарплаті, яку він
2 Хоча розрахунок і відповідає п. 8 Порядку № 8, це
не зовсім правильно, оскільки вихідна допомога за своєю
суттю все ж є допомогою, яка має бути співставною із
середньою зарплатою працівника. (Прим. ред.)
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отримує, працюючи неповний робочий тиж
день. Однак і в цьому разі також дотримані
вимоги законодавства.

Оподаткування вихідної
допомоги
ПДФО та ВЗ
Перелік доходів, які не включаються до
загального місячного (річного) оподатко
вуваного доходу працівника як платника
податків, визначено п. 165.1 ПКУ. Суму вихідної допомоги не включено до зазначеного
переліку, а отже, прямої вказівки на те, що
сума вихідної допомоги, яка виплачується
працівнику, не включається до його оподат
ковуваного доходу, цей пункт ПКУ не містить.
Своєю чергою, пп. 164.2.20 ПКУ вста
новлено, що до оподатковуваного доходу
працівника включаються й інші доходи.
Переліку таких доходів немає, але, за логі
кою, маються на увазі доходи, які не вказані
в п. 164.2 ПКУ, й до них можна віднести
і вихідну допомогу.

Враховуючи зазначене, сума вихідної
допомоги як інший дохід включається до
оподатковуваного доходу працівника і, відповідно, з неї утримується ПДФО за ставкою 18 % та ВЗ — 1,5 %.
ЄСВ
Згідно з п. 4 розділу І Переліку видів ви
плат, що здійснюються за рахунок коштів
роботодавців, на які не нараховується єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого по
становою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, на
суму вихідної допомоги в разі припинення
трудового договору ЄСВ не нараховується.

Відображення в обліку
З огляду на те, що вихідна допомога є ви
платою за невідпрацьований час (тобто не
належить до зарплати), в бухгалтерському
обліку згідно з Інструкцією про застосування
Плану рахунків її нарахування відобража
ється проведенням: Дт 949 — Кт 663.

Що нового
Довідка про трудовий та страховий стаж
На веб-порталі електронних послуг ПФУ
portal.pfu.gov.ua у страхувальників є можливість замовити додаток 9 «Дані про трудовий
та страховий стаж» найманого працівника.
Для її отримання насамперед потрібно авторизуватися на порталі. Далі на головній сторінці в розділі «Комунікації з ПФУ» обрати «Запити на отримання електронних документів» та
в меню обрати «Довідка про трудовий та страховий стаж».
Після цього слід заповнити «Новий запит на
отримання документів» даними свого працівни-

ка, вказавши його П. І. Б., ідентифікаційний код
і телефон. Після підписання запиту електрон
ним цифровим підписом його слід направити
в ПФУ.
У результаті обробки звернення буде надіслано образ документа у вигляді pdf-довідки
та електронний документ, підписаний ЕЦП
ПФУ, який згідно з чинним законодавством
є аналогом паперового документа, підписаного
відповідальною особою в органі Пенсійного
фонду України.
Порядок реєстрації на порталі див. на с. 95.
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Катерина Чучаліна,
юрист

Відпустка

наперед і звільнення:
сплив строку
позовної давності
У попередньому номері було розглянуто податкові наслідки
прощення боргу працівника щодо зайво виплачених відпуск
них до спливу строку позовної давності. Однак трапляються
випадки, коли в разі звільнення підприємство не повідомляє
працівника про необхідність сплатити ПДФО та/або не вчи
няє жодних дій з прощення боргу. Тож у статті з’ясуємо, які
виникають наслідки щодо сплати ПДФО за зобов’язаннями
колишнього працівника, якщо минув строк позовної давності

Борг, не повернутий протягом
позовної давності, —
додаткове благо
Відповідно до пп. «ґ» пп. 164.2.17 ПКУ до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається
дохід, отриманий платником податку як
додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 цього Кодексу) у вигляді суми
безповоротної фінансової допомоги (крім
суми процентів, умовно нарахованих на
таку допомогу).

У пп. 14.1.257 ПКУ передбачено, що до
безповоротної фінансової допомоги, серед
іншого, належить сума коштів, передана
платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або
без укладення таких договорів; сума заборгованості одного платника податків перед
іншим платником податків, що не стягнута
після закінчення строку позовної давності.
У свою чергу в пп. «а» пп. 14.1.11 ПКУ визначено, що безнадійна заборгованість — це
заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких
минув строк позовної давності.
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У розумінні зазначених норм отримані
колишнім працівником кошти набувають
статусу безповоротної фінансової допомоги
лише у випадку, якщо такі кошти залишилися
в розпорядженні працівника після спливу
строку позовної давності, що за загальним
правилом становить три роки, про що ми
писали раніше.
Разом із тим дехто з правників вважає,
що до таких правовідносин не можна застосовувати приписи пп. «ґ» пп. 164.2.17
ПКУ, оскільки в розумінні пп. 14.1.47 ПКУ
додаткові блага — це кошти, матеріальні
чи нематеріальні цінності, послуги, інші
види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом,
якщо такий дохід не є заробітною платою
та не пов’язаний з виконанням обов’язків
трудового найму або не є винагородою за
цивільно-правовими договорами (угодами),
укладеними з таким платником податку (крім
випадків, прямо передбачених нормами
розділу IV ПКУ).
На нашу думку, в досліджуваних правовідносинах йдеться саме про додаткове благо,
оскільки зайво виплачена сума відпустки не
є ані заробітною платою, ані виплатами, що
пов’язані з обов’язками трудового найму.
Зокрема, це вбачається з визначення поняття «заробітна плата», наведеного в ст. 1
Закону про оплату праці. Заробітна плата —
це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором
роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Оскільки звільнений
працівник не виконував роботу, а кошти
йому були виплачені наперед, то в цьому випадку йдеться про додаткове благо.
У пп. 164.2.7 ПКУ передбачено, що до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається
сума заборгованості платника податку за
укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності
та яка перевищує суму, що становить 50 %
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місячного прожиткового мінімуму, діючого
для працездатної особи на 1 січня звітного
податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II цього Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення
податкового боргу. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та зазначає їх у річній податковій декларації.
Разом із тим вбачається правильним не
застосовувати цю норму до таких правовідносин, оскільки зайво виплачені суми
відпускних не є заборгованістю звільненого
працівника за укладеним ним цивільно-правовим договором.

Чи має підприємство
перерахувати до бюджету ПДФО
за звільненого працівника
На нашу думку, ні. Це обов’язок колишнього працівника. Водночас звертаємо увагу на те, що судової практики з цього питання немає (суди досліджували подібні правовідносини, але не саме такі, як у випадку, що
розглядається). Тож нашу позицію може не
підтримати Верховний Суд, але наразі виходимо з такого.
Верховний Суд (далі — ВС) у справі
№ 804/2913/15 (№ К/9901/48007/18) досліджував дещо інші правовідносини, ніж
у нашому випадку, але в постанові від
08.08.2018 р. виклав цікаву правову позицію, що може бути корисною: «списання
дебіторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності, в бухгалтерському обліку не пов’язаний з обов’язком
повідомлення боржника (фізичної особи)
про анулювання боргу та включення суми
анульованого боргу до податкового розрахунку по формі 1 ДФ».
У пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ визначено,
що до загального місячного (річного) опо-
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датковуваного доходу платника податку
включається основна сума боргу (кредиту)
платника податку, прощеного (анульованого)
кредитором за його самостійним рішенням,
не пов’язаним з процедурою банкрутства,
до закінчення строку позовної давності,
у разі якщо його сума перевищує 25 % однієї
мінімальної заробітної плати (у розрахунку
на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. При цьому у вказаній нормі
передбачено, хто сплачує ПДФО: у разі неповідомлення кредитором боржника про
прощення (анулювання) боргу в порядку,
визначеному цим підпунктом, такий кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки
податкового агента щодо доходів, визначених
цим підпунктом.
Отже, якщо кредитором здійснено прощення (анулювання) боргу за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, то ПДФО сплачується підприємством у разі, якщо боржника належним чином не було повідомлено. Це важливо, оскільки в іншому випадку втрачається
сенс прощення боргу, оскільки останній не
може бути прощений після спливу строків
позовної давності, а також стягнутий у судовому порядку.
Таким чином, сенс повідомлення фізичної
особи про прощення боргу до закінчення
строку позовної давності полягає в тому,
що звільнений працівник не знає, що в нього зник борг, а отже, виникли податкові
зобов’язання з ПДФО. У той же час якщо
боржника повідомлено про такі обставини,
він знає про необхідність сплати ПДФО до
бюджету.
Із системного аналізу, наведеного вище,
вбачається, що підприємство не повинно
сплачувати ПДФО за звільненого працівника після спливу строку позовної давності, оскільки працівник знає про виникнення в нього доходу і сам повинен
сплатити ПДФО до бюджету.
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Наведене твердження узгоджується із приписами пп. 14.1.180 та п. 18.1 ПКУ (якими
визначено поняття податкового агента),
пп. 1.2 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь фізичних осіб, і сум утриманого з них
податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4
(далі — Порядок № 4), та правової позиції, що викладена в постанові ВС у справі
№ 804/2913/15 (№ К/9901/48007/18).
Зокрема, у пп. 1.2 Порядку № 4 визначено,
що податковий розрахунок — це документ,
який свідчить про суми доходу, нарахованого
(виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/
або сплаченого податку. Тобто податковий
агент (той, хто перераховує за фізичну особу
ПДФО до бюджету) відображає у ф. № 1ДФ
суму доходу, з якого такий податковий агент
зобов’язаний утримати та перерахувати до
бюджету ПДФО. А оскільки ВС висловив правову позицію, за якою списання дебіторської
заборгованості, за якою минув строк позовної давності, не зобов’язує кредитора включати суму списаного боргу до податкового
розрахунку за ф. № 1ДФ, то й сплачувати до
бюджету ПДФО підприємству не потрібно.

Нечіткість норм ПКУ не може бути
підставою для штрафних санкцій
Оскільки в ПКУ чітко не прописано, як
діяти в цій ситуації, контролюючий орган
може нарахувати підприємству штраф. Це
суперечитиме практиці Європейського суду
з прав людини (ЄСПЛ).
Так, ст. 1 Першого протоколу до Конвенції
про захист прав людини і основоположних
свобод від 04.11.1950 р. (далі — Конвенція)
передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм
майном. Ніхто не може бути позбавлений
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своєї власності інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином
не обмежують право держави вводити в дію
такі закони, які вона вважає за необхідне,
щоб здійснювати контроль за користуванням
майном відповідно до загальних інтересів
або для забезпечення сплати податків чи
інших зборів або штрафів.
Разом із тим, як свідчить практика ЄСПЛ,
найчастіше втручання в право власності
фізичних та юридичних осіб відбувається
з боку державних органів, зокрема органів
виконавчої влади, іноді органів судової влади,
шляхом прийняття законодавчих актів чи
в разі винесення незаконного рішення суду,
тоді як ст. 1 Першого протоколу забороняє
будь-яке невиправдане втручання державних органів.
Втручання має бути законним, тобто
здійснено на підставі закону. Під «законом»
Конвенція розуміє нормативний акт, що має
бути «доступним» (accessible) та «передбачуваним» (forseable). Також закон має відповідати всім вимогам нормативного акта.
«Доступність закону» означає наявність
доступу та знань щодо цього закону в суспільстві та в осіб.
«Передбачуваність» означає можливість
передбачити певні дії або наслідки, що можуть виникнути у зв’язку із застосуванням
закону.
ЄСПЛ у своїх рішеннях нагадує, що незважаючи на те що держави мають широкі
рамки розсуду під час визначення умов
і порядку, за яких приватна або юридична
особа може бути позбавлена своєї власності,
позбавлення останньої, навіть якщо воно
переслідує законну мету в інтересах суспільства, розглядатиметься як порушення ст. 1

ОБЛІК І ПОДАТКИ

Першого протоколу, якщо не була дотримана
розумна пропорційність між втручанням у
права фізичної чи юридичної особи та інтересами суспільства. Також матиме місце
порушення ст. 1 Першого протоколу й у випадку, якщо наявний істотний дисбаланс
між тягарем, що довелося понести приватній
особі, і переслідуваними цілями інтересів
суспільства.
Так, згідно зі змістом п. 51 рішення
у справі «Щокін проти України», висловлюючись про «закон» ст. 1 Першого протоколу
Конвенції, ЄСПЛ посилається на ту саму
концепцію, що міститься в інших положеннях Конвенції (п. 54 рішення у справі
«Шпачек s.r.о.» проти Чеської Республіки»
від 09.11.1999 р. № 26449/95). Ця концепція
передусім вимагає, щоб такі заходи мали
підстави в національному законодавстві.
Вона також відсилає до якості такого закону, вимагаючи, щоб він був доступним для
зацікавлених осіб, чітким та передбачуваним у своєму застосуванні (п. 109 рішення
у справі «Бейелер проти Італії» № 33202/96,
ЄСПЛ 2000-І).
Інакше кажучи, роботодавець не може
бути позбавлений свого майна (у розмірі
ПДФО), у разі якщо закон (ПКУ) є нечітким
і передбачає двозначне трактування (сплатити ПДФО повинен як роботодавець, так
і колишній працівник).
Отже, законом (ПКУ) має бути чітко встановлено, хто сплачує ПДФО в такому випадку.
Чітких норм в ПКУ на цей момент немає,
тож ПКУ не відповідає вимогам доступності
та якості закону.
І хоча висновки, наведені вище, здаються
логічними, правомірними та обґрунтованими, додатковим аргументом на користь
підприємства в разі виникнення податкового
спору може стати практика ЄСПЛ.
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Роз’яснюють фахівці ДФСУ
Запитання – відповіді із Загальнодоступного інформаційно-довідкового
ресурсу ДФСУ (ЗіР)

Оприбуткування в касу
іноземної валюти
Як суб’єкту господарювання оприбуткувати іноземну валюту в касу?
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою НБУ від
29.12.2017 р. № 148 (далі — Положення
№ 148), визначає порядок ведення касових
операцій у національній валюті України
юридичними особами (крім банків) та їх
відокремленими підрозділами незалежно
від організаційно-правової форми та форми
власності, органами державної влади та
органами місцевого самоврядування під час
здійснення ними діяльності з виробництва,
реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами,

які здійснюють підприємницьку діяльність,
фізичними особами.
Згідно з п. 11 розділу II Положення № 148
оприбуткуванням готівки в касах установ/
підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки
з оформленням їх касовими ордерами та
веденням касової книги, є здійснення обліку
готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових
касових ордерів.
Пунктом 39 розділу IV Положення № 148
передбачено, що установи/підприємства
відображають у касовій книзі всі надходження та видачу готівки в національній валюті
(додаток 5 до Положення № 148).
Прибуткові та видаткові касові ордери до
передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (додаток 4 до

№ 11 (148) листопад 2018

Положення № 148), який ведеться окремо за
прибутковими та видатковими операціями
(п. 33 розділу III Положення № 148).
Разом з тим на сьогодні окремих вимог
до оприбуткування готівкової іноземної
валюти в касу не передбачено.
Установа/підприємство на підставі Положення № 148 зобов’язана розробити та
затвердити внутрішнім документом порядок
оприбуткування готівки в касі установи/
підприємства, в якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів. Розроблений порядок має відповідати вимогам Положення № 148 і не супере
чити законодавству України (п. 12 розділу II
Положення № 148).
Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі —
Закон № 996) підставою для бухгалтерського
обліку господарських операцій є первинні
документи, які фіксують факти здійснення
таких господарських операцій.
Інформація, що міститься в прийнятих
до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухобліку в регістрах
синтетичного та аналітичного обліку шляхом
подвійного запису їх на взаємопов’язаних
рахунках бухобліку. Операції в іноземній
валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній
валюті окремо (п. 3 ст. 9 Закону № 996).
Для перерахунку іноземної валюти в гривню необхідно застосовувати офіційний курс
гривні до іноземної валюти, встановлений
НБУ на дату оприбуткування коштів у касу.
Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться відповідно до вимог
П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».
Згідно із п. 4 П(С)БО 21 валюта звітності —
це грошова одиниця України. Валютний
курс — установлений НБУ курс грошової
одиниці України до грошової одиниці іншої
країни.
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Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті
звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу
на початок дня, дати здійснення операції
(п. 5 П(С)БО 21).
Статтею 5 Закону № 996 визначено, що
підприємства ведуть бухгалтерський облік
і складають фінансову звітність у грошовій
одиниці України. На вимогу користувачів
фінансова звітність може бути додатково
перерахована в іноземну валюту.
Враховуючи викладене вище, під час
отримання готівкової іноземної валюти
в касу суб’єкта господарювання необхідно
виписати прибутковий касовий ордер, відривна квитанція якого передається особі,
яка вносить валюту. Такий прибутковий
касовий ордер потрібно зареєструвати
в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.
Водночас дані про отриману готівкову
іноземну валюту та її еквівалент у національній валюті, зазначені в прибутковому
касовому ордері, необхідно відобразити
в касовій книзі. При цьому касова книга та
журнал реєстрації прибуткових і видаткових
касових документів ведуться по кожній іноземній валюті окремо.
Разом з тим пропонуємо суб’єктам господарювання звернутись до НБУ як до розробника Положення № 148 для отримання
детальнішого роз’яснення з порушеного
питання.

Відображення у ф. № 1ДФ
списаної заборгованості ФОП
Яким чином юридична особа (підприємець) оподатковує та відображає у ф. № 1ДФ суму списаної після
закінчення строку позовної давності заборгованості за надані, але не оплачені
товари на користь підприємця, який припинив державну реєстрацію?
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Якщо юридичною особою (підприємцем) після закінчення строку позовної
давності списується сума заборгованості за надані, але не оплачені товари на користь підприємця, який припинив державну
реєстрацію підприємницької діяльності, то
така сума оподатковується ПДФО за ставкою
18 % та ВЗ за ставкою 1,5 % з відображенням її у ф. № 1ДФ як доходу, отриманого у
вигляді додаткового блага з ознакою «126».

Оподаткування неповерненої
ФОП фіндопомоги
Чи включається до складу доходу
підприємця — платника єдиного
податку сума отриманої та не поверненої поворотної фінансової допомоги, якщо ним прийнято рішення про
припинення підприємницької діяльності
до спливу 12 календарних місяців?
У разі прийняття підприємцем рішення про припинення підприємницької
діяльності та якщо ним не повернуто
отриману поворотну фінансову допомогу
до спливу 12 календарних місяців, фізична
особа включає таку допомогу до загального
річного оподатковуваного доходу та подає
річну податкову декларацію про майновий
стан і доходи як фізична особа (громадянин)
відповідно до вимог розділу IV «Податок на
доходи фізичних осіб» ПКУ.

Подання довідки-розрахунку
з «мінусом»
Чи приймає банк довідку-розрахунок на виплату зарплати із від’єм
ним значенням рядка 5?
У разі погодження контролюючим
органом довідки-розрахунку на виплату заробітної плати з від’ємним
значенням рядка 5 «Сума єдиного внеску, яка
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зазначається в розрахунковому документі,
та підлягає перерахуванню (р. 2 + р. 3 –
– р. 4)», банк приймає таку довідку-розрахунок до виконання за умови документального
підтвердження сплаченого ЄСВ. Документальним підтвердженням сплаченого ЄСВ
є розрахункові документи (документи на
переказ готівки) про перерахування ЄСВ
(у т. ч. з поточного рахунку, відкритого
в іншому банку), в яких у реквізиті «Приз
начення платежу» платник зазначив період,
за який зарплата нарахована, а банк платника заповнив реквізит «Дата виконання»1.

Допомога у сплаті єдиного
соціального внеску
Які фермерські господарства отримують державну допомогу по сплаті
ЄСВ?
Відповідно до п. 13-1.1 ст. 13-1 Закону
України «Про державну підтримку
сільського господарства України» від
26.06.2004 р. № 1877-IV додаткова фінансова підтримка через механізм доплати на
користь застрахованих осіб — членів/голови сімейного фермерського господарства
ЄСВ надається сімейним фермерським господарствам, які зареєстровані платниками єдиного податку четвертої групи згідно
із главою 1 розділу XIV ПКУ. Така фінансова
підтримка надається за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України,
в т. ч. за рахунок коштів, які спрямовуються
на державну підтримку сільськогосподарсь
ких товаровиробників відповідно до п. 42
розділу VI Бюджетного кодексу України.

1 Порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України
від 09.09.2013 р. № 453. Особливості його застосування
з 01.01.2016 р. ДФСУ роз’яснила у листі від 15.01.2016 р.
№ 1259/7/99-99-17-03-01-17. (Прим. ред.)
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Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту інформаційних
систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду
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Звітність з ЄСВ:

заповнення таблиць 5 і 6
У зв’язку з тим що у вересні бухгалтери за новою формою
мали подавати таблицю 5 звітності з ЄСВ, на пряму телефонну
лінію редакції надійшло багато запитань, що стосувалися її
заповнення. І хоча відповіді на більшість з них були завчасно
розглянуті в нашому журналі в № 8/2018 і № 9/2018, вони
все одно продовжували надходити… Тож пропонуємо вашій
увазі відповіді на найбільш поширені й типові запитання
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Зарплата працівників з інвалідністю
обкладається ЄСВ за ставкою 22 %
чи 8,41 %? Що ставити в рядках
3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 таблиці 1?
Відповідно до частини 13 ст. 8 Закону
про ЄСВ для підприємств, установ
і організацій, в яких працюють особи
з інвалідністю, ставка ЄСВ встановлюється
в розмірі 8,41 % бази нарахування, якою
є сума нарахованої зарплати працюючих
осіб з інвалідністю за видами виплат, які
включають основну та додаткову зарплату,
інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі, відповідно
до Закону про оплату праці, та суми оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів
роботодавця, та допомоги по тимчасовій
непрацездатності, допомоги по вагітності
та пологах. У таблицю 1 звітності з ЄСВ
у рядки 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 вноситься повна
сума ЄСВ із розрахунку: заробітна плата
(дохід) × 22 %:
• у рядку 3.2.1 зазначається сума нарахованого ЄСВ на суми заробітної плати,
нарахованої підприємствами, установами
та організаціями працюючим особам з інвалідністю, в розмірі 22 %;
• у рядку 3.3.1 — сума нарахованого
ЄСВ на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб
з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ
та УТОС, у розмірі 22 %;
• у рядку 3.4.1 — сума нарахованого ЄСВ
на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських
організацій осіб з інвалідністю (за умов,
визначених частиною 14 ст. 8 Закону про
ЄСВ), працюючим особам з інвалідністю,
в розмірі 22 %.
Ці рядки заповнюються страхувальником
в ручному режимі.
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У звітності за серпень (у таблиці 5)
точно не потрібно вказувати всіх
працівників?
У таблиці 5 звітності з ЄСВ відоб
ражають інформацію тільки щодо
тих застрахованих осіб, у звітному
місяці:
• з якими було укладено або розірвано
трудовий чи цивільно-правовий договір (крім
цивільно-правового договору, укладеного
з фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам
діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань);
• з якими було укладено або розірвано
трудовий договір і які були працевлаштовані
на нове робоче місце;
• які були переведені на іншу посаду або
роботу в того самого страхувальника, про
що зроблено запис у трудову книжку;
• які вперше вступили на військову службу або закінчили проходження військової
служби (із виключенням зі списків особового
складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про
проходження військової служби;
• яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у т. ч. особам із числа
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);
• яким надано відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку;
• яким надано відпустку для догляду за
дитиною від трирічного віку до досягнення
нею шестирічного віку.
Осіб, які працюють на підприємствах,
але щодо яких жодні «переміщення» з вище
наведеного переліку не застосовувалися,
відображати в таблиці 5 не потрібно.
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Працівник не змінює посади, а тимчасово переводиться на неї. Чи
потрібно відображати таке переведення в таблиці 5?
Ні, в таблиці 5 слід відображати лише
постійні переведення. Таких працівників відображають двома рядками:
в першому вказують дату припинення трудових відносин за однією посадою, в другому — початок трудових відносин за іншою.
Чи потрібно заповнювати таблицю 5, якщо переведення відбулося
на період «декретної» відпустки?
Таблицю 5 заповнюємо в разі, якщо
особу було переведено на іншу посаду або роботу в того самого страхувальника. Якщо запис про переведення
було внесено в трудову книжку, то потрібно
відобразити інформацію в таблиці 5, якщо
ні, то таблицю 5 не заповнюємо.
Чи слід формувати таблицю 5, якщо
працівника перевели з посади провідного спеціаліста на посаду головного спеціаліста? Наведіть приклад
коду посади1 «Головний спеціаліст відділу»
(державна служба)?
Запис про переведення спеціаліста
обов’язково вноситься до трудової
книжки, як і запис про зміну рангів
спеціалістів державної служби. Отже, в таб
лиці 5 обов’язково відображаємо це переведення так, як показано в додатку 1 на с. 76.
Працівника з 22 серпня переведено
з посади «Бухгалтер» на посаду «Головний бухгалтер». Як і з яким кодом КП показати це переведення в таблиці 5?
1 На цю тему див. також статтю на с. 29 цього номера

журналу. (Прим. ред.)
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Якщо в Класифікаторі професій відсутня потрібна вам назва посади (професії), під час її підбору можна використати похідні слова. Так, нормами додатка В до Класифікатора професій передбачено,
що можна використовувати похідні слова
до базових професійних назв робіт. Наявність професійних назв робіт із похідними
словами свідчить про їх базовість, тобто
вони не вважаються похідними професіями,
оскільки також містяться у Класифікаторі
професій. Відповідно до додатка В похідні
слова до професійних назв робіт можуть застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, уникнення дублювання,
збереження коду новоутвореної професії.
Від професійної назви роботи «Бухгалтер» (код КП 3433, код ЗКППТР 20281) можна утворювати похідну «Бухгалтер-касир»2
з кодом КП 3433. Але потрібно визначити,
чи то бухгалтер з дипломом спеціаліста (код
КП 2411.2, код ЗКППТР 20281), чи касир (код
КП 4211, код ЗКППТР 22921), чи бухгалтеркасир торговельного залу. Отже, якщо посада
складається з двох посад, беремо за основу
першу посаду як похідну.
Водночас необхідно пам’ятати, що похідні
слова зазвичай визначають певну категорію
посади, що найчастіше впливає на заробітну
плату відповідного працівника. Саме тому в разі
використання похідних слів слід застосовувати
відповідні галузеві випуски Довідника кваліфікаційних характеристик працівників (ДКХП),
які разом із тарифними сітками та схемами
посад і посадових окладів є рівноправним
елементом тарифної системи оплати праці.
У випадку, що розглядається, візьмемо
«Бухгалтера з дипломом спеціаліста» (код
КП 2411.2, код ЗКППТР 20281), тож у такому
разі таблицю 5 заповнюємо так, як показано
в додатку 2 на с. 77.
2 Редакція не поділяє думки, що може бути утворено
таку професійну назву роботи. На цю тему див. с. 33 цього
номера журналу. (Прим. ред.)
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8. Категорія
особи **

1

1

<…>

<…>

<…>

9. <…>

10.
<…>

15

дата
початку

14

дата
закінчення

11. Період
трудових або
цивільноправових
відносин,
проходження
військової
служби
та відпусток

Спеціаліст
державної
служби

2419.3

Спеціаліст
державної
служби

Головний
спеціаліст
відділу кадрів

2419.3

Провідний
спеціаліст
відділу кадрів

15. Посада

14. Код
класифікатора
професій

13. Код
ЗКППТР

12.
Професійна
назва
роботи

Додаток 1

Наказ від
14.08.2018
№ 10

Наказ від
14.08.2018
№ 10

16. Документпідстава
про початок
18. Дата створення
роботи та
нового робочого
відпустку,
місця (штатної
кінець
одиниці), на яке
трудових або
у звітному періоді
цивільнопрацевлашправових
тований працівник
відносин,
переведення
на іншу посаду
17. Підстава
для
припинення
19. Військове
трудових або
звання
цивільноправових
відносин

Приклад заповнення таблиці 5 щодо переведення спеціаліста державної служби
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8. Категорія
особи **

1

1

<…>

<…>

<…>

9. <…>

10.
<…>

22

21

11. Період
трудових або
цивільноправових
відносин,
проходження
військової
служби та
відпусток
дата
дата
позакінчатчення
ку

20656

Головний
бухгалтер

202081

Бухгалтер

Головний
бухгалтер
підприємства

Бухгалтер
відділу
бухобліку
1231

2411.2

Наказ від 21.08.2018
№ 23

Наказ від 21.08.2018
№ 23

13. Код ЗКППТР

15. Посада

17. Підстава для
припинення трудових
або цивільноправових відносин

12. Професійна
назва роботи

19.
<…>

18.
<…>

Додаток 2

16. Документпідстава про початок
14. Код
роботи та відпустку,
класифікатора
кінець трудових або
професій
цивільно-правових
відносин, переведення
на іншу посаду

Приклад заповнення таблиці 5 щодо переведення бухгалтера
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Наведіть приклад коду посади «Фахівець (спеціаліст) з вищою освітою».
Класифікатор професій складається
з додатків А, Б, В. У додатку А професії
згруповано в 9 розділів:
• розділ 1 «Законодавці, вищі державні
службовці, керівники, менеджери (управителі)»;
• розділ 2 «Професіонали»;
• розділ 3 «Фахівці»;
• розділ 4 «Технічні службовці»;
• розділ 5 «Працівники сфери торгівлі
та послуг»;
• розділ 6 «Кваліфіковані робітники
сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства»;
• розділ 7 «Кваліфіковані робітники
з інструментом»;
• розділ 8 «Робітники з обслуговування,
експлуатації та контролювання за роботою
технологічного устаткування, складання
устаткування та машин»;
• розділ 9 «Найпростіші професії».
Назва професії визначає певну категорію посади, що найчастіше впливає на заробітну плату відповідного працівника. Саме
тому слід використовувати відповідні галузеві випуски ДКХП, які разом із тарифними
сітками та схемами посад і посадових окладів
є рівноправним елементом тарифної системи
оплати праці.
Наприклад, посада «Бухгалтер з дипломом
спеціаліста» (код КП 2411.2, код ЗКППТР
20281).
На підприємстві є посада директора
та посади директорів структурних
підрозділів. У них один код КП?
Як зазначалося вище, у додатку А до
Класифікатора професій професії
згруповано в 9 розділів. Якщо в ньому
відсутня чітка назва посади чи професії, то
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під час її добору можна використати похідні
слова. Нормами Класифікатора професій,
а саме додатком В до нього, передбачено,
що можна використовувати похідні слова
до базових професійних назв робіт.
Водночас необхідно пам’ятати, що похідні
слова зазвичай визначають певну категорію
посади, що найчастіше впливає на заробітну
плату відповідного працівника. Саме тому
в разі використання похідних слів слід застосовувати відповідні галузеві випуски
ДКХП, які разом із тарифними сітками та
схемами посад і посадових окладів є рівноправним елементом тарифної системи
оплати праці.
Класифікатор професій містить посаду
«Директор (начальник, інший керівник)
підприємства» з кодом КП 1210.1, але є й «Директор технічний» (тобто директор з технічних питань) з кодом КП 1229.7, «Директор
фінансовий» з кодом КП 1231. Крім того,
слово «директор» можна розглядати як похідне від «керівник».
Як діяти, якщо в Класифікаторі професій відсутні, наприклад, такі посади, як «Адміністратор баз даних»
чи «Трейдер», і додаток В до КП також не
містить похідних назв цих посад?
В Інструкції про порядок ведення
трудових книжок вказано, що записи
про найменування роботи, професії
або посади, на яку прийнято працівника,
виконуються для робітників та службовців
відповідно до найменування професій і посад,
зазначених у Класифікаторі професій. Тому
усталеною є практика, що під час складання
штатного розпису до нього спочатку вносять
найменування роботи, професії або посади
за Класифікатором професій (при цьому
дехто вказує у штатному розписі код за Класифікатором професій окремою графою),
а вже потім на вакантні посади приймають
працівників.
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Якщо найменування роботи, професії
або посади не відповідає Класифікатору,
слід привести їх у відповідність до КП.
У Класифікаторі професій є «Адміністратор баз даних» з кодом КП 2131.2. Якщо в КП
відсутня чітка назва посади, то під час добору назви посади чи професії можна використати похідні слова.
Трейдер — учасник біржової торгівлі,
спеціаліст у сфері фінансів, людина, що
здійснює торговельно-інвестиційні операції
з цінними паперами (облігаціями, акціями
та іншими фінансовими інструментами)
з метою отримання прибутку. Таким чином, можна використати назву «Фахівець
з біржових операцій» з кодом КП 3411 або
розглянути всі групи з кодом КП 3411 і обрати похідні слова.
Класифікатор професій містить дві
схожі назви професії: «Охоронець»
і «Охоронник». У чому різниця?
Найпростіше пояснити так: охоронець охороняє «тіло», а охоронник —
майно. Спочатку слід визначити, які
функції покладено на працівника, а потім
обрати відповідну назву професії. До речі,
код КП у них однаковий — 5169, а отже,
в таблицю 5 потрібно внести правильну
назву професії.
Як вказувати в таблиці 5 учнів ПТНЗ,
які проходять практику?
З учнями ПТНЗ (а також зі студентами вищих навчальних закладів)
у період практики трудові відносини
не виникають, наказ про прийняття їх на
роботу (звільнення з роботи) не видається,
тому інформація про проходженнями ними
практики і виплату винагороди не може відображатися з посиланням на Класифікатор
професій. Практикантів слід відображатися
аналогічно відображенню в таблицях 5 і 6
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інформації про роботу осіб за цивільно-правовими договорами.
Як діяти, якщо працівник, який
є внутрішнім сумісником (обіймає
дві різні посади), уклав з підприємством ще й договір цивільно-правового
характеру?
Порядок відображення в таблиці 5
інформації про цивільно-правові договори не змінився. У таблиці 5 звітності
з ЄСВ такого працівника відображаємо, як
показано в додатку 3 на с. 80.
Як вказувати внутрішнього сумісника в таблиці 6?
Інформацію про внутрішніх сумісників у таблиці 6 звітності з ЄСВ вказуємо двома рядками: «з трудовою
книжкою» та «без трудової книжки».
У таблиці 6 звітності з ЄСВ інформацію
про особу, яка працює на різних посадах, доцільно відображати двома рядками з такими
особливостями:
• у першому рядку:
у реквізиті 15 зазначається кількість календарних днів перебування в трудових
відносинах (30 або 31);
у реквізиті 17 та 18 — сума зарплати за
основним місцем роботи;
у реквізиті 21 — сума ЄСВ;
у реквізиті 22 «Ознака наявності трудової
книжки» — «так»;
• у другому рядку:
у реквізиті 15 — прочерки, інформація
зазначається лише в одному: в тому, в якому вказуються дані про суми зарплати (за
їх наявності);
у реквізиті 17 та 18 — сума зарплати за
сумісництвом;
у реквізиті 21 — сума ЄСВ;
у реквізиті 22 «Ознака наявності трудової
книжки» — «ні».
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8. Категорія
особи **

3

7. Договір
ЦПХ за
основним
місцем
роботи або
за сумісництвом
(1 — так,
0 — ні)

1

<…>

<…>

9. <…>

10. <…>

13

13. Код
ЗКППТР

дата
початку
дата
закінчення

12. Професійна
назва
роботи

11. Період
трудових або
цивільноправових
відносин,
проходження
військової
служби та
відпусток
15. Посада

14. Код
класифікатора
професій

Приклад відображення в таблиці 5 внутрішнього сумісника,
з яким укладено цивільно-правовий договір

Договір від
13.08.2018 № 5

19.
<…>

16. Документпідстава про
початок роботи
та відпустку,
кінець трудових
або цивільноправових
відносин,
переведення на
іншу посаду

19.
<…>

18.
<…>

Додаток 3
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Як у таблиці 5 звітності з ЄСВ відображати виконання працівником
обов’язків іншого працівника?
Під суміщенням професій (посад) слід
розуміти виконання працівником
поряд зі своєю основною роботою,
обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою).
Під розширенням зон обслуговування
і збільшенням обсягу виконуваних робіт слід
розуміти виконання поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за однією
й тією ж професією або посадою.
Під виконанням обов’язків тимчасово
відсутнього працівника без звільнення від
своєї основної роботи слід розуміти заміну
працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою,
відпусткою, відрядженням та з інших причин,
коли відповідно до чинного законодавства
за ним зберігається робоче місце (посада).
Таким чином, якщо має місце суміщення,
розширення зони обслуговування чи виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника без звільнення від своєї основної
роботи, то в таких випадках таблиця 5 звітності з ЄСВ не формується й не подається.
У разі виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника зі звільненням від
своєї основної роботи (в разі тимчасового
переведення) таблиця 5 звітності з ЄСВ не
формується й не подається.
Чи відображати в таблиці 5 звітності з ЄСВ переведення працівника на
інше підприємство за п. 5 частини
першої ст. 36 КЗпП?
Так, відображати. Але переведення
працівника на інше підприємство
за п. 5 частини першої ст. 36 КЗпП
(переведення працівника, за його згодою,
на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду) — це
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одна з форм припинення трудових відносин,
а не переведення в розумінні ст. 32 КЗпП.
Тому таке «переведення» слід вказувати
в таблиці 5 звітності з ЄСВ як припинення
трудових відносин.
Як заповнювати таблицю 5 у разі
укладення цивільно-правового договору з фізичною особою про надання послуг або виконання робіт? Як
заповнити такі реквізити: 12 «Професійна
назва роботи», 13 «Код ЗКППТР», 14 «Код
КП», 15 «Посада», 18 «Дата створення нового робочого місця», 19 «Військове звання»?
Виконання робіт чи надання послуг
за договорами цивільно-правового
характеру не тягне за собою виникнення трудових відносин між замовником
(підприємством) та особою, що їх виконує
(надає). Трудова книжка на таку особу не
заводиться й не ведеться, тож і записи про
надання послуг або виконання робіт до неї
не вносяться.
Таким чином, такі реквізити, як 12 «Професійна назва роботи», 13 «Код ЗКППТР»,
14 «Код КП», 15 «Посада», у разі укладення
цивільно-правового договору з фізичною
особою про надання послуг або виконання
робіт заповнювати не потрібно.
Який документ про початок відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами зазначати в таблиці 5
звітності з ЄСВ у реквізиті 16 «Документпідстава про початок роботи та відпустку,
кінець трудових або цивільно-правових
відносин, переведення на іншу посаду»:
номер листка непрацездатності чи щось
інше?
Підставою для надання відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами,
незважаючи на те що вона засвідчується листком непрацездатності, є наказ. Тому
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в реквізиті 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або
цивільно-правових відносин, переведення
на іншу посаду» зазначаємо «Наказ», його
дату й номер.
Працівниця перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Дитині
виповнюється три роки 28.09.2018 р. Жінка написала заяву про звільнення з роботи
за власним бажанням 28.09.2018 р. (без
виходу на роботу). Як відобразити інформацію щодо припинення з нею трудових
відносин у таблиці 5: двома рядками чи
одним?
Якщо працівниця звільняється в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, то трудові відносини припиняються, в т. ч. припиняється ця відпустка,
адже вона надається лише застрахованим
особам, які перебувають у трудових відносинах.
Якщо підставою закінчення відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку є припинення трудових відносин, то в таблиці 5 інформація про трудові
відносини з працівницею відображається
у двох рядках (див. додаток 4 на с. 83):
• у першому рядку зазначається:
у реквізиті 7 «Категорія особи» — категорія особи 6 (особи, яким надано відпустку
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку);
у графі «Дата закінчення» реквізиту 11
«Період трудових або цивільно-правових
відносин, проходження військової служби та
відпусток» — 28.09.2018 (дата припинення
відпустки та трудових відносин);
у реквізиті 17 «Підстава для припинення
трудових або цивільно-правових відносин»,
зазначається підстава звільнення — стаття
КЗпП (вибирається з довідника).
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• у другому рядку вказується:
у реквізиті 7 «Категорія особи» — категорія особи 1 чи 2 (залежно від виду трудового
договору);
у графі «Дата закінчення» реквізиту 11
«Період трудових або цивільно-правових
відносин, проходження військової служби та
відпусток» — 28.09.2018 (дата припинення
трудових відносин);
у реквізиті 12 «Професійна назва роботи»
зазначаємо назву роботи згідно з Класифікатором професій;
у реквізиті 13 «Код ЗКППТР» — код із
Класифікатора професій (за наявності; заповнюється автоматично);
у реквізиті 14 «Код класифікатора професій» — код із Класифікатора професій;
реквізит 15 «Посада» заповнюється згідно
із записами в трудовій книжці;
у реквізиті 16 «Документ-підстава про
початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду» — номер та дата
наказу про звільнення;
у реквізиті 17 «Підстава для припинення
трудових або цивільно-правових відносин» (заповнюється обов’язково під час
звільнення особи) — підстава звільнення
(стаття КЗпП; вибирається з довідника).
Зокрема, в разі звільнення працівника за
власним бажанням без поважних причин за
ст. 38 КЗпП із довідника обирається «ст. 38
КЗпП (неповажн. прич.)», а в разі звільнення працівника за власним бажанням
із поважних причин — текст «ст. 38 КЗпП
(поважн. прич.)».
У таблиці 5 звітності з ЄСВ у реквізиті 16 «Документ-підстава про
початок роботи та відпустку, кінець
трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду» необхідно зазначати номер відповідного
наказу та дату його створення чи лише
номер?

<…>

1

6

8. Категорія
9. <…> 10. <…>
особи **
дата
початку

28

28

дата
закінчення

11. Період
трудових або
цивільноправових
відносин,
проходження
військової
служби та
відпусток

Завідувач
сектору

13. Код
ЗКППТР

12. Професійна
назва
роботи

Завідуючий
відділу
звернення
громадян

1229.1

15. Посада

ст. 38 КЗпП

Наказ від 27.09.2018
№ 158
ст. 38 КЗпП
Наказ від 27.09.2018
№ 158

17. Підстава для
припинення трудових
або цивільноправових відносин

16. Документпідстава про початок
роботи та відпустку,
14. Код
кінець трудових
класифікатора
або цивільнопрофесій
правових відносин,
переведення на іншу
посаду

Приклад відображення в таблиці 5 звільнення працівниці,
яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною

19. <…>

18. <…>

Додаток 4
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У реквізиті 16 таблиці 5 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку,
кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду»
необхідно зазначати назву документа (наприклад, «наказ», «розпорядження»), його
дату та номер.
Працівниця перебувала у відпустці
для догляду за старшою дитиною
до досягнення нею трирічного віку
по 20.09.2018 р. (день виповнення дитині трьох років). Одразу після цього
з 21.09.2018 р. їй надається така ж відпустка для догляду за молодшою дитиною (три
роки їй виповниться в 2021 р.). Як відображаються такі відпустки в таблиці 5?
Якщо протягом звітного місяця у працівниці закінчилася одна відпустка
для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку (за старшою дитиною)
та надається друга відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку (за молодшою дитиною), то інформація
про трудові відносини з нею відображається
в таблиці 5 двома рядками.
• у першому рядку таблиці 5 відображаються, зокрема:
у реквізиті 7 «Категорія особи» — 6 (особи, яким надано відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку);
у графі «Дата закінчення» реквізиту 11
«Період трудових або цивільно-правових
відносин, проходження військової служби
та відпусток» — 20.09.2018 (дата закінчення
відпустки для догляду за старшою дитиною
до досягнення нею трирічного віку);
• у другому рядку відображаються, зок
рема:
у реквізиті 7 «Категорія особи» — 6 (особи, яким надано відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку);
у графі «Дата початку» реквізиту 11 «Період трудових або цивільно-правових від-
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носин, проходження військової служби та
відпусток» — 21.09.2018 (дата початку відпустки для догляду за молодшою дитиною
до досягнення нею трирічного віку).
Якщо б після закінчення відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку по 20.09.2018 р. працівниці надавалася відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком, то також потрібно заповнювати два рядки й зазначати в першому — дату
закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
а в другому — дату початку нової відпустки.
Реквізити 12–19 у таких випадках не заповнюються.
Працівника переведено на іншу
посаду з 1 числа наступного місяця. Як відобразити це в таблиці 5
звітності з ЄСВ?
Якщо на підприємстві працівника
переведено на іншу посаду, наприк
лад, з 01.10.2018 р., то в таблиці 5
його потрібно відображати у двох звітних
періодах: закінчення роботи за першою
посадою у звітному періоді за вересень, а початок роботи за новою посадою — у звітному
періоді за жовтень (див. додаток 5 на с. 85).
Працівника звільнено з посади
у зв’язку з призовом на військову
службу за контрактом. Як заповнити таблицю 5?
Відповідно до п. 3 ст. 36 КЗпП роботодавець звільняє працівника у зв’язку зі вступом на військову службу3.
Звільнення працівника за цією підставою
3 Відповідно до п. 3 ст. 36 КЗпП призов або вступ працівника або власника — фізичної особи на військову службу,
направлення на альтернативну (невійськову) службу
є підставою для припинення трудових відносин, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи,
посада відповідно до ст. 119 КЗпП. (Прим.ред.)

<…>

1

1

8. Категорія
особи **
9.
<…>

10.
<…>

01

дата
початку

31

дата
закінчен-ня

11. Період
трудових або
цивільноправових
відносин,
проходження
військової
служби та
відпусток

15. Посада

14. Код
класифікатора
професій

У вересні
Спеціаліст
державної
2419.3
служби
Головний
спеціаліст
відділу
звернення
громадян
У жовтні
Завідувач
1229.1
сектору
Завідуючий
відділу
звернення
громадян

13. Код
ЗКППТР

12. Професійна
назва
роботи

Наказ від 29.08.2018 № 158

Наказ від 29.08.2018 № 158

17. Підстава для припинення
трудових або цивільноправових відносин

16. Документ-підстава про
початок роботи та відпустку,
кінець трудових або
цивільно-правових відносин,
переведення на іншу посаду

Приклад відображення в таблиці 5 переведення працівника на нову посаду з 1 числа

19. <…>

18. <…>

Додаток 5
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можливе в разі вступу на військову службу
за контрактом, наприклад, на три роки.
У такому випадку роботодавець має видати
наказ про звільнення працівника в день одержання контракту. У таблиці 5 відображаємо
звільнення особи на загальних підставах із
заповненням усіх реквізитів, обов’язково
включаючи реквізити 12–18.
Чи всі роботодавці мають запов
нювати реквізит 19 «Військове
звання» і як це правильно зробити?
Додаток 2 «Таблиця відповідності
кодів категорій застрахованих осіб
та кодів бази нарахування і розмірів
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» до Порядку
формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435, доповнено 13 новими кодами категорій застрахованих осіб, а саме з 50 по 63 категорії стосуються військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової військової
служби), осіб рядового й начальницького
складу. Код категорії застрахованих осіб
«50» стосується військовослужбовців, яким
надано відпустку у зв’язку з вагітністю та
пологами, решта категорій розподілена залежно від роду військ.
За новими нормами таблицю 5 повинні
подавати страхувальники за військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової
військової служби), осіб рядового й начальницького складу, а саме якщо особа вперше
вступила на військову службу або закінчила
проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального зак
ладу, установи тощо)) в порядку, встановленому положеннями про проходження
військової служби.
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Отже, реквізит 19 «Військове звання»
таблиці 5 слід заповнювати щодо особи, яка
вперше вступила на військову службу або
закінчила проходження військової служби
в порядку, встановленому положеннями про
проходження військової служби; яку було
переведено з однієї посади на іншу тощо.
Простіше кажучи, реквізит «Військове звання» мають заповнювати лише силові відомства (військові частини, органи поліції
тощо).
У разі якщо військовослужбовець отримав
чергове звання, обов’язково заповнюється
таблиця 5. Для таких осіб реквізити 12–14
не заповнюються.
Працівниця, яка обіймає посаду
«Лікар-терапевт» (код КП 2221.2;
код ЗКППТР 20481) і для якої це
місце роботи є основним, перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами
до 11.10.2018 р. У той же час 17 вересня,
у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, працівницю за її згоди
переведено на посаду «Лікар-терапевт
дільничий» (код КП 2221.2). Відповідний
запис внесено до трудової книжки. Чи
потрібно таке переведення показувати
в таблиці 5?
Таблицю 5 форми № Д4 заповнюємо
в разі, якщо особу було переведено на
іншу посаду або роботу в того самого
страхувальника. Якщо запис про переведення внесено в трудову книжку працівника, то
потрібно відобразити інформацію в таблиці 5. Якщо такий запис до трудової книжки не внесено, таблицю 5 не заповнюємо.
Тобто йдеться саме про переведення на
постійну посаду. Тимчасове переведення не
відображається в трудовій книжці — до неї
вносять записи лише про переведення на
іншу постійну роботу (п. 2.2 Інструкції про
трудові книжки), а отже, його не потрібно
показувати в таблиці 5.

<…>

1

1

8. Категорія
9. <…>
особи **
10. <…>

17

дата
початку

16

дата
закінчення

11. Період
трудових або
цивільноправових
відносин,
проходження
військової
служби та
відпусток

Лікартерапевт
20481
Лікартерапевт
дільничий

У вересні

13. Код
ЗКППТР

12. Професійна
назва
роботи

Лікар-терапевт
дільничий

2221.2

Лікар-терапевт

2221.2

15. Посада

14. Код
класифікатора
професій

Наказ від 14.09.2018
№ 95

Наказ від 14.09.2018
№ 95

17. Підстава для
припинення трудових
або цивільно-правових
відносин

16. Документ-підстава
про початок роботи
та відпустку, кінець
трудових або цивільноправових відносин,
переведення на іншу
посаду

Приклад відображення в таблиці 5 переведення працівника
на нову посаду під час «декретної» відпустки

19. <…>

18. <…>

Додаток 6
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Що стосується працівників-сумісників,
на яких трудову книжку ведуть за основним
місцем роботи, то дані про їх переведення
слід відображати в таблиці 5, якщо воно
носить постійний характер.
У випадку, наведеному в запитанні, йдеться про переведення на постійну роботу.
А отже, незалежно від того, що працівниця
в цей час перебуває у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами, до таблиці 5 за
вересень 2018 р. потрібно внести дані про
переведення двома рядками (див. додаток 6
на с. 87), заповнивши реквізити 12–15. При
цьому в реквізиті 8 слід вказати код категорії

РЕКЛАМА
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особи «1» («Наймані працівники («з трудовою книжкою»)», а не «5» («Особи, яким
надано відпустку у зв’язку з вагітністю та
пологами»).
Також не забудьте заповнити на таку
працівницю дані в таблиці 5 звітності з ЄСВ
за жовтень 2018 р., вказавши:
• в реквізиті 11 дату закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами «11»
(якщо така відпустка не буде продовжена);
• у реквізиті 8 такого рядка — код категорії особи «5» («Особи, яким надано
відпустку у зв’язку з вагітністю та поло
гами»).
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Порядок заповнення заяви-розрахунку
для надання матеріального забезпечення
до органів Фонду соціального страхування України
Києво-Святошинське відділення управління
ВД ФСС України у Київській області на своїй
сторінці в соціальній мережі Фейсбук роз’яснило порядок заповнення заяви-розрахунку для
надання матеріального забезпечення. Публікуємо текст цього роз’яснення.
1. Заповнення лицьового боку
заяви-розрахунку
«Найменування страхувальника» має відповідати даним, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських формувань та заповнюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Вимог до написання
найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування,
що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р.
№ 368/51.
«Місцезнаходження» заповнюється відповідно до вимог Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань» від
15.05.2003 р. № 755-ІV (далі — Закон № 755).
Місцезнаходженням страхувальника вважається таке, що зазначено у виписці з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських формувань.
«Код за ЄДРПОУ» (реєстраційний номер
облікової картки платника податків — для
фізичних осіб або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні
1 Скорочене найменування може використовуватися юридичною особою на рівні з повним у разі його
затвердження установчими документами та внесенням
відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків
та офіційно повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають
відмітку в паспорті) заповнюється відповідно
до вимог наказу Міністерства фінансів України
«Про затвердження Порядку обліку платників
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення
про реєстр страхувальників» від 24.11.2014 р.
№ 1162, у т. ч. щодо відокремлених структурних
підрозділів страхувальника.
«Окремий поточний рахунок у банку
або окремий рахунок у відповідному органі
Державного казначейства України» (відкритий відповідно до ст. 34 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV;
далі — Закон № 1105). <…>
2. Заповнення зворотного боку
заяви-розрахунку
Рядок 1 колонки 3 та 4 — заповнюється
загальна кількість календарних днів тимчасової непрацездатності, у тому числі догляду за
хворою дитиною або хворим членом сім’ї (за
винятком днів тимчасової непрацездатності,
оплачених за рахунок коштів страхувальника),
та загальна сума нарахованої допомоги за
рахунок коштів Фонду.
Допомога по тимчасовій непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов’я
заної з нещасним випадком на виробництві та
професійним захворюванням, виплачується
Фондом застрахованим особам, починаючи із
шостого дня непрацездатності, за весь період
до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною ко-
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місією (далі — МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності).
Слід враховувати, що допомога по тимчасовій непрацездатності, по догляду за хворою
дитиною або хворим членом сім’ї виплачується
за рахунок коштів Фонду з першого дня непрацездатності.
Рядок 1.1 колонки 3 та 4 — заповнюється
кількість днів тимчасової непрацездатності
тих застрахованих осіб, які скористались пільгами постраждалим внаслідок ЧАЕС та відповідно сума, на яку збільшено розмір допомоги
по тимчасовій непрацездатності.
Допомога, яка виплачується на пільгових
умовах, передбачена частиною першою ст. 24
та частиною першою ст. 26 Закону № 1105,
п. 16 частини першої ст. 20 та п. 2 частини
першої ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
28.02.1991 р. № 796-XII (далі — Закон № 796).
Постраждалі внаслідок ЧАЕС, які мають
право на 100 % компенсації втраченого заробітку у зв’язку із наявністю стажу більше
8 років, не вважаються такими, що скористалися
пільгою, крім випадків санаторно-курортного
лікування та здійснення догляду за хворою
дитиною більше 14 днів.
У разі якщо постраждалі внаслідок ЧАЕС, які
мають право на 100 % компенсації втраченого
заробітку відповідно до Закону № 796, однак є
підстави для застосування частини четвертої
ст. 19 Закону № 1105, то слід виплачувати допомогу без урахування обмеження, передбаченого зазначеною статтею, та враховувати, що
така особа скористалась пільгою як постраждала внаслідок ЧАЕС.
Рядок 2 колонки 3 та 4 — заповнюється
кількість календарних днів відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами та сума нарахованої
допомоги по вагітності та пологах, що надається
за рахунок коштів Фонду.
Слід врахувати, що сума допомоги по вагітності та пологах за основним місцем роботи
не може бути меншою за розмір допомоги,
обчислений із мінімальної заробітної плати,
встановленої на час настання страхового ви-
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падку відповідно до Закону № 1105 та Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування».
Рядок 2.1 колонки 3 та 4 — заповнюється кількість днів, на яку збільшено загальну
тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами та відповідно сума, на яку збільшено
розмір допомоги по вагітності та пологах жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи й віднесені до 1–3 категорії.
Рядок 7 «Всього» підсумовує лише колонку 4 «Сума (в гривнях з копійками)» і лише по
рядках 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3. Заповнення додатків
до заяви-розрахунку.
Додаток 1.1
Колонка 2–5 — заповнюються дані по застрахованій особі, якій надається матеріальне
забезпечення за рахунок коштів Фонду.
Колонка 6 — основне місце роботи — 1;
сумісництво — 2; ФОП — 3; ЦПХ — 4.
Необхідно обирати лише один з кодів видів
зайнятості. Поняття основного місця роботи
та сумісництва використовуються в розумінні
Кодексу законів про працю України.
ФОП — 3: зазначаються фізичні особи —
підприємці (особисто) та фізичні особи, які
забезпечують себе роботою самостійно.
Колонки 7–12 — заповнюються дані, зазначені на лицьовому боці листка непраце
здатності.
Колонки 13 та 15 — заповнюється загальна
кількість днів та сума, які підлягають оплаті.
Колонки 14 та 16 — заповнюється кількість
днів та сума, які підлягають оплаті за рахунок
коштів Фонду.
Рішення щодо призначення матеріального забезпечення, зокрема кількості днів, які
підлягають оплаті за рахунок коштів Фонду,
приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування.
Колонки 17–19 заповнюються в разі замовлення коштів на матеріальне забезпечення
осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС. Колонки
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заповнюються за принципом, описаним для
зворотного боку заяви-розрахунку, залежно
від виду матеріального забезпечення (тимчасова непрацездатність, вагітність і пологи).
У разі заповнення колонок 17–18 обов’язково заповнюється колонка 19, де зазначається
серія та номер (або номер) посвідчення2.
Особливості заповнення колонок 17 та
18 у зв’язку із причинами непрацездатності
(1 — загальне захворювання та 3 — захворювання внаслідок аварії на ЧАЕС), якщо
листок непрацездатності виданий особі, яка
постраждала від Чорнобильської катастрофи:
— колонка 17 — заповнюється кількість
днів, які обраховуються починаючи із 6 дня
непрацездатності.
— колонка 18 — заповнюється сума, на яку
збільшено розмір допомоги починаючи із 6 дня
непрацездатності у зв’язку із застосуванням
пільги по страховому стажу у вигляді виплати
компенсації 100 % заробітної плати для осіб,
які мають страховий стаж менше 8 років.
Наприклад, без пільг нарахувати допомогу за листком непрацездатності необхідно
в розмірі 70 %, у зв’язку з наявністю пільг допомога нараховується в розмірі 100 %. Різниця в розмірі 30 % нарахованої суми допомоги
за рахунок коштів Фонду підлягає відображенню в колонці 18. При цьому кількість днів,
зазначених у колонках 14 і 17, має збігатися.
Особливості заповнення колонок 17 та
18 у зв’язку із причиною непрацездатності
10 — догляд, якщо листок непрацездатності
виданий одному з батьків або особі, що їх
замінює та доглядає хвору дитину віком до
14 років, яка потерпіла від Чорнобильської
катастрофи.
Пунктом 2 ст. 30 Закону № 796 передбачено: виплата допомоги по тимчасовій непра
цездатності по догляду за хворою дитиною
2 25.07.2018 р. набула чинності постанова КМУ «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» від 11.07.2018 р. № 551, в якій дозво
ляється до 01.01.2019 р. використовувати для видачі
громадянам усіх категорій, визначених Законом № 796,
раніше виготовлені бланки посвідчень за зразками, затвердженими постановами КМУ від 25.08.1992 р. № 501
та від 20.01.1997 р. № 51.
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віком до 14 років — у розмірі 100 % середньої
заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу за весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному
з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним висновком закладу охорони здоров’я,
в якому дитина лікується чи перебуває на
диспансерному обліку.
У такому випадку необхідно враховувати
таке.
— колонка 17 — заповнюється загальна
кількість днів догляду;
— колонка 18 — заповнюється сума, яка
вираховується як різниця між всією фактично
нарахованою допомогою за всі дні догляду
у вигляді 100 % компенсації заробітної плати
та сумою допомоги, нарахованою за перші
14 днів догляду з урахуванням стажу застрахованої особи (50, 60, 70 %). При цьому кількість
днів, зазначених у колонках 14 і 17, має збігатися.
У разі якщо в особи, яка доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, яка потерпіла
від Чорнобильської катастрофи, загальний
страховий стаж більше 8 років, то заповнюється так:
— колонка 17 — кількість днів догляду, що
перевищують 14;
— колонка 18 — повна сума допомоги за
дні, що перевищують 14.
Особливості заповнення колонок 17 та
18 у зв’язку із причиною непрацездатності 7 — санаторно-курортне лікування, якщо
листок непрацездатності виданий застрахованій
особі, віднесеній до 1 категорії постраждалих
від Чорнобильської катастрофи.
Пунктом 16 ст. 20 Закону № 796 передбачено: одержання листка непрацездатності на
весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням
часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги
по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано
путівку.
Колонка 17 — заповнюється загальна
кількість днів санаторно-курортного лікування з урахуванням часу проїзду туди й назад
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(кількість днів, зазначених у колонках 13, 14 і
17, має збігатися).
Колонка 18 — заповнюється вся сума допомоги (сума допомоги, зазначена в колонках
15, 16 і 18, має збігатися).
Особливості заповнення колонок 17 та
18 у зв’язку із причиною непрацездатності
8 — допомога по вагітності та пологах, якщо
листок непрацездатності виданий жінкам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
У колонках 17 та 18 потрібно відобразити
різницю в кількості днів та суми допомоги (нарахованої за ці додаткові дні) між «декретною»
відпусткою, наданою на загальних підставах,
і «декретною» відпусткою, наданою на пільгових
умовах, жінкам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи й віднесені до
1–3 категорій (180 днів – 126 днів = 54 дні та
суму допомоги за 54 дні).
Колонка 20 заповнюється за наявності відповідного запису в листку непрацездатності
з метою запобігання необґрунтованим витратам Фонду у випадках несвоєчасного направлення застрахованих осіб на МСЕК (відповідно до норм Інструкції про порядок видачі
документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом
МОЗ від 13.11.2001 р. № 455).
Направлення хворого для огляду до МСЕК
здійснюють ЛКК лікувально-профілактичних
закладів за місцем проживання або лікування
за наявності стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у тому разі, коли
хворий був звільнений від роботи протягом
чотирьох місяців безперервно з дня настання
тимчасової непрацездатності чи протягом
п’яти місяців у зв’язку з одним і тим самим
захворюванням або його ускладненнями за
останні 12 місяців, а в разі захворювання на
туберкульоз — протягом 10 місяців з дня настання непрацездатності.
Колонка 21 заповнюється з метою конт
ролю відповідності нарахованого матеріального
забезпечення по тимчасовій непрацездатності розміру допомоги, що визначається у відсот
ках залежно від страхового стажу, відповідно
до ст. 24 Закону № 1105.

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Відомості, що використовуються для запов
нення цієї колонки, передбачені Положенням
про реєстр застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого
постановою Пенсійного фонду України від
18.06.2014 р. № 10-13:
— додаток 4 «Форма ОК-5»;
— додаток 5 «Форма ОК-7»;
— додаток 9 «Дані про трудовий та страховий стаж».
Слід зазначити, що з 01.01.2016 р. відповідно до Закону про ЄСВ для платників єдиного
внеску запроваджено однакову ставку єдиного внеску в розмірі 22 %.
У зв’язку із зазначеним до частини четвертої ст. 21 Закону № 1105 внесено зміни,
відповідно до яких до страхового стажу за
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності прирівнюються всі періоди,
протягом яких за особу сплачувався єдиний
внесок, які також включаються до стажу для
пенсійного страхування. Тому починаючи
з 01.01.2016 р. періоди, що зараховуються
до страхового стажу за страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та за
пенсійним страхуванням, є однаковими (зазначено в листі Мінсоцполітики України від
27.04.2018 р. № 613/0/51-18/218).
Колонка 21 заповнюється в повних місяцях,
без заокруглення.
Крім того, якщо загальний страховий стаж
застрахованої особи становить 8 повних років
і більше, то до колонки 21 вноситься запис «96».
Якщо загальний страховий стаж становить
менше, наприклад, 3 роки 2 місяці та 15 днів,
то вноситься запис «38».
Колонка 22 заповнюється з метою контролю за виконанням норм п. 29 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку
3 Пункт 9 розділу V: страхувальникам надається інформація із Реєстру застрахованих осіб про застрахованих
осіб, які перебувають у трудових відносинах з цими страхувальниками, за період перебування особи в трудових
відносинах із страхувальником, а також відомості про
страховий стаж цих застрахованих осіб, необхідні для
призначення соціальних виплат.
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виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, а також частини четвертої ст. 19 Закону № 1105.
Якщо сума сплачених за відповідний місяць
страхових внесків менша, ніж мінімальний
страховий внесок, цей період зараховується
до страхового стажу за формулою:
ТП = Св ÷ В

Після розрахунку коефіцієнт становить
значення від 0,01 до 0,99 та зараховується як
неповний місяць страхового стажу. Якщо декілька таких місяців у 12 місяцях, то необхідно
просумувати визначені коефіцієнти страхового
стажу.
4. Заповнення додатка 2
«Повідомлення про виплату коштів
застрахованим особам»

РЕКЛАМА

Вимоги до обов’язкових реквізитів повідом
лення аналогічні заповненню лицьового боку
самої заяви-розрахунку.
Сума, зазначена в повідомленні, має бути
вказана з урахуванням обов’язкових платежів,
які були сплачені з отриманої суми фінансу
вання матеріального забезпечення (сума застрахованій особі + податки).
У разі якщо частина суми по заяві-розрахунку не була виплачена страхувальником
застрахованій особі (тривала хвороба, відрядження або з інших причин), в результаті чого
сума профінансованих витрат не збігається
з виплаченою застрахованим особам, ці суми
можуть бути віднесені на рахунок депонентів,
про що страхувальнику необхідно зробити

примітку в «Повідомленні про виплату коштів
застрахованим особам». Після виплати відповідної суми страхувальник надсилає додаткове
повідомлення.
У разі зміни місця реєстрації в проміжку
часу від моменту подачі заяви-розрахунку до
моменту надсилання повідомлення про виплату
такий страхувальник має право подавати повідомлення за новим місцем реєстрації.
Таким чином, передбачена можливість
подання повідомлення про виплату страхових коштів застрахованим особам за новим
місцем реєстрації страхувальника, а також
відповідно можливість співставлення такого
повідомлення із самою заявою-розрахунком
цього страхувальника.
У разі якщо згідно із заявою-розрахунком
фінансувалась за рахунок коштів Фонду соціального страхування України допомога на
поховання згідно з додатком 1.2, то в повідом
ленні зазначається:
— у колонках «Прізвище», «Ім’я», «По бать
кові», «№ страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер)» — відомості про отримувача
допомоги;
— у колонках «Дані листка непрацездатності»: «Серія» та «Номер» — реквізити свідоцтва
про смерть. У колонці «Серія» зазначаються
букви без символу «–», «Номер» — відповідні 6 цифр номера свідоцтва про смерть.
У разі якщо згідно із заявою-розрахунком здійснювалось відшкодування вартості
поховання потерпілого та пов’язаних з цим
ритуальних послуг за рахунок коштів Фонду
соціального страхування України згідно з додатком 1.5, то повідомлення за цим видом
виплат не надсилається.
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 30
Робочі дні — 22
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 0
Кількість днів, робота в які
не проводиться — 8

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

Листопад 2018 р.
7 листопада, середа
Закінчується строк подання органам статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за жовтень 2018 р.

9 листопада, п’ятниця

на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (форма № Д4 (місячна)) за жовтень 2018 р.
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
жовтень 2018 р.

28 листопада, середа

Закінчується строк подання до ДФСУ:
податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних
осіб, і сум утриманого з них податку за III квартал 2018 р. (ф. № 1ДФ).

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

20 листопада, вівторок

30 листопада, п’ятниця

Закінчується строк подання:
до органів ДФСУ:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих
осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за
жовтень 2018 р.
• військового збору з нарахованого, але
не виплаченого доходу за жовтень 2018 р.

Під час підготовки використані матеріали систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua
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Як зареєструватися на порталі електронних послуг
Пенсійного фонду України

На веб-порталі електронних послуг ПФУ portal.pfu.gov.ua у застрахованих осіб
і страхувальників є можливість переглядати інформацію з Реєстру застрахованих
осіб, пенсійну справу, звітні відомості, записуватися на прийом в органи ПФУ,
замовляти документи в паперовому та електронному вигляді й отримувати їх
на електронну пошту, зокрема, можна замовити довідки ОК-5, ОК-7 та додаток 9
«Дані про трудовий та страховий стаж» найманого працівника.
Для роботи з веб-порталом електронних послуг ПФУ потрібна реєстрація. За
даними сайту ПФУ наводимо алгоритми реєстрації.
Отже, на веб-порталі ПФУ передбачено два способи реєстрації:
• подання заяви для реєстрації на веб-порталі. У такому разі необхідно особисто
відвідати орган ПФУ;
• онлайн-реєстрація за електронним цифровим підписом (ключем ЕЦП).
Подання заяви для реєстрації на веб-порталі
(необхідно особисто відвідати орган ПФУ)
Потрібно виконати такі дії:
1. З’ясувати, до якого територіального органу ПФУ вам необхідно звернутися
для оформлення заяви. Перелік органів ПФУ з їх адресами можна знайти на сайті
ПФУ або за посиланням у розділі «Як зареєструватися».
2. Прийти до Пенсійного фонду та оформити заяву. Ви можете підготувати заяву
вдома. Передбачено дві форми заяв: для громадянина і для страхувальника, але
фахівці Фонду допоможуть вам її заповнити.
Внесені в заяву відомості перевіряються, вносяться до інформаційної системи
Пенсійного фонду. Вам друкується розписка про одержання заяви, а також (важливо!) «реєстраційний код». Цей код необхідний для реєстрації на веб-порталі,
а отже, зберігайте його в таємниці до моменту закінчення реєстрації!
3. Завершити реєстрацію, зайшовши на веб-портал ПФУ в мережі Інтернет
і обравши пункт меню «Реєстрація» в закладці «Реєстрація за заявою». Заповніть
реєстраційну форму. Зверніть увагу, що логін та пароль бажано вибирати такими,
що не містять ваших справжніх імен та прізвищ. Виконання такої рекомендації
підвищить рівень захисту ваших персональних даних.
4. Після реєстрації на вказану вами електронну адресу надійде лист, необхідний для підтвердження реєстрації. Після підтвердження реєстрації ви отримаєте
повідомлення веб-порталу про успішне закінчення реєстрації.
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Онлайн-реєстрація
за електронним цифровим
підписом (ключем ЕЦП)
(ключ ЕЦП міститься на будьякому носії (наприклад, флешка чи
жорсткий диск вашого комп’ютера)
або на електронному пенсійному
посвідченні (ЕПП)).
Для авторизації за ЕЦП з флешки
потрібно виконати такі дії:
1. На екранній формі «Вхід» в закладці «За ЕЦП» ознайомитися зі списком
АЦСК, ЕЦП яких підтримує веб-портал
ПФУ.
2. Якщо ви не маєте ЕЦП одного із
вказаних АЦСК, вам необхідно звернутися в АЦСК та отримати ЕЦП. Інформацію щодо отримання ЕЦП ви
можете отримати в інтернеті залежно
від АЦСК, обраного вами.
3. Після отримання ЕЦП оберіть
пункт головного меню «Вхід» та виконайте перший вхід на портал за ЕЦП
(закладка «За ЕЦП»).
Для авторизації за ЕЦП з ЕПП не
обхідно виконати такі дії:
1. Якщо ви не маєте електронного
пенсійного посвідчення (ЕПП), зверніться до органу ПФУ та отримайте
ЕПП. Ключ ЕЦП, записаний в ЕПП,
створюється автоматично в процесі
підготовки вашого особистого ЕПП.
Для використання ЕПП ви маєте пам’я
тати PIN-код, який встановили під час
отримання ЕПП для додатка ЕЦП.
2. Після отримання ЕПП оберіть
пункт головного меню «Вхід» та виконайте перший вхід на портал за ЕПП
(закладка «За ЕПП»).
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