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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Кожного року стається якась
подія, що запам’ятовується найбільше. Маю на увазі лише професійні події та суджу з кількості
запитань, які надходять на пряму
телефонну лінію редакції. У попередні роки — це дворазове підвищення мінімальної зарплати,
«дотяжка до мінімалки», «дотяжка» ЄСВ. Зміна порядку обчислення середньої зарплати для оплати
листків непрацездатності також
було знаковою подією свого часу.
І хоча кількість запитань на цю
тему суттєво зменшилася, саме
це є показником того, наскільки вдалими були згадані зміни. Ще б так змінили й Порядок
№ 100 (с. 22), то можна було б згодом поставити крапку на
підсумованому обліку робочого часу, що теж не дає спокою
бухгалтерам (с. 33).
Цей рік запам’ятався необхідністю застосування Класифікатора професій під час заповнення звітності з ЄСВ. І, схоже, наступного року нас чекають чергові нововведення щодо
справляння ЄСВ. За інформацією, оприлюдненою на час здачі
номера до друку, з наступного року уряд планує домогтися
запровадження підвищеного мінімального страхового внеску
для керівників підприємств, збільшення максимальної бази
оподаткування ЄСВ з одночасним установленням диференційованої ставки внеску, запровадження обмежувальних заходів
для боржників зі сплати ЄСВ щодо виїзду за кордон, керування
автомобілем тощо. Хочемо ми того чи ні, але заходи з легалізації
ринку праці проводитимуться й надалі. У цілому, за роботою рік
минув швидко й був непоганим. Країна, нехай поки що й повільно, але рухається вперед, незважаючи на війну на східних кордонах, яку значна частина населення не помічає й не
відчуває. І якби не військовий збір із зарплати, то, можливо,
взагалі б забули, що вона триває вже п’ятий рік.
Вітаю з прийдешнім Новим роком! До зустрічі на сторінках
журналу наступного року!
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заробітна плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямої лінії —
22122018

1

2

ЗМІСТ

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

ЗАРОБІТНА ПЛАТА № 12 грудень 2018
Моніторинг

Вебінар

5

22	
Середня зарплата:

Огляд змін за листопад

визначаємо розрахунковий
період

Пряма лінія

Під час вебінару було розглянуто питання визначення розрахункового періоду відповідно до норм
Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100, та Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення)
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.
Публікуємо відповіді на запитання, що надійшли
під час вебінару

Застосування посади «Бухгалтер
9	
(з дипломом магістра)»

10	
Використання посади «Начальник
фінансово-економічного відділу»

11	
Застосування посади керівника відділу
економічного аналізу та планування

12 Назва посади працівника відділу кадрів
12 Застосування посади «Менеджер»
14	
Розрахунок додаткової суми допомоги

Трудове право

16

	Особова справа:
ведення по-новому

в разі ускладнених пологів

Виплата «лікарняних» під час навчальної
відпустки

29

Нещодавно до правил формування особових справ
було внесено зміни, через що до редакції почали
надходити запитання, що стосуються правильності
їх наповнення та ведення. Їх і розглянуто в статті

16	
Самовільне перенесення працівником
початку відпустки

17	
Пільги та гарантії для одинокого батька
18	
Чи можна виплачувати премію
під час випробування

19	
(Не)виключення з розрахункового
періоду днів порушення режиму

20	
Нарахування відпускних колишньому
військовослужбовцю

20	
Відображення в табелі відсутності
працівника понад 10 місяців

21 Подання звітності про вакансії
21	
Кількість днів перебування сторожів
у трудових відносинах

Галина Фольварочна

Організація
й адміністрування праці
33

Станіслав Соломонов

	Підсумований облік робочого
часу: оплата недопрацювань
з вини роботодавця
У попередньому номері журналу була опублікована
стаття щодо розрахунку неявок за підсумованого
обліку робочого часу, в якій згадувалися питання
недопрацювань з вини роботодавця, оплачуваних у
сільському господарстві як час простою. Можливе
вирішення порушених питань — у статті

ЗМІСТ

№ 12 (149) грудень 2018

Оплата праці
47

Ніна Підлужна

66

	Аліменти: пеня, штрафи
та індексація у ф. № 1ДФ
Чи відображається у ф. № 1ДФ стягнення пені із
зарплати працівника за невиплату аліментів на
підставі постанови виконавця, які перераховуються
на рахунок Державної виконавчої служби для подальшої їх виплати стягувачу? Чи відображається
у ф. № 1ДФ стягнення суми індексації фіксованих
аліментів? Чи відображати взагалі тепер аліменти
у ф. № 1ДФ, якщо їх перераховують на рахунок
Державної виконавчої служби, а не безпосередньо
дружині? Чи утримується ПДФО із сум пені, штрафу
за невиплату аліментів та індексації фіксованих
аліментів? З якою ознакою доходу відображати
ці виплати у ф. № 1ДФ?

	Індексація та компенсація
грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації
доходів громадян у грудні 2018 р. відповідно до
Закону України «Про індексацію грошових доходів
населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII та про
нарахування 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

Облік і податки
51

Ірина Красовська

	Новорічні подарунки
працівникам та їхнім дітям
Напередодні Нового року роботодавці намагаються створити на підприємстві святкову атмосферу.
А яке ж свято без подарунків? Їх приємно отримувати і дорослим, і дітям. Про те, як документально оформити придбання та видачу подарунків за
кошти підприємства для працівників та їхній дітей,
як їх оподатковувати, враховуючи пільги в законодавстві, та відображати в обліку та податковій
звітності, — у статті

60

Ольга Глиняна

	Вакцинація працівників
проти грипу: «шпаргалка»
для роботодавця
Турбота про безпеку своїх працівників та захист їх
здоров’я є основним обов’язком кожного роботодавця. Особливої актуальності це набуває в осінньозимовий період, коли різко зростає ймовірність
захворіти на грип та ГРВІ. Щоб захистити своїх
працівників від сезонних вірусних захворювань,
на багатьох підприємствах як запобіжний захід
проводяться профілактичні щеплення проти грипу.
Як це документально оформити, оподаткувати
та відобразити в бухгалтерському обліку та звітності, а також відповіді на всі інші можливі «як?»
і «чому?» — в статті

Алла Рибінцева

Офіційна думка
Роз’яснюють фахівці ДФСУ

69	Сплата ЄСВ членом фермерського
господарства

70	Сплата ЄСВ за працівників у разі смерті
підприємця

71	Подання ф. № 1 ДФ у разі повернення
підприємцем авансу

71

Відображення у податковому розрахунку
за ф. № 1ДФ емфітевзису

Пенсійне та соціальне
забезпечення
73

Микола Постернак

	
Договір ЦПХ: виплата
«лікарняних» і «декретних»
Особи, які виконують роботи або надають послуги
за договорами цивільно-правового характеру,
мають право на виплату допомоги по тимчасовій
непрацездатності, а також на отримання інших
видів матеріального забезпечення та соціальних
послуг. Наразі виникає чимало запитань щодо
призначення та надання цих виплат особам, які
працюють за договорами цивільно-правового
характеру. У статті — відповіді на них
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Валентина Боршовська

	«Дотяжка» ЄСВ: повернення
відпускних
Розглянуто практичну ситуацію щодо застосування
кодів типу нарахування «13» та «14» у таблиці 6
звітності з ЄСВ для відображення так званої «дотяжки» ЄСВ у разі коригування суми відпускних,
виплачених наперед працівнику, який звільняється

Документи для роботи

89	Щодо застосування норм частини

третьої ст. 119 КЗпП
Лист Міністерства соціальної
політики України від 21.09.2018 р.
№ 18210/0/2-18/52

90	Щодо доплати ЄСВ до рівня

мінімального страхового внеску
Лист Державної фіскальної служби
України від 29.01.2016 р.
№ 1394/5/99-99-17-03-03-16

85	Обчислення страхового стажу

Довідкова інформація

87	Щодо особливостей оплати праці при

94	Календар бухгалтера

для заповнення заяви-розрахунку
Роз’яснення ФСС України

підсумованому обліку робочого часу
Лист Міністерства соціальної політики
України від 02.07.2018 р.
№ 1139/0/101-18/28

89	Щодо визначення дня звільнення

за строковим трудовим договором
Лист Міністерства соціальної політики
України від 05.01.2018 p.
№ 9/0/22-18/134

РЕКЛАМА

4

по зарплаті

95 Величина приросту індексу

споживчих цін для проведення
індексації у 2018 р. у розрізі
місяців

96	Випадки виплати допомоги

по тимчасовій непрацездатності
за рахунок коштів ФСС із
першого дня непрацездатності
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Електронні довірчі послуги
Закон України
від 05.10.2017 р.
№ 2155-VIII

Закон України «Про електронні довірчі послуги» дає можливість
запровадити в нашій країні сучасні електронні методи ідентифікації особи, серед яких MobileID. Зокрема, автентифікація — це
електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну
ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або
інформаційно-телекомунікаційної системи та/або походження та
цілісність електронних даних. Закон набув чинності 07.11.2018 р.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Нові посвідчення для «чорнобильців»
Постанова
від 11.07.2018 р. № 551

Затверджено новий Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, тож радимо врахувати цю інформацію в разі надання пільг
згаданим категоріям громадян. Постановою передбачено провести до 01.01.2019 р. заміну посвідчень у зв’язку із затвердженням
їх нових зразків таким особам:
• які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1);
• учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
(категорії 2 і 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших
ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях
із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;
• які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), з числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших
обставин не з власної вини.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Порядок сплати ПДФО з додаткового блага
Індивідуальна податкова
консультація
від 01.11.2018 р.№ 4651/
ІПК/13-01-13-01-12

ГУ ДФС у Львівській області роз’яснює, що в разі сплати до бюджету ПДФО із сум доходу, отриманого платником податку як додаткове благо, необхідно відображати код бюджетної класифікації 11010400 — ПДФО, що сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж заробітна плата.

Нецільова негрошова допомога у ф. № 1ДФ
Індивідуальна податкова
консультація
від 08.10.2018 р.
№ 4334/6/99-95-42-02-15/
ІПК

Роз’яснюється порядок відображення у ф. № 1ДФ суми нецільової
благодійної допомоги, наданої в негрошовій формі. Повідомляється,
що у ф. № 1ДФ її сума відображається з «натуральним» коефіцієнтом та з ознакою доходу «169», в т. ч. та її сума, що перевищує
встановлений граничний неоподатковуваний розмір. З цього приводу
податківців дотримувалися й іншої думки, вимагаючи вказувати суму
перевищення як додаткове благо з ознакою доходу «126».
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Наслідки сплати ЄСВ на інший рахунок
Індивідуальна податкова
консультація
від 05.09.2018 р.
№ 3852/6/99-99-13-02-0115/ІПК

Роз’яснюється, що пільги щодо незастосування штрафних санкцій
у разі сплати єдиного внеску на невідповідні рахунки чинним
законодавством не передбачені. У результаті сплати ЄСВ на невідповідний рахунок виникає недоїмка. Сума ЄСВ, своєчасно не
нарахована та/або не сплачена в строки, встановлені Законом
про ЄСВ, є недоїмкою та стягується з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

Відвідування місць занять спортом і оподаткування
Індивідуальна податкова
консультація
від 29.10.2018 р.
№ 4624/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що вартість безоплатного відвідування працівниками приміщень (власних та орендованих), пристосованих для занять
спортом (тренажерного залу, залу для занять йогою), майданчиків для гри у футбол тощо, включається до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу працівника як інший дохід та
оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних підставах, але не є об’єктом оподаткування ЄСВ.

Хто має право на добровільну сплату ЄСВ
Лист від 19.10.2018 р.
№ 32462/7/99-99-13-0201-17

Роз’яснено особливості укладення договорів про добровільну сплату ЄСВ. Таке право, як повідомляється в листі, мають:
• члени особистого селянського господарства, якщо вони не
належать до осіб, які підлягають страхуванню, — за всіма видами
соціального страхування на строк не менше одного року;
• особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 частини першої
ст. 4 Закону про ЄСВ, та не належать до платників ЄСВ, визначених
п. 4, 5 та 51 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, у т. ч. іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають або
працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно
проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВРУ —
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на строк
не менше одного року, крім договору одноразової сплати, строк дії
якого — 10 календарних днів з дня його підписання.

Нарахування ЄСВ на суму «лікарняних» працівнику з інвалідністю
Індивідуальна податкова
консультація
від 23.10.2018 р.
№ 4525/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Повідомляється, що якщо працівник надає роботодавцю в місяці
встановлення йому інвалідності листок непрацездатності за минулі періоди, роботодавець нараховує ЄСВ за такі періоди в розмірі
8,41 %. Якщо працівник надає роботодавцю в місяці нарахування,
в якому скасована інвалідність, листок непрацездатності за минулі
періоди, роботодавець нараховує ЄСВ у розмірі 22 %. При цьому
якщо сумарний дохід працівника, якому скасована інвалідність за
місяць з урахуванням виплат за листком непрацездатності, не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на
місяць, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної
зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід
(прибуток), та ставки ЄСВ.
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Оподаткування доходів від закупівлі сільгосппродукції
Індивідуальна податкова
консультація
від 09.10.2018 р.
№ 4342/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Повідомляється, що підставою для звільнення громадян від сплати
ПДФО в разі закупівлі в них сільгосппродукції є копія довідки про
наявність земельних ділянок, надана фізичною особою — платником
податку (продавцем) юридичній особі — комісіонеру (покупцю),
видана відповідно до пп. 165.1.24 ПКУ. Якщо її немає, комісіонер
є податковим агентом і має оподаткувати виплачуваний дохід.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Альтернативна (невійськова) служба та середній заробіток
Лист від 21.09.2018 р.
№ 18210/0/2-18/52

Повідомляється, що за працівниками, які направлені на альтернативну (невійськову) службу, на час проходження такої служби
місце роботи та середній заробіток не зберігається.

Строки збереження середнього заробітку
Лист від 16.08.2018 р.
№ 1431/0/101-18

У листі розглянуто питання щодо припинення в державі особливого
періоду за відсутності проведення мобілізації. Повідомляється,
що це питання було предметом судового розгляду. Вищий адміністративний суд України в постанові від 16.02.2015 р. (справа
№ 800/582/14), виходячи із системного аналізу норм Закону України
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р.
№ 3543-XII, зазначив, що закінчення періоду мобілізації не є підставою для припинення особливого періоду, а закінчення заходів
мобілізації не припинило дію особливого періоду. Мінсоцполітики
доходить висновку, що на строк до закінчення особливого періо
ду або до дня фактичного звільнення працівникам, призваним
на строкову військову службу, а згодом прийнятим на військову
службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду
або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи, посада, здійснюється нарахування та виплата середнього заробітку.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

Інспектор у ролі працівника
Управління Держпраці у Кіровоградській області повідомило, що
інспекторами Управління спільно з представниками поліції, Кіровоградського міського військкомату та ГУ ДФСУ було проведено
інспекційне відвідування на підприємстві, яке надає інформаційні
послуги (так званий кол-центр). До початку проведення інспекційного відвідування один з представників контролюючих органів
навідався до підприємства під приводом працевлаштування,
і йому було запропоновано попрацювати «неофіційно». У цей же
день було розпочато інспекційне відвідування. Завдяки допомозі
представників поліції та військкомату інспектори праці опитали всіх
осіб, які працютьу триповерховій будівлі. З’ясувалося, що 60 осіб
працювали неофіційно. За порушення законодавства про працю
підприємству загрожує штраф у розмірі 6,7 млн грн.
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Право на «дитячу» відпустку після 20 років роботи
Управління Держпраці у Закарпатській області повідомило, що до
них звернулося керівництво одного з державних підприємств краю
з проханням роз’яснити, чи має право працівниця, яка протягом
20 років пропрацювала на цьому підприємстві й не використала
належну їй додаткову відпустку, отримати цю відпустку за попередні
роки або вимагати виплату грошової компенсації в разі звільнення.
Проаналізувавши норми законодавства, фахівці Управління дійшли
висновку, що в разі якщо працівник не скористався цим правом,
він може або використати ці відпустки, або отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні, оскільки чинне законодавство
не передбачає строку давності, після якого втрачається право на
будь-яку відпустку.
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Обчислення страхового стажу для заповнення заяви-розрахунку
Фонд соціального страхування розмістив на сайті роз’яснення
щодо обчислення страхового стажу для заповнення нової заявирозрахунку в розрізі різних періодів, а також роз’яснив порядок
заповнення граф 21 та 22 заяви-розрахунку.
Текст роз’яснення — на с. 85 цього номера журналу

Отримання довідки про страховий стаж
Фонд соціального страхування розмістив на сайті роз’яснення, що
для розрахунку розмірів допомоги по тимчасовій непрацездатності,
що надається за кошти ФСС, можуть бути використані електронні відомості щодо страхового стажу працівника. Крім того, якщо відповідні дані вже наявні в страхувальника (роботодавця), отримувати їх повторно не потрібно. За словами заступника начальника управління страхових виплат та матеріального забезпечення
виконавчої дирекції ФССУ Г. Харченко, якщо застрахованій особі
регулярно призначається матеріальне забезпечення на одному
й тому ж місці роботи, і відповідні відомості вже наявні в страхувальника, то не слід повторно отримувати їх з ПФУ, а за необхідності лише додавати до страхового стажу місяці, які відпрацьовані й за
них сплачено в повному обсязі ЄСВ на цьому місці роботи. Якщо
ж застрахована особа працює в одного страхувальника більше
8 років, регулярно отримує заробітну плату, з якої сплачується
ЄСВ в розмірі не менше мінімального, то додаткові відомості про
страховий стаж збирати недоцільно.

РЕКЛАМА
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телефонна лінія

Своє запитання
ви можете поставити,
зателефонувавши
на пряму лінію
«Запитання — відповідь»:

0 800 214 009
у робочі дні з 10.00 до 15.00

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

Застосування посади «Бухгалтер
(з дипломом магістра)»
Яку посаду відповідно до Класи
фікатора професій обрати, якщо
працівник приймається на посаду
бухгалтера (з дипломом магістра), але
має диплом спеціаліста, та чи потрібно
використовувати слова в дужках?
Як відомо, найменування посад і професій, що використовуються підприємством, мають відповідати Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженому
наказом Держспоживстандарту України від
28.07.2010 р. № 327 (далі — КП). До цього
документа останнім часом часто вносилися
зміни, і на сьогодні їх кількість досягла семи.
Зазвичай робота над змінами професійних назв робіт виконується з урахуванням
змін у нормативно-правових актах. Це стосу-

ється й професійної назви роботи «Бухгалтер
(з дипломом спеціаліста)», яка донедавна
була передбачена в КП та приведена у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (далі — Закон № 1556).
Зміна № 6 до КП, згідно з якою, власне,
і було змінено цю професійну назву роботи,
набрала чинності 01.11.2017 р. відповідно до
наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження
Зміни № 6 до Національного класифікатора України ДК 003:2010» від 26.10.2017 р.
№ 1542. Професійну назву роботи «Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)» змінено на
«Бухгалтер (з дипломом магістра)» із тим
же кодом КП 2411.2.
Як правило, у таких випадках (коли змінюється професійна назви роботи в КП)
підприємство має виконати дії щодо приведення назв посад, що містяться у штатному
розписі, трудових книжках працівників
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тощо, у відповідність до КП. Але як діяти
в разі працевлаштування особи, яка має
диплом, що був виданий до внесення змін
до законодавства про освіту?
На це запитання є чітка відповідь, яка міститься в п. 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1556: «Вища
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до
вищої освіти ступеня магістра». Тож якщо
штатний розпис містить посаду «Бухгалтер
(з дипломом магістра)», а приймається на
роботу особа з дипломом спеціаліста, роботодавець може без вагань її працевлаштовувати.
Щодо використання дужок у цій професійній назві роботи зауважимо, що слова
в дужках визначають кваліфікацію працівника, який обійматиме цю посаду, яка, у свою
чергу, визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Тож без дужок професійна назва
роботи «Бухгалтер (з дипломом магістра)»
(код КП 2411.2) вже матиме нижчий статус
і іншу назву — «Бухгалтер» (код КП 3433).
Наведені назви за кодом класифікації
КП належать до різних професійних угруповань: «Бухгалтер» — до «Бухгалтери та
касири-експерти», «Бухгалтер (з дипломом
магістра)» — до «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери». Окрім того, ці назви робіт
належать до різних класифікаційних угруповань. Тому для чіткого розрізнення цих
посад використання дужок є обов’язковим.
Таким чином, у всіх кадрових документах
професійну назву роботи слід відображати разом зі словами в дужках — «Бухгалтер
(з дипломом магістра)».

Використання посади «Начальник
фінансово-економічного відділу»
Чи допускається застосування наз
ви посади «Начальник фінансовоекономічного відділу»?

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Класифікатор професій призначений
для застосування центральними органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, об’єднаннями
соціальних партнерів усіх рівнів, іншими
громадськими організаціями, всіма суб’єктами господарювання під час внесення записів про роботу до трудових книжок працівників.
Професійні назви робіт, наведені в КП,
рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв’язку
з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.
Якщо переглянути КП, то такої професійної назви роботи, як «Начальник фінансово-економічного відділу», ми не знайдемо. Однак якщо правильно застосовувати
норми КП, то можна розшити базову назву
роботи, адже додатком В (обов’язковий) до
КП передбачено можливість розширення
назв професій термінами та словами, які
уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання
лаконічності викладення, якщо інше не
передбачено КП або нормативно-правовими
актами (примітка 2 до додатка В), а також
використання похідних слів до професій
(професійних назв робіт).
Згідно з нормами КП розширювати можна
лише професійні назви робіт, передбачені
КП, тож для початку необхідно визначитися
з базовою професійною назвою роботи, яку
можна буде за потреби розширити. Такими
назвами є лише чотири професійні назви роботи «Начальник відділу», які відрізняються
тільки кодами КП:
• «Начальник відділу» (код КП 1221.2);
• «Начальник відділу» (код КП 1223.2);
• «Начальник відділу» (код КП 1229.7);
• «Начальник відділу» (код КП 1235).
Тож постає питання, назву посади з яким
кодом слід обрати у випадку, що розглядається. Зауважимо, що це залежатиме від
галузевої належності підприємства та сфери
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його діяльності. Отже, назва «Начальник відділу» з:
• кодом КП 1221.2 належить до начальників (інших керівників) та майстрів виробничих підрозділів у сільському, лісовому
та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі;
• кодом КП 1223.2 — до начальників
(інших керівників) та майстрів дільниць
(підрозділів) у будівництві;
• кодом КП 1229.7 — до керівників інших основних підрозділів в інших сферах
діяльності;
• кодом КП 1235 — до керівників підрозділів матеріально-технічного постачання.
Зважаючи на це, доцільно обрати ту базову професійну назву роботу відповідно
до КП, що відповідатиме певним запитам.
Зазвичай, якщо не підходять наведені сфери діяльності, розширюється назва посади
«Начальник відділу» (код КП 1229.7). У випадку, наведеному в запитанні, такий варіант також можливий, проте пам’ятайте,
що розширювати можна лише професійну
назву роботи, передбачену КП.
З огляду на зазначене, розширення задля
уточнення виконуваних робіт та сфери діяльності відділу застосовуватиметься саме
до назви «Начальник відділу» з кодом КП
1229.7. Тому ця назва матиме нове найменування — «Начальник відділу фінансовоекономічного». Це не зовсім звично, але
чітко відповідає вимогам КП. Разом з тим
нагадаємо, що код КП до нової назви застосовуватиметься той самий, що й до базової
назви — 1229.7.

Застосування посади керівника
відділу економічного аналізу
та планування
У структурі підприємства є відділ
економічного аналізу та планування, який очолює начальник. У КП
міститься професійна назви роботи «На
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чальник планово-економічного відділу».
Чи може він очолювати відділ економічного аналізу та планування чи варто об
рати іншу назву?
Так, назва посади керівника відділу
має відповідати назві відділу, який він
очолює. У випадку, наведеному в запитанні, назви не є тотожними, що, на думку
автора, неправильно. Якщо ж посаду обрано
згідно з КП («Начальник планово-економічного відділу», код КП 1231), то слід привести
у відповідність і назву відділу, незважаючи на
те що згідно зі ст. 64 Господарського кодексу
України підприємство самостійно визначає
свою організаційну структуру, встановлює
чисельність працівників і штатний розпис.
Штатний розпис розробляється на основі внутрішніх організаційно-нормативних
документів (чинна структура і чисельність,
положення з оплати праці) та з урахуванням
вимог нормативно-правових актів, зокрема
КП, а отже, назви посад і професій мають
відповідати назвам у КП.
Для цього варто внести зміни до структури підприємства, а отже, і до його штатного
розпису. Такі дії не вплинуть на умови праці
працівників та не зумовлять необхідності
повідомлення їх про це. Тож на підставі доповідної записки працівників (начальника)
відділу кадрів потрібно видати наказ про
внесення змін із формулюванням, наприк
лад: «Назву «Відділ економічного аналізу
та планування» з 03.12.2018 р. змінено на
«Планово-економічний відділ»».
Ці зміни варто внести до положення про
відділ, особової картки працівника ф. № П-2
та трудової книжки.
Нагадаємо, що такий запис до трудової
книжки вноситься в графу 3 окремим рядком без зазначення номера запису та дати
його внесення1.
1 Щодо застосування професійних назв професій (посад)
для цілей заповнення звітності з ЄСВ див. також журнал
«Заробітна плата» № 11/2018, с. 73. (Прим. ред.)
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Назва посади працівника
відділу кадрів
У штатному розписі підприємства
передбачена посада «Спеціаліст по
кадрах», але КП містить назви посад
«Інспектор по кадрах» та «Спеціаліст». Можна залишити «Спеціаліст по кадрах» чи перейменовувати на «Інспектор по кадрах»?
Наголосимо, що назви посад (професій), що використовуються підприємством, мають відповідати КП.
Що стосується назви «Спеціаліст», то КП
містить шість професійних назв робіт з цим
словом, а саме:
• «Спеціаліст державної служби» (код
КП 2419.3);
• «Спеціаліст з питань кадрової роботи
та державної служби» (код КП 2419.3);
• «Спеціаліст-бухгалтер» (код КП 2419.3);
• «Спеціаліст-вибуховик» (код КП 2423);
• «Спеціаліст-криміналіст» (код КП 2423);
• «Спеціаліст-юрисконсульт» (код КП
2419.3).
Як бачимо, усі ці назви належать до відповідної сфери діяльності та використовуються
винятково на державній службі. Окрім цього, «вільної» назви «Спеціаліст», яку можна
було б розширити словами «по кадрах» (для
фахівця, який займається обліком особового
складу підприємства) немає. Також не можна
використовувати назву «Спеціаліст» після
скорочення наведених вище назв.
Для підприємств та організацій усіх інших
галузей передбачено професійну назву роботи «Фахівець» (код КП 3439). Відповідна
кваліфікаційна характеристика цієї посади
міститься у Випуску 1 «Професії працівників,
які є загальними для всіх видів економічної
діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Саме її
можна використати в наведеному прикладі
та розширити згідно з приміткою 2 додатка В
до КП.
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Однак, на думку автора, немає сенсу
створювати нову професійну назву роботи
«Фахівець з кадрів», якщо в КП існує назва
«Інспектор з кадрів». Тож якщо функціональні
обов’язки працівника на посаді «Спеціаліст
по кадрах» збігатимуться з обов’язками інспектора з кадрів, доцільно видати наказ про
зміну назви посади «Спеціаліст по кадрах» на
професійну назву роботи, яка відповідає КП,
а саме «Інспектор з кадрів» (код КП 3423).
На підставі цього необхідно внести зміни до
штатного розпису підприємства, посадової
інструкції, особової картки ф. № П-2, трудової книжки працівника та інших кадрових
документів.

Застосування посади «Менеджер»
На підприємстві у відділі матері
ально-технічного постачання, який
очолює начальник, працюють ме
неджери, проте і посада «Начальник», і посада «Менеджер» належать до угруповання
«Керівники». На підприємстві згодні за
мінити назву «менеджер» на «економіст»,
але під час спілкування з постачальниками
назва «Менеджер відділу матеріальнотехнічного постачання» зрозуміліша, ніж
«Економіст відділу матеріально-технічного
постачання». Тож чи слід у такій ситуації
підібрати інші назви посад?
Так, справді, професійна назва роботи
«Начальник матеріально-технічного
відділу» (код КП 1235) та «Менеджер
(управитель) з постачання» (код КП 1475.4)
належать до угруповання «Керівники». Однак насамперед зауважимо, що передусім ці
професійні назви робіт належать до більш
широкого класифікаційного угруповання КП,
що має назву «Законодавці, вищі державні
службовці, керівники, менеджери (управителі)».
Також слід пам’ятати, що під час вибору
певних назв посад для штатного розпису
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підприємства працівники відділу кадрів,
економісти тощо мають керуватися не тільки
поверховим трактуванням КП, а й ширшими
його можливостями. Тож у цьому разі окрім
визначення, до якого угруповання належать
згадані назви, доцільно звернути увагу й на
структуру КП, яка значно спрощує пошук
професійних назв робіт. Нагадаємо, що вона
складається з кодів та назв класифікаційних

угруповань (розділів, підрозділів, класів,
підкласів та груп професій). Види класифікаційних угруповань ієрархічно поєднані між
собою та мають певні цифрові позначення.
Отже, з таблиці 1 зрозуміло, що назва
«Начальник матеріально-технічного відділу»
(код КП 1235) належить до класифікаційного
угруповання «Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання».
Таблиця 1

Код

1
12
123
1235

Класифікаційне
угруповання

Розділ
Підрозділ
Клас
Підклас

Назва

Законодавці, вищі державні службовці, керівники,
менеджери (управителі)
Керівники підприємств, установ та організацій
Керівники функціональних підрозділів
Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

За аналогією за допомогою таблиці 2
проілюструємо належність назви посади
«Менеджер (управитель) з постачання» (код

КП 1475.4) до класифікаційного угруповання «Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління».
Таблиця 2

Код

Класифікаційне
угруповання

1

Розділ

14

Підрозділ

147

Клас

1475

Підклас

1475.4

Група

Назва класифікаційного угруповання

Законодавці, вищі державні службовці, керівники,
менеджери (управителі)
Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій
та їх підрозділів
Менеджери (управителі) у сфері операцій
з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним
особам
Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського
обліку, дослідження ринку, вивчення суспільної думки,
консультацій з питань комерційної діяльності та управління
Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності
та управління

Зрозуміло, що менеджер — це працівник,
основним завданням якого є управління
іншими працівниками, а також ресурсами
організації. Він має планувати, організову-

вати, координувати та контролювати певні
процеси в організації (на підприємстві).
Інакше кажучи, це керівник або управлінець,
який відповідає за ефективну роботу орга-
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нізації (підприємства), окремого підрозділу
або певного напрямку діяльності. Проте
існують три ієрархічні рівні менеджменту:
менеджери вищої, середньої й нижчої ланки.
Тож менеджери можуть керувати від вищого
до нижчого рівня, тобто керувати й відповідним напрямком діяльності. Вони можуть не
мати підлеглих, але несуть відповідальність
за один з напрямків діяльності підприємства.
На думку автора, якщо до функціональних
обов’язків працівника на посаді «Менеджер
(управитель) з постачання» додати, що до
його завдань та обов’язків входитимуть управління (керівництво), але через управління
певними виконавцями, це відповідатиме
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назві посади. Окрім цього, нагадаємо, що
відповідно до розділу «Загальні положення»
КП окремі професійні назви робіт у КП записано з використанням дужок, як-от «Менеджер (управитель) з постачання». У цьому
випадку в дужках, відповідно до структури,
визначається загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи. Тому
назва посади «Менеджер (управитель) з постачання» може бути записана як «Менеджер
з постачання» або «Управитель з постачання»
з одним і тим же кодом КП 1475.4. Якщо
уникнути вживання слова «управитель»,
можна відійти від керуючої спрямованості
назви посади.

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

Розрахунок додаткової суми
допомоги в разі ускладнених
пологів
Працівниця надала підприємству
додатковий «декретний» листок
непрацездатності у зв’язку зі склад
ними пологами. Як розрахувати додат
кову суму допомоги та відобразити її
у звітності?
«Стандартний» листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається майбутній мамі одразу на 126 календарних днів: 70 календарних днів — до передбачуваного дня пологів
і 56 — після (п. 6.1 Інструкції про порядок
видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 13.11.2001 р. № 455; далі — Інст
рукція № 455).

Якщо в жінки були ускладнені, передчасні
або багатоплідні пологи чи виникли якісь
ускладнення в післяпологовому періоді,
то їй належить триваліший період післяпологової «реабілітації». Із цією метою їй
виписується ще один, додатковий листок
непрацездатності на 14 календарних днів
(п. 6.2 Інструкції № 455).
Коли жінка приносить додатковий листок непрацездатності на підприємство, то
насамперед потрібно пересвідчитися, що
він дійсно є продовженням попереднього
(першого) листка. Зокрема, він має бути
виписаний там же, де був виписаний перший — 126-денний листок непрацездатності
(за місцем нагляду за вагітною), та в ньому
має бути зазначено, що він є продовженням
попереднього листка непрацездатності (підкреслено «продовження» і вказано серію та
номер першого листка непрацездатності).
Далі керівник підприємства має видати
наказ про продовження працівниці відпустки
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у зв’язку з вагітністю та пологами, а комісія
(уповноважений) із соціального страхування — прийняти рішення про призначення
допомоги по вагітності та пологах протягом
10 днів після отримання другого листка непрацездатності (п. 1 ст. 32 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV;
далі — Закон № 1105). Вказане рішення
оформляється протоколом.
За продовженим листком непрацездатності, так само як і за першим, допомога
по вагітності та пологах призначається в
розмірі 100 % середньої заробітної плати
незалежно від страхового стажу працівниці
й повністю виплачується за рахунок коштів
Фонду соціального страхування (ст. 26 Закону № 1105).
Особливістю оплати другого «декретного» листка можна назвати те, що потрібно
оплатити продовжену відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами. Другий листок
непрацездатності є продовженням першого, виписаного у зв’язку з одним і тим же
страховим випадком, тому розраховувати нову середньоденну зарплату за один
календарний день не потрібно: вона вже
обчислена під час оплати першого листка
непрацездатності по вагітності та пологах.
Таким чином, для розрахунку додаткової суми допомоги потрібно помножити
середньоденну зарплату за один календар
ний день, яку обчислили під час розрахунку першого листка непрацездатності, на
14 календарних днів продовженої «декретної» відпустки.
Якщо під час оплати першого листка непрацездатності було використано один із
обмежуючих показників, таких як середньоденна зарплата, розрахована виходячи з однієї або двох мінімальних зарплат (наприк
лад, працівниця протягом 12 календарних
місяців перед настанням страхового випадку
мала страховий стаж менше 6 місяців), то
його ж потрібно застосувати і для визначення

ПРяма телефонна лінія

додаткової суми допомоги по вагітності та
пологах за 14 календарних днів.
У звітності з ЄСВ інформація про «декретну» відпустку, а також про суми допомоги по
вагітності та пологах відображається в таблицях 5 і 6. Зокрема, в таблиці 5 звітності
з ЄСВ відображають дати початку та закінчення «декретної» відпустки працівниці. Оскільки в даному випадку працівниця вже народила дитину, це вказує на те, що вона певний час перебуває у такій відпустці, і, швидше
за все, інформацію про дату початку цієї відпустки бухгалтерія підприємства вже показала в графі 11 звіту за місяць, у якому в працівниці почалася відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Тепер у місяці закінчення
«основної» відпустки в першому рядку слід
вказати дату її закінчення, а в другому — дату
початку «додаткової». Далі головне не забути відобразити дату закінчення «декретної»
відпустки цієї працівниці згідно з продовженим листком непрацездатності у звіті за той
місяць, в якому закінчується така відпустка.
У таблиці 6 звіту з ЄСВ за місяць, в якому
було донараховано суму допомоги по вагітності та пологах, потрібно відобразити її
а суму ЄСВ. Нагадуємо, що для того щоб правильно нарахувати ЄСВ на суму допомоги, її
необхідно «розбити» по місяцях, на які вона
припадає. Відповідно, якщо 14-денний період
продовженої «декретної» відпустки припадає
на два календарних місяці, то в місяці нарахування допомоги за ці дні в таблиці 6 необхідно буде заповнити два рядки, вказавши
в першому рядку в реквізиті кількість днів перебування в трудових відносинах (31, 30 тощо).
Не звертайте уваги на цей показник у таб
лиці 6 у місяці початку відпустки: вказуйте
кількість календарних днів у звітному місяці,
показник не задвоюється.
Також донараховану суму допомоги по
вагітності та пологах потрібно відобразити
і в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
за звітний період, в якому відбулося донарахування, з ознакою доходу «128».
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Виплата «лікарняних» під час
навчальної відпустки
Працівник захворів у навчальній
відпустці й підтвердив це листком
непрацездатності. Чи переносити
навчальну відпустку? Оплачувати в такому разі листок непрацездатності?
Відповідно до ст. 216 КЗпП та ст. 15
Закону про відпустки працівникам,
які успішно навчаються без відриву
від виробництва у навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надають додаткові оплачувані відпустки — навчальні відпустки. Тривалість такої відпустки
залежить від рівня акредитації навчального
закладу, форми навчання (вечірня, заочна)
та курсу, на якому навчається працівник.
Підставами для надання навчальної відпустки є заява працівника та довідка-виклик
навчального закладу встановленої форми,
в якій має бути зазначено форму навчання,
рівень акредитації навчального закладу та
курс, на якому навчається працівник. Надання відпустки оформляється наказом керівника підприємства.
Додаткова відпустка у зв’язку з на
вчанням не є щорічною. Це означає, що
поділяти її на частини або переносити на
інший термін, ніж зазначений у довідці
навчального закладу, не можна. Виняток
становить лише випадок, коли навчальна
відпустка збігається із щорічною. У такому
разі щорічна відпустка має бути перенесена
на інший період (п. 4 частини другої ст. 11
Закону про відпустки).
Отже, якщо працівник захворів під час
навчальної відпустки, перенести її на інший
період роботодавець не може.
Тепер щодо оплати за листком непраце
здатності. Відповідно до п. 6 частини першої
ст. 23 Закону № 1105 за період перебування
застрахованої особи у додатковій відпустці
у зв’язку з навчанням допомога по тимча-
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совій непрацездатності не надається. Виходячи з цього, якщо період хвороби працівника за листком непрацездатності повністю
припадає на період навчальної відпустки,
то тимчасова непрацездатність не оплачуватиметься (цей період вже оплачено як
навчальну відпустку). Однак якщо листок
непрацездатності буде закритий лікарем
вже після закінчення навчальної відпустки,
то починаючи із дня, коли працівник мав би
приступити до роботи, йому будуть оплачені
дні тимчасової непрацездатності за таким
«лікарняним».

Самовільне перенесення
працівником початку відпустки
Працівник, у якого за графіком від
пустка припадає на листопад 2018 р.,
не подає заяви про її надання й не
збирається йти відпочивати, оскільки бажає перенести її на січень 2019 р. У той же
час для підприємства вигідніше, щоб цей
працівник пішов у відпустку за графіком.
Як правильно повідомити його про по
чаток відпустки?
Обов’язок роботодавця письмово повідомити працівника про дату початку
відпустки не пізніше як за два тижні
до встановленого графіком терміну виходу
у відпустку передбачено частиною п’ятою
ст. 79 КЗпП та частиною 11 ст. 10 Закону
про відпустки. При цьому жодних вказівок
про те, як конкретно роботодавець повинен
це реалізувати, законодавство не містить,
тож будемо ґрунтуватися на загальних законодавчих нормах та практичному досвіді.
Перше, на що важливо звернути увагу
в разі направлення працівнику повідомлення про дату початку його відпустки, — це не
помилитися із датою повідомлення, оскільки
законодавчі норми вимагають повідомляти
про початок щорічної відпустки щонайменше
за два тижні до дати її початку.
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Згідно з частиною четвертою ст. 2411
КЗпП строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня. Отже,
знаючи конкретну дату, з якої починається
щорічна відпустка працівника, можна без
проблем розрахувати граничний строк повідомлення. Для цього потрібно встановити,
на який за календарем день тижня припадає
дата початку відпустки, і відрахувати від
неї назад два тижні, а не рахувати 14 днів.
Наприклад, якщо відпустка розпочинається у вівторок, то два тижні назад — також
вівторок.
Друге питання — це форма повідомлення.
Зважаючи на те, що затвердженої форми
такого повідомлення немає (встановлено
тільки, що вона має бути письмовою), підприємство може розробити її самостійно,
але з урахуванням вимог до оформлення
первинних документів. Зокрема, довільна
форма повідомлення про дату початку щорічної відпустки має містити назву підприємства, дату та місце складання документа,
його порядковий номер, підписи осіб, які його
склали, засвідчені печаткою підприємства.
Текст повідомлення може бути, наприк
лад, таким: «Шановний Іване Петровичу!
Відповідно до графіка відпусток працівників
ТОВ «Прогрес» на 2018 рік щорічну основну
відпустку тривалістю 20 календарних днів
за робочий рік з 20.10.2017 р. по 19.10.2018 р.
Вам буде надано з 26.11.2018 р.».
Повідомлення доцільно складати у двох
примірниках: один — для працівника, а другий — для підприємства, на якому працівника слід попросити поставити свій підпис
і дату отримання, що в подальшому слугуватиме підставою під час вирішення можливих непорозумінь.
Ще одним варіантом письмового повідом
лення працівника про дату початку його щорічної відпустки є ознайомлення його з наказом про надання відпустки. Наказ (розпорядження) про надання відпустки складають
за типовою формою № П-3, затвердженою
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наказом Держкомстату від 05.12.2008 р.
№ 489. У самому низу цієї форми після підписів керівників передбачений запис: «З наказом (розпорядженням) ознайомлений (підпис працівника)», що вказує на необхідність
ознайомлення працівника з наказом про надання йому відпустки.
І навіть якщо підприємство складатиме
наказ за самостійно розробленою формою,
оскільки зазначена має рекомендаційний
характер, то до неї також потрібно внести
цей запис, тому що надання відпустки безпосередньо стосується працівника. Так само
як і повідомлення, наказ слід видати за два
тижні до дати початку відпустки.
Отже, повідомивши працівника про початок щорічної відпустки одним з розглянутих способів, підприємство виконає вимоги частини п’ятої ст. 79 КЗпП та частини 11
ст. 10 Закону про відпустки.

Пільги та гарантії
для одинокого батька
У працівника підприємства в аварії
загинула дружина, і він залишився
одиноким батьком. На які трудові
пільги та гарантії він має право?
На сьогодні одинокий батько має такі
ж самі трудові пільги та гарантії, як
і одинока мати: на це вказують ст. 1861
КЗпП та ст. 10 Закону про відпустки.
Зокрема, трудовим законодавством для
одинокого батька, який працює та виховує
дитину (дітей) без матері, передбачені такі
пільги та гарантії:
• забороняється вiдмовляти в прийняттi
на роботу i знижувати заробiтну плату одинокому батьку, який має дитину вiком до
14 рокiв або дитину з iнвалiдністю (частина
перша ст. 184 КЗпП);
• забороняється звільняти з ініціативи
роботодавця одинокого батька, який має
дитину вiком вiд трьох до 14 рокiв або дитину
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з iнвалiдністю, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства (частина третя ст. 184
КЗпП);
• роботодавець зобов’язаний праце
влаштувати одинокого батька в разi його
звiльнення пiсля закiнчення строкового
трудового договору, а на перiод праце
влаштування упродовж трьох мiсяцiв повинен зберiгати такому працівнику середню
заробiтну плату (частина третя ст. 184 КЗпП);
• на прохання батька йому в обов’язковому порядку встановлюється неповний робочий день або неповний робочий тиждень
(частина перша ст. 56 КЗпП);
• забороняється залучати до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні
дні та направляти у відрядження одинокого
батька, який має дитину віком до трьох років
(ст. 176 КЗпП). Заборона чинна незалежно
від згоди такого працівника;
• одинокого батька, який має дитину віком від трьох до 14 років, можна залучати до
вказаних вище робіт тільки за його згодою
(ст. 177 КЗпП);
• одинокому батьку надається щорiчна
додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю
10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв (ст. 1821 КЗпП);
• одинокий батько має право піти у щорiчну вiдпустку в зручний для нього час (п. 5
частини 13 ст. 10 Закону про вiдпустки);
• за необхідності одинокому батьку, який
має дітей віком до 14 років або дітей з інвалідністю, надаються путівки до санаторіїв
та будинків відпочинку безкоштовно або
на пільгових умовах, а також матеріальна
допомога (ст. 185 КЗпП).
Крім зазначеного, працюючий одинокий
батько має право на ПСП у розмірі 150 %
«звичайної» ПСП (пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ).
У 2018 р. — це 1321,50 грн на кожну дитину.
Також відповідно до п. 1 частини першої
ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI одинокий батько, який виховує дитину віком
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до 14 років або дитину з інвалідністю, має
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Чи можна виплачувати премію
під час випробування
Працівник, якому встановлено ви
пробувальний строк, встиг добре
себе зарекомендувати. Чи можна
виплатити йому місячну премію нарівні
з іншими працівниками?
Відповідно до ст. 26 КЗпП під час укладання трудового договору угодою
сторін може бути обумовлено випробування з метою перевірки відповідності
працівника роботі, яка йому доручається. Для того, щоб умова про випробування
вважалась законною, угоду сторін необхідно
зафіксувати в один із таких способів:
• умова про випробування вноситься
в письмово оформлений трудовий договір
і повторюється в наказі про прийняття на роботу;
• працівник вказує цю умову в заяві про
прийняття на роботу й повторює її в наказі
про прийняття на роботу;
• працівник не вказує цю умову в заяві
про прийняття на роботу, але вона вноситься
в наказ про прийняття на роботу, з яким працівника ознайомлюють під підпис.
Строк випробування роботодавець визначає самостійно, але він не може перевищувати строку, встановленого ст. 27 КЗпП:
• для робітників — до одного місяця;
• для інших працівників — до трьох місяців;
• в окремих випадках, за погодженням із
профспілкою, — до шести місяців.
І хоча випробування носить строковий
характер, це не означає, що працівника
прийнято на тимчасову роботу. Щоправда,
якщо працівник не пройде випробування,
роботодавець має право його звільнити,
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письмово попередивши про це за три дні
(ст. 28 КЗпП). Це можна назвати єдиним обмеженням трудових прав працівника, якого
прийнято на роботу з випробуванням.
У всьому іншому на працівника в період
випробування поширюється законодавство
про працю (частина друга ст. 26 КЗпП), у т. ч.
норми Закону про оплату праці. Умови оплати праці працівників та виплати різних
видів премій зазвичай прописують у положеннях про оплату праці та преміювання,
які можуть бути оформлені як додатки до
колективного договору або як самостійні
локальні акти. На працівника, який прохо-

дить випробування, ці документи поширюються так само, як і на всіх інших працівників
підприємства. Це дає змогу дійти висновку,
що такому працівнику премія може виплачуватись нарівні з усіма іншими працівниками.
У той же час підприємство має право
передбачити у вказаних документах, що під
час випробування премія не виплачується.
Зважаючи на це, виплата премії працівнику,
який проходить випробування, залежить
від того, як це питання прописано в ло
кальних актах підприємства. При цьому
законодавчої заборони на виплату премії
такому працівнику немає.

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

(Не)виключення з розрахункового
періоду днів порушення режиму
Працівник надав листок непрацездатності, що підлягає оплаті. У розрахунковому періоді був період тимчасової непрацездатності, але «лікарняний» у той час було оплачено неповністю:
не оплачено два дні через порушення ре
жиму, встановленого лікарем. Тепер під
час оплати нового листка непрацездатності з розрахункового періоду виключати
всі дні непрацездатності за попереднім
«лікарняним» чи лише ті, що були оплачені?
Прямої відповіді на це запитання Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ

від 26.09.2001 р. № 1266, не містить. У п. 3
цього Порядку лише зазначено, що з розрахункового періоду виключаються календарні
дні, не відпрацьовані з поважних причин, —
тимчасова непрацездатність, відпустка у
зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження
заробітної плати.
У той же час дні тимчасової непрацездатності, не оплачені через порушення режиму,
від цього не стають робочими чи вихідни
ми — вони були й залишаються днями непрацездатності, час якої підтверджується
«лікарняним». Тому для оплати нового листка непрацездатності з розрахункового періоду слід виключати всі дні тимчасової
непрацездатності, підтверджені попереднім
листком, у т. ч. ті, що не були оплачені через
порушення працівником режиму, встановленого лікарем.
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Нарахування відпускних
колишньому військовослужбовцю

заробіток також потрібно відкоригувати на
коефіцієнт їх підвищення.

Працівник проходив строкову вій
ськову службу і після демобілізації
повернувся на роботу. Пропрацю
вавши якийсь час, він пішов у відпустку.
На розрахунковий період припадає час
проходження строкової військової служ
би, за який зберігався середній заробіток.
Його не враховувати під час обчислення
відпускних?

Відображення в табелі
відсутності працівника
понад 10 місяців

На час проходження працівниками
військової служби за призовом під
час мобілізації відповідно до Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ трудові відносини не припиняються, працівник
лише увільняється від виконання трудових
обов’язків. За ним зберігається місце роботи
та середній заробіток (ст. 119 КЗпП).
Отже, час проходження строкової військової служби з розрахункового періоду не
виключається, тому що трудові відносини
не припиняються.
Пунктом 3 Порядку № 100 встановлено,
що при обчисленні середньої заробітної
плати для оплати за час щорічної відпустки,
додаткових відпусток у зв’язку з навчанням,
творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації
за невикористані відпустки, до фактичного
заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній
заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських
обов’язків, службового відрядження тощо),
та допомога по тимчасовій непрацездатності.
Таким чином, середній заробіток за час
проходження строкової військової служби
враховується під час обчислення відпускних.
Слід також узяти до уваги норми п. 10
Порядку № 100. Якщо в розрахунковому
періоді було підвищення окладів, то середній

Працівниця підприємства доглядає
за хворою дитиною, яку прооперу
вали за кордоном. Вартість операції
оплачувалася за кошти добровільних по
жертв, у т. ч. підприємства та його праців
ників. Працівниця перебуватиме з дитиною
за кордоном більше 10 місяців, про що
надала довідку з іноземного медичного
закладу, перекладену українською мовою
й завірену нотаріально. Як відображати її
відсутність у табелі обліку робочого часу?
Прямої відповіді на це запитання
законодавство не містить. На час відсутності працівниця відпустки не
оформляла, але на роботу не виходить. У той
же час є довідка, що вказує на причину відсутності, і цю причину можна вважати
вагомою. Звільняти працівницю підприємство теж не має наміру. Час відсутності не
може бути оформлений листком непраце
здатності для догляду за хворою дитиною,
відпусткою без збереження заробітної плати тощо. Тож між сторонами існує мовчазна згода про допустимість відсутності працівниці на роботі тривалий час. А тому в табелі обліку робочого часу її відсутність
можна позначити як «Інші види неявок,
передбачені колективними договорами,
угодами» — «ІВ» або «Інші причини неявок» — «І».
У той же час варто зауважити, що питання обліку робочого часу мають бути врегульовані локальним (внутрішнім) положенням
про табельний облік, порядок розроблення
та зразок якого можна знайти в журналі
«Заробітна плата» № 2/2017, с. 27. У ньому,
а також в колективному договорі можна
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передбачити порядок дій у разі таких форсмажорних обставин.
На майбутнє варто звернути увагу, що
ст. 25 Закону про відпустки передбачено
надання відпустки без збереження зарплати, якщо дитина хвора на цукровий діабет
I типу (інсулінозалежний) — не більш як до
досягнення дитиною 16-річного віку, а якщо
дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» — до досягнення
дитиною 18-річного віку.

Подання звітності про вакансії
На підприємстві працювало по
над 40 працівників. Обсяг роботи
зменшився, і вони почали звіль
нятися за власним бажанням з різницею
в два-три-чотири дні. Нових на їх місце
не приймали. Тепер на підприємстві, яке
продовжує роботу, залишилося близько
20 працівників. З 1 листопада штатний
розпис було викладено в новій редакції,
всі вакантні посади виключено. Чи не
виникнуть неприємності через те, що
звіт про вакансії не подавався під час
звільнення працівників?

РЕКЛАМА

Відповідно до п. 4 частини третьої
ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№ 5067-VІ (далі — Закон № 5067) роботодавці зобов’язані подавати до центру зайнятості
не пізніше ніж через три робочих дні з дати
відкриття вакансії(й) Інформацію про по-
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пит на робочу силу (вакансії) за ф. № 3-ПН.
Датою відкриття вакансії, як передбачено
в порядку подання цієї форми, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 р. № 316, є наступний день після створення робочого місця чи
припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або
дата, починаючи з якої може бути укладений
трудовий договір з найманим працівником.
У той же час Міністерство соціальної
політики України в листі від 25.05.2017 р.
№ 420/0/126-17/243 роз’яснило, що Закон
№ 5067 та інші нормативно-правові акти
не передбачають фінансових санкцій для
роботодавця чи адміністративної відповідальності для посадових осіб за неподання
звітності про вакансії.

Кількість днів перебування
сторожів у трудових відносинах
Сторожі на підприємстві працюють
за графіками змінності. У таблиці 6
звітності з ЄСВ вказувати календарні дні чи дні роботи за графіком?
У таблиці 6 звітності з ЄСВ у реквізиті 15 «Кількість календарних днів
перебування у трудових відносинах»
слід вказувати не кількість відпрацьованих
днів (змін), а кількість календарних днів
перебування у трудових відносинах (30,
31 тощо), як це й зазначено в назві реквізиту.
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ОПЛАТА ТРУДА

Середня зарплата:
визначаємо
розрахунковий період

Під час вебінару, який нещодавно проводила науковий редактор журналу «Заробітна плата»
Ольга ГЛИНЯНА, було розглянуто питання визначення розрахункового періоду відповідно до
норм Порядку № 100 та Порядку № 1266. Публікуємо відповіді на запитання, що надійшли
під час вебінару

Працівника прийнято на основне
місце роботи 12.01.2017 р. з посадовим окладом 10 800 грн. У щорічну відпустку він йде з 29.10.2018 р. на
24 календарних дні. При цьому в листопаді 2017 р. працівник три календарних
дні перебував у відпустці без збереження
зарплати (з 08.11.2017 р. по 10.11.2017 р.).
З 01.12.2017 р. по 29.12.2017 р. (29 к. дн.)
на підприємстві був простій не з вини
працівника. Крім того, з 12.02.2018 р. по
20.02.2018 р. (9 к. дн.) працівник хворів.
Як правильно визначити дні розрахункового періоду та розрахувати середній заробіток для обчислення суми відпускних?
У ситуації, що розглядається, розрахунковим періодом буде 12 календарних місяців — з 01.10.2017 р. по
30.09.2018 р.
На підставі абзацу шостого п. 2 Порядку
обчислення середньої заробітної плати, затвер-

дженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100), з 12-місячного розрахункового періоду виключається
час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково.
Тобто у випадку, викладеному в запитанні, під час обчислення середньої зар
плати з розрахункового періоду потрібно
виключити:
• встановлені ст. 73 КЗпП святкові та
неробочі дні — 11 к. дн.;
• період відпустки без збереження зар
плати — 3 к. дн.;
• період простою не з вини працівника — 29 к. дн.
Відповідно до абзацу четвертого п. 3 Порядку № 100 під час обчислення середньої
зарплати для оплати часу щорічної відпустки
період тимчасової непрацездатності не включається.
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Алгоритм розрахунку суми відпускних
для оплати за час щорічної відпустки такий:
1. Визначаємо кількість календарних днів
у розрахунковому періоді:
365 к. дн. – 11 к. дн. (святкові та неробочі) –
– 3 к. дн. (без збереження зарплати) –
– 29 к. дн. (простій не з вини працівника) =
= 322 к. дн.
2. Розраховуємо середньоденну зарплату.
Припустимо, що загальна сума нарахованої працівнику в розрахунковому періоді
зарплати, з урахуванням «лікарняних» та
за винятком часу відпустки без збереження
зарплати та простою підприємства, становить
118 100,00 грн. У такому разі середньоденна
зарплата становитиме:
118 100,00 грн ÷ 322 к. дн. = 366,77 грн.
3. Розраховуємо суму відпускних:
366,77 грн × 24 к. дн. = 8802,48 грн.
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Працівника прийнято на основ
не місце роботи 15.01.2018 р., а
17.10.2018 р. він звільнився. У нього
залишилося сім календарних днів невикористаної щорічної відпустки, за які необхідно виплатити компенсацію. Посадовий
оклад працівника становить 8000,00 грн.
За фактично відпрацьовані дні йому нарахована зарплата в такому розмірі:
— за січень 2018 р. — 4952,38 грн (за
13 роб. дн.);
— з лютого 2018 р. по вересень 2018 р. —
по 8000,00 грн, всього 64 000,00 грн;
— за жовтень 2018 р. — 5454,55 грн (за
15 роб. дн.).
Як визначити розрахунковий період та
обчислити працівникові суму компенсації за невикористану відпустку?

ють місяцю надання відпустки або виплати
компенсації за невикористані відпустки.
Працівнику, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року,
середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи,
тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця,
в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку
(абзац другий п. 2 Порядку № 100).
Оскільки у випадку, що розглядається,
працівник фактично пропрацював на підприємстві менше 12 календарних місяців,
то розрахунковим періодом буде лютий –
вересень 2018 р. Алгоритм розрахунку суми
компенсації за невикористані дні щорічної
відпустки буде таким:
1. Визначаємо кількість календарних
днів у розрахунковому періоді (за винятком
святкових і неробочих днів, встановлених
ст. 73 КЗпП):
28 к. дн. + (31 к. дн. – 1 к. дн. (8 березня — Міжнародний жіночий день) +
+ (30 к. дн. – 1 к. дн. (8 квітня — Пасха) +
+ (31 к. дн. – 3 к. дн. (1 травня — День
праці, 9 травня — День Перемоги та
27 травня — Трійця) + (30 к. дн. – 1 к. дн.
(28 червня — День Конституції України) +
+ 31 к. дн. + (31 к. дн. – 1 к. дн. (24 серпня — День Незалежності України) +
+ 30 к. дн. = 235 к. дн.
2. Визначаємо середньоденну зарплату:
(8000,00 грн × 8 міс.) ÷ 235 к. дн. =
= 272,34 грн.
3. Розраховуємо суму компенсації за невикористані дні щорічної відпустки:
(272,34 грн × 7 к. дн.) = 1906,38 грн.

Відповідно до абзацу першого п. 2
Порядку № 100 обчислення середньої заробітної плати для виплати
компенсації за невикористані відпустки
провадиться виходячи з виплат за останні
12 календарних місяців роботи, що переду-

Працівника прийнято на основне
місце роботи 01.10.2018 р. На підставі заяви та відповідно до наказу йому надається навчальна відпустка
з 29.10.2018 р. тривалістю 15 календарних днів. Посадовий оклад працівника за
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штатним розписом становить 7500,00 грн.
Як визначити розрахунковий період та
обчислити середню зарплату для оплати
днів навчальної відпустки?
У ситуації, що розглядається, працівник фактично відпрацював на
підприємстві менше одного календарного місяця. Тому відповідно до п. 4 Порядку № 100 середній заробіток для оплати часу
навчальної відпустки обчислюватиметься
виходячи зі встановленого йому посадового
окладу так:
1. Визначаємо суму зарплати за 12 календарних місяців:
(7500,00 грн × 12 к. міс.) = 90 000 грн.
2. Визначаємо середньоденну зарплату
шляхом ділення сумарного розрахункового заробітку за 12 календарних місяців
(п. 1) на кількість календарних днів за рік
(за винятком святкових і неробочих днів,
встановлених ст. 73 КЗпП):
90 000,00 грн ÷ (365 к. дн. – 11 свят. дн.) =
= 254,24 грн.
3. Розраховуємо суму відпускних:
(254,24 грн × 15 к. дн.) = 3813,60 грн.
Посадовий оклад працівника підприємства становить 12 000,00 грн.
Після проходження строкової військової служби він звільнився в запас
28.09.2018 р. На військову службу за конт
рактом працівник вступив 08.10.2018 р.
Як правильно визначити розрахунковий
період та обчислити його середньоденну
зарплату?
У зазначеній ситуації середній заро
біток потрібно обчислювати виходячи з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують події, з якою
пов’язана відповідна виплата (абзац третій
п. 2 Порядку № 100).
При цьому згідно з абзацом четвертим
п. 2 Порядку № 100, якщо протягом остан-
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ніх двох календарних місяців працівник не
працював, то середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні
два місяці роботи. Якщо й протягом цих
місяців працівник не відпрацював жодного
робочого дня, середня заробітна плата обчислюється відповідно до останнього абзацу
п. 4 цього Порядку.
Отже, середньоденний заробіток працівника необхідно розраховувати виходячи зі
встановленого йому посадового окладу, помноживши його на два місяці та розділивши
зазначену суму на загальну кількість робочих
днів у вересні та жовтні, а саме:
(12 000,00 грн × 2 міс.) ÷ (20 роб. дн. +
+ 22 роб. дн.) = 571,43 грн.
Працівника прийнято на основне
місце роботи 26.09.2018 р. з посадовим окладом 6300,00 грн. У жовтні його направлено у відрядження на
п’ять робочих днів (з 08.10.2018 р. по
12.10.2018 р.). Його зарплата за фактично
відпрацьований час склала:
— за 3 роб. дн. вересня — 945,00 грн;
— за 5 роб. дн. жовтня — 1431,00 грн.
Як визначити розрахунковий період та
обчислити працівнику суму оплати днів
перебування у відрядженні?
У ситуації, описаній у запитанні,
працівник фактично відпрацював
на підприємстві менше двох календарних місяців. Тому відповідно до абзацу
третього п. 2 Порядку № 100 під час розрахунку суми оплати днів відрядження його
середньоденна зарплата для порівняння
її з денною обчислюватиметься виходячи
з виплат за фактично відпрацьований час,
шляхом ділення сумарного заробітку за
вересень – жовтень 2018 р. на кількість
фактично відпрацьованих днів за цей період, а саме:
(945,00 грн + 1431,00 грн) ÷ (3 роб. дн. +
+ 5 роб. дн.) = 297,00 грн.

24
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Працівника прийнято до госпрозрахункового підприємства на основне місце роботи 08.10.2018 р.
з посадовим окладом 9000,00 грн. У цей
же день його направлено у відрядження
на чотири робочих дні (з 08.10.2018 р. по
11.10.2018 р.). Як визначити розрахунковий період та обчислити працівнику середньоденну зарплату для оплати йому
днів відрядження?
У зазначеній ситуації середньоденну
зарплату працівника для порівняння
її з денною для оплати днів відрядження потрібно розраховувати виходячи
з установленого йому у штатному розписі
посадового окладу. При цьому кількість
днів, які слід узяти до розрахунку, має дорівнювати кількості робочих днів за установленим графіком роботи працівника за
попередні два календарних місяці (серпень
та вересень). Таким чином, середньоденна
зарплата становитиме:
(9000,00 грн × 2 к. міс.) ÷ (22 р. дн. (серпень) + 20 р. дн. (вересень)) = 428,57 грн.
Працівника прийнято на основне місце роботи 01.02.2018 р. з посадовим ок ладом у розмірі
10 000,00 грн. У квітні 2018 р. працівник
10 календарних днів перебував на «лікарняному» (з 16.04.2018 р. по 25.04.2018 р.).
Відповідно до наданого листка непраце
здатності з 03.10.2018 р. по 12.10.2018 р.
(10 к. дн.) він знову хворів. Як визначити
розрахунковий період та середньоденну
зарплату для оплати йому суми «лікарняних» за жовтень 2018 р. з огляду на те, що
його загальний страховий стаж становить
сім років (оплата 70 %)?
У ситуації, викладеній у запитанні,
працівник відпрацював на підприємстві менше 12 календарних місяців.
Тому на підставі п. 26 Порядку обчислення
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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), якщо застрахована особа перебувала в трудових відносинах
менше 12 календарних місяців за останнім
основним місцем роботи, розрахунковий
період визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до
першого числа).
Отже, у випадку, що розглядається, розрахунковим періодом буде лютий – вересень
2018 р. При цьому з розрахункового періоду
потрібно виключити 10 днів непрацездатності у квітні, оскільки вони не відпрацьовані
працівником з поважних причин (абзаци
перший та другий п. 3 Порядку № 1266)
(див. таблицю 1, с. 26).
Фактична середньоденна зарплата працівника становитиме:
76 000,00 грн ÷ 232 к. дн. = 327,59 грн.
Сума допомоги по тимчасовій непраце
здатності за жовтень 2018 р. дорівнюватиме:
327,59 грн × 70 % × 10 к. дн. =
= 2293,13 грн.
Працівника прийнято до комер
ційного підприємства на основне
місце роботи 05.10.2018 р. рекламним агентом та встановлено йому заробітну плату у відсотках від суми продажів.
У цей же день йому було відкрито листок
непрацездатності. Період його непраце
здатності становить шість календарних
днів (з 05.10.2018 р. по 10.10.2018 р.). Як
визначити розрахунковий період та обчислити працівнику суму «лікарняних»,
враховуючи, що його загальний страховий
стаж — 3,5 роки (оплата 60 %)?
Зважаючи на те, що працівнику не
встановлено посадового окладу, а
страховий випадок стався в перший
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Таблиця 1
Місяці
розрахункового
періоду

Календарні дні, що
входять до розрахунку

Сума нарахованої
зарплати, грн

Лютий
Березень
Квітень

28
31
20

Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Разом

31
30
31
31
30
232

10 000,00
10 000,00
9470,00
(6000,00 зарплата +
+ 3470,00 «лікарняні»)
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
79 470,00

день роботи, то відповідно до п. 28 Порядку
№ 1266 його середньоденна заробітна плата визначатиметься виходячи з розміру мінімальної зарплати, встановленого законом
на день настання страхового випадку, а саме:
3723,00 грн ÷ 30,44 к. дн. = 122,31 грн, де
30,44 — середньомісячна кількість календарних днів.
Сума допомоги становитиме:
122,31 грн × 60 % × 6 к. дн. = 440,32 грн.
Працівника прийнято на основне
місце роботи 01.06.2018 р. з посадовим окладом 11 000,00 грн.
З 03.10.2018 р. по 17.10.2018 р. (15 к. дн.)
працівник перебував на стаціонарному
лікуванні, що підтверджено листком непрацездатності. Його страховий стаж становить 5 років. Як визначити розрахунковий період та обчислити суму допомоги
по тимчасовій непрацездатності?
Місяці розрахункового
періоду

Червень
Липень
Серпень
Вересень
Разом

Сума зарплати, що
входить до розрахунку,
грн

10 000,00
10 000,00
6000,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
76 000,00

У випадку, викладеному в запитанні,
працівник перебував у трудових відносинах з підприємством за останнім основним місцем роботи більше одного
календарного місяця. Тому відповідно до
п. 26 Порядку № 1266 розрахунковий період
визначається за фактично відпрацьовані
календарні місяці (з першого до першого
числа). Отже, розрахунковим періодом буде
червень – вересень 2018 р.
Враховуючи вищенаведене, алгоритм
розрахунку суми допомоги за 15 календарних днів тимчасової непрацездатності
буде такий:
1. Визначаємо суму середньоденної
зарплати працівника шляхом ділення нарахованої зарплати за червень – вересень
2018 р. (див. таблицю 2), на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів
зайнятості (абзац перший п. 3 Порядку
№ 1266):
Таблиця 2

Календарні дні, що входять
до розрахунку

Сума зарплати, що входить до
розрахунку, грн

30
31
31
30
122

11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
44 000,00

26
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44 000,00 грн ÷ 122 к. дн. = 360,66 грн.
2. Визначаємо суму допомоги по тимчасовій непрацездатності:
360,66 грн × 60 % × 15 к. дн. =
= 3245,94 грн.
Працівника прийнято на основне місце роботи 03.10.2018 р. з
посадовим окладом 8000,00 грн.
З 12.10.2018 р. по 17.10.2018 р. (6 к. дн.)
працівник хворів, що підтверджено наданим листком непрацездатності. Його
загальний страховий стаж становить
1,5 року. Як правильно визначити розрахунковий період та обчислити працівнику суму «лікарняних»?
У зазначеній ситуації страховий випадок настав протягом першого місяця
роботи. Тобто працівник перебував
у трудових відносинах з підприємством
менше ніж один календарний місяць. Тому
згідно з п. 27 Порядку № 1266 розрахунковий період визначається за фактично
відпрацьований час (календарні дні) перед
настанням страхового випадку.
Отже, до розрахунку входять тільки 9
календарних днів зайнятості, а також нарахована за фактично відпрацьований час
зарплата в сумі 2545,48 грн.
З огляду на зазначене, фактична середньоденна зарплата працівника становитиме:
2545,48 грн ÷ 9 к. дн. = 282,83 грн.
Сума допомоги за 6 календарних днів
тимчасової непрацездатності дорівнюватиме:
282,83 грн × 50 % × 6 к. дн. = 848,49 грн.
Працівниця підприємства повин
на була стати до роботи після виходу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку 10.10.2018 р., але в цей день їй відкрито листок непрацездатності. Період
непрацездатності — 7 к. дн. (з 10.10.2018 р. по
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16.10.2018 р.). Згідно зі штатним розписом
підприємства її посадовий оклад становить 7400,00 грн, загальний страховий
стаж — 6 років. Як правильно визначити
розрахунковий період та обчислити суму
«лікарняних»?
Оскільки в період відпустки для дог
ляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку працівниця перебувала в трудових відносинах з підприємством,
то на підставі п. 25 Порядку № 1266 розрахунковим періодом, за який обчислюється
середня заробітна плата, є 12 календарних
місяців перебування в трудових відносинах
(з першого до першого числа) за останнім
основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав
страховий випадок.
Однак відповідно до абзаців першого
та другого п. 3 Порядку № 1266 з розрахункового періоду виключаються дні, не
відпрацьовані з поважних причин, зокрема
час перебування у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Враховуючи те, що в цей період у працівниці взагалі не було заробітку, то сума
її середньоденної зарплати розраховуватиметься виходячи зі встановленого їй посадового окладу (п. 28 Порядку № 1266), а саме:
7400,00 грн ÷ 30,44 к. дн. = 243,10 грн.
Сума допомоги по тимчасовій непраце
здатності становитиме:
243,10 грн × 70 % × 7 к. дн. = 1191,19 грн.
Працівника прийнято до госпрозрахункового підприємства на основне
місце роботи 24.09.2018 р. з посадовим окладом 10 300 грн. З 08.10.2018 р.
по 12.10.2018 р. (5 календарних днів) він
хворів, що підтверджено наданим листком
непрацездатності. Страховий стаж працівника становить 2,5 роки. Як правильно
визначити розрахунковий період та обчислити працівнику суму «лікарняних»?
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У зазначеній ситуації працівник перебував у трудових відносинах з підприємством менше ніж один календарний місяць. У такому разі розрахунковий
період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні перебування
у трудових відносинах) перед настанням
страхового випадку (п. 27 Порядку № 1266)
у вересні – жовтні 2018 р.

Алгоритм розрахунку суми допомоги за
5 днів тимчасової непрацездатності буде
таким:
1. Визначаємо середньоденну зарплату
шляхом ділення нарахованої зарплати за
вересень – жовтень 2018 р., на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів
зайнятості (враховуючи святкові та неробочі
дні, зважаючи на дані, вказані в таблиці 3.
Таблиця 3

Місяці розрахункового
періоду
Вересень
Жовтень
Разом

Календарні дні, що входять Сума зарплати, що входить
до розрахунку
до розрахунку, грн
7
2575,00
7
2340,90
14
4915,90

2. Розмір середньоденної зарплати:
4915,90 грн ÷ 14 к. дн. = 351,14 грн.
3. Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності:
351,14 грн × 50 % × 5 к. дн. = 877,85 грн.
Працівника прийнято на основне
місце роботи 05.09.2018 р. з посадовим окладом 9000,00 грн. У жовтні
2018 р. працівник хворів 7 календарних
днів (з 12.10.2018 р. по 18.10.2018 р.). Як
визначити розрахунковий період та обчислити суму допомоги по тимчасовій
непрацездатності з огляду на те, що його
загальний страховий стаж становить
4 роки?

У цьому випадку працівник відпра
цював на підприємстві більш ніж один
календарний місяць. Проте в розрахунковому періоді немає жодного повністю відпрацьованого календарного місяця
(з першого до першого числа). Тому оплата
7 днів тимчасової непрацездатності розраховуватиметься за фактично відпрацьований
час (календарні дні) перед настанням страхового випадку таким чином:
1. Визначаємо суму середньоденної зар
плати працівника шляхом ділення нарахованої зарплати за вересень – жовтень 2018 р.,
на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості (враховуючи святкові
та неробочі дні (таблиця 4).
Таблиця 4

Місяці розрахункового
періоду

Календарні дні, що входять
до розрахунку

Сума зарплати, що входить
до розрахунку, грн

26
11
37

8100,00
3681,81
11 781,81

Вересень
Жовтень
Разом

2. Розмір середньоденної зарплати:
11 781,81 грн ÷ 37 к. дн. = 318,43 грн.

3. Сума допомоги:
318,43 грн × 60 % × 7 к. дн. = 1337,41 грн.
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Сьогодні в рубриці:

Особова справа:
ведення по-новому

c. 29

Галина Фольварочна,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

особова справа:

ведення по-новому

Нещодавно до правил формування особових справ було внесено
зміни, через що до редакції почали надходити запитання, що
стосуються правильності їх наповнення та ведення. Тож у статті розглянемо як загальні вимоги до збереження документів
в особових справах працівників, так і зміни до згаданих правил
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Д

о Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях, затверджених
наказом Міністерства юстиції України від
18.06.2015 р. № 1000/5 (далі — Правила
№ 1000/5), було внесено зміни, які набули
чинності 27.07.2018 р.
Правила № 1000/5 встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських
документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм
власності (далі — підприємства). Тобто ці
Правила є обов’язковими для виконання всіма підприємствами.
Зміст Правил № 1000/5 умовно можна
поділити на дві частини. Перша частина,
яка й розглядатиметься в статті, присвячена організації загального діловодства, тож
зважаючи на те що кадрове діловодство
є невід’ємною частиною загального діловодства підприємства, цей нормативно-правовий акт стане в пригоді працівникам відділу
кадрів або тим, на кого покладені обов’язки
ведення кадрового обліку.
Тож розглянемо зміни щодо формування
та заповнення особових справ працівників установ, що не належать до державної
служби, детальніше1. І розпочнемо з поняття
«особова справа».

Загальні правила ведення
особової справи
Облік кадрів ведеться на всіх підприємствах незалежно від форми власності, які
1 Особові справи держслужбовців формуються відповідно до Порядку ведення та зберігання особових справ
державних службовців, затвердженого наказом Нац
агентства з питань держслужби від 22.03.2016 р. № 64.
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мають право самостійно приймати/звільняти працівників. Організація обліку кадрів
покладається безпосередньо на відділ кадрів,
а якщо його немає, цим мають займатися
інші відповідальні працівники.
Особова справою вважається сукупність документів, що містять відомості про
працівника, зокрема його біографічні дані,
інформацію про трудову діяльність до прий
няття на роботу та про роботу на цьому
підприємстві. Щодо загальних правил ведення особових справ зауважимо, що для
правильного їх оформлення слід керуватися
ще одним документом, який регулює строки
зберігання особових справ — Переліком
типових документів, що створюються під
час діяльності державних органів та органів
місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України
від 12.04.2012 р. № 578/5 (далі — Перелік
№ 578/5).
Особову справу слід оформити відразу
після прийняття працівника на роботу, і згідно з чинним законодавством вона зберігається протягом 75 років після його звільнення (п. 493, 495 Переліку № 578/5). Документи, що до неї входять, складаються в окрему
папку, на обкладинці якої вказують прізвище, ім’я, по батькові працівника. Обкладинку
рекомендується виготовляти друкарським
способом, а змінну інформацію заповнювати від руки. На практиці її оформлюють
за прикладом, наведеним у додатку 18 до
Правил № 1000/5.
Окрім цього, особовій справі працівника
під час її реєстрації присвоюється індивідуальний номер. Порядок реєстрації особових
справ, у свою чергу, визначається інструкцією
з діловодства або іншим локальним документом підприємства. Переліком № 578/5
передбачено ведення такого документа, як
журнал обліку особових справ, і встановлено
строк його зберігання — 75 років (п. 528).
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Форма цього журналу нормативно не затверджена й розробляється підприємством
самостійно.
Особові справи не прошиваються, адже
під час роботи працівника вони поповнюються новими документами. Зберігаються
особові справи зазвичай у відділі кадрів.
Якщо на підприємстві немає окремого приміщення, слід передбачити наявність сейфу
або іншого місця з обмеженим доступом,
де їх можна зберігати. Як правило, особові
справи систематизуються в алфавітному
порядку, на великих підприємствах — за
структурними підрозділами. Після звільнення
працівника його особова справа передається
в архів. Тому в разі повторного прийняття
особи на роботу доцільно сформувати нову
особову справу.
Окрім цього, зауважимо, що інколи особові картки працівників ф. № П-2 помилково
зберігаються в особових справах. Тож слід
наголосити, що установи, що не належать
до державної служби, мають зберігати їх
окремо від особових справ працівників. Однак особова картка державного службовця
зберігається безпосередньо в особовій справі
працівника, оскільки згідно з нормами вона
є її частиною.
Для оформлення особової справи працівника слід чітко визначити, із яких саме
документів вона має складатися.

Зміни в Правилах № 1000/5
Проаналізувавши внесені до Правил
№ 1000/5 зміни, що стосуються особових
справ, зазначимо, що вони стосуються чотирьох напрямів:
• їх формування відповідно до професійного рівня працівника;
• порядку наповнення;
• фіксації додаткових документів;
• обов’язковості розміщення відповідного документа.
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Розпочнемо з першого напряму. Відповідно до п. 12 глави 2 розділу IV Правил
№ 1000/5 з 27.07.2018 р. особові справи
впродовж усього часу роботи формуються
не на посадових осіб, як було зазначено
в попередній редакції, а на «працівників підприємства». Варто зазначити, що відповідний перелік осіб, на яких все ж таки ведуться
особові справи, Правилами № 1000/5 не
визначений.
Щоб дійти висновку, на кого ж все ж таки
ведуться особові справи, слід скористатися
також Переліком № 578/5. Зважаючи на те
що цей документ є єдиним документом, що
передбачає конкретний список працівників,
на кого ведуться особові справи, зміни щодо
визначення статусу працівника слід сприймати як приведення Правил № 1000/5 у відповідність до Переліку № 578/5. Зауважимо,
що до останнього документа зміни внесені
не були. Тож відповідно до п. 493, 495 цього
Переліку особові справи ведуться на:
• керівників підприємств, установ, організацій;
• службовців;
• професіоналів;
• фахівців;
• осіб, які працюють за сумісництвом2.
Враховуючи викладене, ведення особових справ на всіх працівників без винятку
є недоцільним, тому на всіх інших працівників, не передбачених цим списком (у т. ч.
на робітників), особові справи ведуться за
потреби.
Другий напрям стосується порядку наповнення особової справи працівника. Як
і раніше, документи групуються в хронологічному порядку в міру їх надходження
(поповнення) на підприємство, але в новій
редакції деталізовано перелік документів, з
яких формується особова справа. На сьогодні
особова справа працівника має складатися із:
2 Якщо працівник працює на одному підприємстві
одночасно за основним місцем роботи і за сумісництвом,
на нього заводять дві окремі особові справи.
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• заяви про прийняття на роботу (в т. ч.
за сумісництвом);
• письмового трудового договору (конт
ракту);
• копій або витягів із наказів, розпоряджень про прийняття на роботу (в т. ч. за
сумісництвом);
• особового листка з обліку кадрів;
• доповнення до особового листка з обліку кадрів;
• автобіографії;
• копії паспорта;
• копії облікової картки платника податків;
• копії військового квитка;
• копій документів про освіту, присвоєння
наукового ступеня, вченого звання;
• заяви про переведення на іншу роботу
(посаду); зміну біографічних даних тощо;
• копії або витягів із наказів, розпоряджень
про переведення на іншу роботу (посаду);
• копій документів, що є підставами для
надання пільг (за наявності);
• копій документів про внесення змін
до облікових документів у зв’язку зі зміною
біографічних даних (П. І. Б.);
• характеристик;
• копій документів про підвищення кваліфікації; стажування; заохочення;
• документів з атестації;
• заяви про звільнення з роботи;
• копій або витягів із наказів, розпоряджень про звільнення з роботи.
Зауважимо, що порівняно з попередньою
редакцією, згідно з якою копії наказів про
стягнення, заохочення, зміну прізвища до
особової справи не включалися, нинішня
особова справа формується із ними.
Третій напрям стосується фіксації додаткових документів, що вносяться до допов
нення до особового листка з обліку кадрів.
Зауважимо, що цей документ заповнюється
працівником відділу кадрів, і вперше записи
до нього вносяться під час оформлення особової справи. Його заповнення слід розпочати
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із внесення інформації про прийняття на
роботу. Згодом він наповнюється відомостями, які відсутні в особовому листку з обліку кадрів, та в разі наступних змін в облікових даних працівника, які відбулися після
заповнення особового листка з обліку кадрів.
Зрозуміло, що внесені дані мають відповідати наказам та документам, наданим працівником. Йдеться про відомості про переведення, переміщення, зміну назви посади,
стягнення, заохочення, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника тощо.
Четвертий напрям передбачає обов’яз
ковість розміщення внутрішнього опису
документів справи. Як і в попередній редакції, в особовій справі є такий документ,
як внутрішній опис документів справи, але
в новій редакції Правил № 1000/5 визначено, що він обов’язково розміщується на
початку справи.
Після отримання всіх необхідних документів можна заводити особову справу.
Під час її оформлення слід звернути увагу
на копії документів: вони повинні мати задовільну якість, і на кожній із них має бути
проставлений підпис працівника (тобто його
підтвердження достовірності документа).

Висновок
Зміни, внесені до Правил № 1000/5, зав
дали чималого клопоту працівникам, які
займаються їх наповненням. Проте, на думку
автора, якщо на підприємстві працює велика
кількість працівників і немає часу привести
всі особові справи у відповідність до нових
правил, доцільно оформити та вести особові
справи за новими правилами саме з дати набрання чинності змін до Правил № 1000/5,
адже згідно зі ст. 58 Конституції України
закони та інші нормативно-правові акти не
мають зворотної дії в часі, крім випадків,
коли вони пом’якшують або скасовують
відповідальність особи.

ОРГАНІЗАЦІЯ
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Сьогодні в рубриці:

Підсумований облік
робочого часу:
оплата недопрацювань
з вини роботодавця

с. 33

Станіслав СОЛОМОНОВ,
консультант з питань організації праці та заробітної плати

Підсумований

облік робочого часу:
оплата недопрацювань
з вини роботодавця
У попередньому номері журналу була опублікована стаття
щодо розрахунку неявок за підсумованого обліку робочого
часу, в якій без практичного вирішення згадувалися питання
недопрацювань з вини роботодавця, оплачуваних у сільському
господарстві як час простою. Можливе вирішення порушених
питань — у статті
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Галузева угода
про недопрацювання
до норми робочого часу
Галузева угода між Міністерством аграрної політики та продовольства України,
Всеукраїнським об’єднанням організацій
роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу України» і Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України в сільському
господарстві на 2014–2016 роки (далі — Галузева угода) зареєстрована Міністерством
соціальної політики України 16.01.2014 р.
за № 2 і діє до ухвалення нової.
Щодо недопрацювань до норми робочого часу за підсумованого обліку сторони
Галузевої угоди домовилися (пп. 6.6) про
таке:
• невиконання норми робочого часу
в обліковому періоді допускається лише
в разі встановлення неповного робочого
часу;
• не відпрацьований з вини роботодавця час до норми тривалості робочого
часу в обліковому періоді оплачується як
час простою.
Порівняємо нормативні та практичні можливості реалізації цих домовленостей.

Недопрацювання в разі
встановлення неповного
робочого часу
Неповний робочий час установлюється
як за поденного обліку, так і в обліковому
періоді за підсумованого обліку робочого
часу згідно зі ст. 56 і 32 КЗпП. Неповний
робочий час установлюється за згодою сторін. І завжди це компетенція трудового договору між працівником і роботодавцем.
Законодавство не містить обмежень для
прийняття на роботу з умовою про роботу
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неповний робочий час будь-якої тривалості.
З урахуванням цього неповна зайнятість
може передбачатися за будь-яких поєднань
і варіантів неповного робочого дня й непов
ного робочого тижня.
Недопрацювання до норми робочого
часу за неповного робочого часу не оплачуються, що випливає зі ст. 56 КЗпП, якою
встановлено, що за неповного робочого
часу оплата проводиться пропорційно. Норма робочого часу (у т. ч. за неповного робочого часу) реалізується шляхом виходу на
роботу за затвердженим графіком.
За підсумованого обліку робочого часу
затверджене в графіку роботи відпрацювання робочих годин може відрізнятися від їх календарної норми — як місячної, так і на весь обліковий період.
Такі відхилення від календарної норми
робочих годин правомірні з урахуванням
виробничої програми та з урахуванням
технологічно обумовленого недовикорис
тання календарного робочого часу.
З урахуванням виробничої програми
недопрацювання норми годин покажемо
на прикладі виробничої дільниці — млина.
Припустимо, затверджена наказом по
підприємству календарна норма тривалості
робочого часу, наприклад, на III квартал
2018 р. за календарем 5-денного 40-годинного робочого тижня становить 511
годин (липень — 176, серпень — 175, вересень — 160).
Відпрацьовуються всі 511 годин календарної норми тривалості робочого часу:
у липні — 176, у серпні — 175, у вересні —
160. У кожному місяці та за обліковий період недопрацювань немає.
Беремо за основу цей же приклад, але
з урахуванням виробничої програми в окремих місяцях облікового періоду планується
відпрацювання годин, що відрізняється від
календарної норми: липень — 168 замість
176, серпень — 175 за календарною нормою, вересень — 168 замість 160. Також
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відпрацьовуються всі 511 годин календарної
норми тривалості робочого часу, і за весь
обліковий період недопрацювання немає.
А тепер такий варіант. Обсяг виробни
чої програми не потребує повного відпра
цювання календарної норми робочого часу
в липні та в обліковому періоді в цілому.
Тому в графіку роботи передбачене недопрацювання 16 годин до норми робочого часу
за обліковий період (495 годин замість 511,
у т. ч. у липні заплановано до відпрацювання 160 годин замість 176). У серпні й вересні відпрацьовується календарна норма 175
і 160 годин відповідно. Як варіант неповної
зайнятості недопрацювання працівниками
16 годин у липні стало нормативно можливим із установленням за законодавчими нормами неповного робочого часу. Недопрацювання за обліковий період є — провини роботодавця в недопрацюванні немає.
Технологічно обумовленим недовикористанням календарного робочого часу
можна вважати неповний робочий час в окремих контингентів працівників охорони,
належно оформлений в обліковому періоді.
Так, у сторожів офісів — об’єкти в денний
робочий час сторожем не охороняються.
А сторож з підмінної зміни лише заповнює
години недопрацювання календарної норми за основними змінами.

Недопрацювання до норми годин
з вини роботодавця
Що стосується норми Галузевої угоди
щодо недопрацювання працівниками в обліковому періоді з вини роботодавця з опла-

тою недопрацювання як часу простою, то
існує необхідність уточнити організаційне
визначення цього недопрацювання.
У пп. 6.6 Галузевої угоди щодо недопрацювання з вини роботодавця не йдеться
про «класичний» простій, визначення якого
наведено в частині першій ст. 34 КЗпП. У Галузевій угоді не вказані можливі причини
такого недопрацювання, а лише передбачено його оплату як часу простою.
Загального нормативно-правового акта,
який визначав би порядок застосування
підсумованого обліку робочого часу, немає.
Тому ми не знайдемо прямої відповіді на
запитання про недопрацювання норми
робочого часу в річному обліковому періоді.
Відсутні роз’яснення з цього питання і від
Мінсоцполітики, і від Мінагрополітики.
Тому, ґрунтуючись лише на законодавчих нормах, далі самостійно визначаємо
організаційну суть недопрацювання з вини
роботодавця.
Факт і характер недопрацювання не
повинен залежати від факту й способу
обліку неявок. Доведемо це на прикладі.
Розрахункові недопрацювання
Припустимо, на підприємстві затверджено графік змінності на серпень 2018 р. для
чотирьох сторожів з 24-годинними змінами.
Обліковий період — місяць. Для недопущення перепрацювання робочого часу сторожами в окремі будні дні графіком передбачена
скорочена на 2-3 години тривалість зміни
для сторожів шляхом їх підміни (з 8:00 до
11:00) начальником сторожової охорони. Фрагмент цього графіка для одного зі
сторожів наведено нижче.
Годин

Серпень 2018 р. з нормою тривалості робочого часу 175 годин
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Якщо сторож з 25 по 31 серпня (наприкінці облікового періоду) хворів, то він фактично відпрацював 130 годин (175 – 24 – 21).
Розрахункова норма годин за графіком
5-денного робочого тижня (визначена згідно з п. 12 Методичних рекомендацій із застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 19.04.2006 р. № 138; далі — Методрекомендації № 138), становитиме 135 годин
(175 – (5 × 8)). У результаті отримаємо, що
сторожем не відпрацьовано до норми 5 робочих годин (135 – 130). Однак це розрахункове, а не фактичне недопрацювання.
Неявки через хворобу були наприкінці
облікового періоду й не було календарної
можливості у відпрацюванні 5 годин. Явної
провини роботодавця в незабезпеченні
повного відпрацювання сторожем робо
чого часу немає. І провини сторожа в недопрацюванні теж немає.
Припустимо такий варіант: сторож хворів з 19 по 25 серпня. Кількість невідпрацьованих до норми годин і в цьому випадку
становитиме також 5 годин (135 – 130).
Але при цьому в роботодавця може бути
календарна можливість до кінця облікового
періоду дати відпрацювати сторожу ці 5 годин. І така календарна можливість має реалізовуватися за рахунок фонду робочого часу
іншого сторожа, що ускладнить ситуацію.
І в цьому випадку провина роботодавця в недопрацюванні не може бути безперечною.
Якщо під час визначення розрахункової
норми годин календарну норму зменшувати на дні неявок через хворобу за графіком роботи, тобто на 45 годин (21 + 24),
а не відповідно до п. 12 Методрекомендацій
№ 138 за графіком 5-денного робочого
тижня, тобто на 40 годин (5 × 8), тоді невідпрацювання немає: 130 – 130 = 0. І відсутнє
питання про якусь провину роботодавця.
Відзначимо неможливість залежності
факту й характеру недопрацювання від
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факту й способу обліку дозволених неявок.
А з метою коректного визначення годин недопрацювання (утім, як і перепрацювання)
доцільно для обчислення розрахункової
норми годин передбачити в колективному договорі положення про облік неявок
працівників за графіком роботи, а не за
графіком 5-денного робочого тижня згідно
з п. 12 Методрекомендацій № 138, на що ми
звертали увагу в статті в журналі «Заробітна
плата» № 11/2018, с. 40.
Недопрацювання через графік роботи
З урахуванням вищенаведеного, згадане в Галузевій угоді оплачуване як час
простою недопрацювання в обліковому періоді з вини роботодавця може бути
наслідком елементарної управлінської
нерозпорядливості.
Як відомо, згідно зі ст. 61 КЗпП тривалість
робочого часу за обліковий період не може
перевищувати нормального числа робочих
годин (ст. 50 і 51 КЗпП). Із цього формулювання випливає, що тривалість робочого
часу не завжди має становити нормальне число робочих годин, вона може бути
й меншою. Але вона буде правомірною
тільки за умови встановлення неповного
робочого часу згідно із законодавством.
У такому недопрацюванні не може бути
провини роботодавця.
А якщо неповний робочий час у порушення трудового законодавства (ст. 56
і 32 КЗпП) застосовується роботодавцем
явочним порядком без жодних погоджень
із працівником, то це і є недопрацювання
з вини роботодавця, оплачуване як час
простою. Недопрацювання з вини роботодавця — не що інше як не встановлений
в законодавчому порядку неповний робочий час.
Наприклад, виробнича програма того ж
млина не потребує відпрацювання повної
норми робочих годин. І графіком роботи
передбачено недопрацювання працівником
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16 годин як в обліковому періоді III кварталу
2018 р. у цілому, так і в липні, працівнику
планується до відпрацювання менша норма
робочого часу. У цьому випадку роботодавець, як правило, не оформлює застосування
неповного робочого часу. Таке недопрацювання з вини роботодавця характеризує
графік роботи як некоректний. Це можна
виправити під час затвердження графіка
або в ході його реалізації шляхом належного
оформлення неповної зайнятості.
Так само можуть вирішуватися питання
відпрацювання й недопрацювання годин по
інших видах робіт у сільському господарстві
та в працівників охорони.
За підсумованого обліку робочого часу
зважаючи на непередбачені обставини
(у т. ч. пов’язані з погодними умовами)
може бути й не передбачена відсутність,
збільшення або зниження обсягів робіт. Це
призводить і до позапланових відхилень
від графіка роботи — недопрацювань та
перепрацювань.
Результатом недостатньо контрольованого процесу своєчасної взаємної компенсації
недопрацювань і перепрацювань після завершення облікового періоду є:
• або оплачувані в подвійному розмірі
надурочні години роботи (оформлені або
неоформлені належним чином);
• або недопрацювання з вини роботодавця, оплачувані як час простою (такі
підсумкові недопрацювання не можуть бути
нічим іншим як вчасно не відстеженим і
жодним чином не оформленим неповним
робочим часом).

цівників (частина третя ст. 32 КЗпП). В інтересах роботодавця — уникнути прийняття соціально напружених рішень, що знижують зайнятість працівників. Цього можна
досягти, наприклад, такими способами.
На виробничій дільниці завжди є роботи, не пов’язані безпосередньо з процесом
виробництва продукції. Це роботи з прибирання робочих місць і поточного ремонту
(наприклад, декадного) технологічного
устаткування. І для повної зайнятості працівників можна враховувати й додатково
планувати допоміжні роботи.
Можливе переміщення працівника на
інше робоче місце (частина друга ст. 32
КЗпП), що не вважається переведенням і не
потребує згоди працівника. Для збереження повної зайнятості працівник може бути
переміщений на таке інше робоче місце,
яке не потребує більш високої кваліфікації,
ніж наявна кваліфікація працівника. Домовленість між адміністрацією та робітниками про виконання робіт різної кваліфікації оформляється робочою інструкцією.
Гнучкий режим робочого часу дає змогу за необхідності коректно порушувати затверджений графік роботи з компенсацією
недопрацювань перепрацюваннями в інші
дні й місяці облікового періоду1.
Неповний робочий час у графіках роботи
за підсумованого обліку може встановлюватися організаційним наказом у разі
запровадження підсумованого обліку, під
час затвердження графіка роботи, а також
спеціальним наказом про зміну затвердженого графіка роботи в обліковому періоді.

Як запобігти можливій
неповній зайнятості

Документальне оформлення

У разі можливих змін в організації виробництва та праці щодо введення неповного
робочого часу на дільниці плануються й зміни істотних умов праці конкретних пра-

У додатках 1–2 наведено приклад документування за підсумованого обліку
1 Статтю про гнучкий режим робочого часу в сільському господарстві див.у журналі «Заробітна плата»
№ 12/2017, с. 35.
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робочого часу встановлення графіка роботи з неповним робочим часом за згодою сторін.
У прикладі показано випадок зміни
в обліковому періоді вже затвердженого
графіка роботи на виробничій дільниці
(млині), якщо відсутній двомісячний строк
попередження про зміну істотних умов
праці. І неповний робочий час (на 16 годин
менше нормального числа робочих годин в
обліковому періоді) установлюється не за
процедурою частини третьої ст. 32 КЗпП,
а за згодою сторін працівників і роботодавця. Згода сторони працівників міститься
у їх колективній заяві (приклад заяви —
в додатку 1).
Наведений у додатку 2 графік роботи
відповідає нормі ст. 59 КЗпП про перерву
між змінами не менше подвійної тривалості
попередньої зміни (включаючи й час перерви на обід). Перерва між змінами 36 годин
(4 + 24 + 8), де 24 години (12 × 2) — подвійна тривалість попередньої зміни.
Неповний робочий час установлений
як недопрацювання та невідпрацювання
в певні дні місяця: недопрацювання порівняно з іншими днями 29 і 30 числа, невідпрацювання робочого часу — 31 числа. Цей варіант неповного робочого часу
так само прийнятний, як і інші можливі
варіанти.
Після закінчення облікового періоду неповний робочий час ураховується в разі
визначення відхилень фактично відпрацьованого часу від розрахункової норми.
При цьому календарна норма тривалості
робочого часу уточнюється (зменшується)
з урахуванням його неповного використання в певному календарному відрізку часу.
Колективний договір
і недопрацювання з вини
роботодавця
Стаття 7 Закону України «Про колективні
договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII
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передбачає встановлення в колективному
договорі підприємства взаємних зобов’язань сторін щодо регулювання виробничих,
трудових, соціально-економічних відносин.
У колективному договорі в частині трудових відносин можуть передбачатися й
норми щодо недопрацювання до нормальної тривалості робочого часу з вини роботодавця з оплатою цього недопрацювання
(пп. 6.6 Галузевої угоди). Для підприємства,
що перебуває у сфері дії сторін Галузевої
угоди, ця норма в колективному договорі
обов’язкова. А для підприємства, що не
перебуває в цій сфері, така норма також
можлива (і приваблива для працівників як
сторони колективного договору).
Якщо колективний договір не укладений, ці питання можуть бути врегульовані
нормативним наказом по підприємству,
погодженим із профспілковим комітетом
(а в разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом). Це випливає із час
тини другої ст. 97 КЗпП.
Щодо недопрацювання до норми робочого часу з вини роботодавця за підсумованого
обліку робочого часу на місцевому (локальному) рівні потрібні такі визначення:
• організаційне визначення цього недопрацювання норми робочого часу;
• порядок оплати годин недопрацювання як часу простою;
• порядок обліку неявок працівників
у разі визначення розрахункової норми
тривалості робочого часу.
У додатку 3 наведено приклад фрагмента колективного договору з нормами щодо
недопрацювання до норми робочого часу
з вини роботодавця.
У прикладі колективного договору представлені всі необхідні в роботі положення
щодо визначення, оплати та обліку годин
недопрацювання з вини роботодавця. Зазначимо, що з метою коректного розрахунку годин недопрацювання під час визна-
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чення розрахункової норми тривалості
робочого часу (пп. 4.4.4 прикладу Колективного договору), дні неявок в обліковому
періоді передбачено враховувати не згідно
з п. 12 Методрекомендацій № 138 (тобто
за графіком роботи 5-денного робочого
тижня), а безпосередньо за графіком роботи. Незастосування в цьому випадку Методрекомендацій № 138, що мають рекомендаційний характер, — компетенція
колективного договору.
Оплата невідпрацьованого
з вини роботодавця робочого часу
як часу простою
Невиконання встановленої норми тривалості робочого часу незалежно від причин
цього призводить до пропорційного зменшення розміру оплати праці. За наявності
провини роботодавця в цьому не виключено, що працівник поставить перед роботодавцем вимогу про оплату недопрацьованого часу відповідно до правил про оплату
простою або в більш високому розмірі. Про
це зазначено, наприклад, у п. 6 коментаря
до ст. 97 КЗпП (Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар до
законодавства України про працю. — 11-те
вид. — К.: Правова єдність, 2010, с. 276).
Для недопущення недопрацювання працівниками норми робочого часу роботодавець максимально використовує свої права
й можливості.
І, як бачимо (додатки 1–2 до статті),
установлення неповного робочого часу
з дотриманням законодавчих вимог — нескладна документальна процедура.
Тому якщо вже об’єктивно необхідний
неповний робочий час не був формально
встановлений, то в результаті недопрацювання, допущене з вини роботодавця, має
бути оплачене як час простою.
Час простою не з вини працівника оплачується згідно зі ст. 113 КЗпП із розрахунку не нижче двох третин тарифної ставки
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встановленого працівнику розряду (окладу)
і є мінімальною державною гарантією. Порядок оплати часу простою з вини робото
давця законодавством не визначений.
У випадку, що розглядається, як час простою оплачується невідпрацьований з вини
роботодавця час до норми тривалості робочого часу в обліковому періоді. І пп. 5.14
Галузевої угоди передбачено, що час простою з вини роботодавця оплачується в розмірі не менше двох третин середньої заробітної плати працівника, розрахованих
пропорційно тривалості простою.
У нашому випадку в Колективному договорі оплата недопрацювання з вини роботодавця встановлена в розмірі двох третин середньої заробітної плати працівника
(пп. 5.8.2 прикладу Колективного договору).
 риклад наказу про оплату
П
недопрацювання
У додатку 4 — приклад наказу про
оплату часу, не відпрацьованого з вини
роботодавця в обліковому періоді за підсумованого обліку робочого часу.
Години недопрацювання до норми робочого часу з вини роботодавця не відображаються в табелі обліку використання
робочого часу. Ця розрахункова величина визначається (додаток № 1 до наказу)
по конкретному працівнику як різниця
між нормальною кількістю робочих годин в обліковому періоді та фактично відпрацьованим часом. При цьому в нормі
годин число днів і годин неявок враховується за графіком роботи. Так передбачено
відповідно в пп. 4.4.7 і 4.4.4 прикладу Колективного договору.
Під час розрахунку суми оплати за недопрацювання (додаток № 2 до наказу)
врахована норма пп. 5.8.2 прикладу Колективного договору про порядок оплати
цього часу як часу простою із розрахунку
двох третин середньочасової заробітної
плати за останні два місяці.
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Якщо недопрацювання не оплачено
Після закінчення облікового періоду працівнику стало відомо, що йому має бути оплачений не відпрацьований з вини роботодавця час до норми тривалості робочого
часу. однак таку оплату так і не було здійснено. у цьому випадку, зважаючи на норми ст. 224 КЗпП, працівник самостійно або
за участю профспілкової організації в безпосередніх переговорах (або в письмовій формі) пропонує роботодавцю оплатити час, не
відпрацьований працівником з вини роботодавця. Якщо ця пропозиція працівника
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не буде виконана, то його претензія до роботодавця має бути розглянута комісією
з трудових спорів.
сподіваємося, що з урахуванням наведених у статті аргументів на підприємстві
не виникатиме недопрацювань працівників з вини роботодавця. а якщо такий малоймовірний випадок станеться, то роботодавець завчасно (без жодних звернень
працівників) оплатить таке недопрацювання в розмірі, передбаченому колективним
договором підприємства.

Приклад документування за підсумованого обліку робочого часу
установлення графіка роботи з неповним робочим часом за згодою сторін
Додаток 1
Директору ТОВ «Широке»
Чесняку Д. І.
працівників млина
Заява
Ми, що нижче підписалися, поінформовані, що запланований на липень 2018 р.
обсяг вироблення борошна не дає змоги використовувати нашу працю протягом
повного робочого часу. І згодні на встановлення в липні 2018 р. неповного робочого
часу з відпрацюванням за графіком роботи 160 годин замість 176.
04.06.2018

Сомов

та інші підписи апаратників борошномельного виробництва.

Г. І. Сомов
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Додаток 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШИРОКЕ»
НАКАЗ
07.06.2018

с. Широке

№ 48-ОД

Про встановлення неповного робочого часу
за згодою сторін
У липні 2018 р. на млині у зв’язку зі зменшенням договірних зобов’язань поставки
борошна за повідомленням начальника виробництва необхідне відпрацювання робочими змінами 160 годин замість передбачених за графіком роботи 176. Є колективна
заява працівників млина про згоду працювати з неповним робочим часом.
З урахуванням викладеного, за згодою між працівниками та роботодавцем, відповідно до ст. 56 КЗпП
НАКАЗУЮ:
1. Установити на липень 2018 р. працівникам млина неповний робочий час
з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.
1.1. Затвердити обліковий склад бригад-змін, графіки та режим роботи на липень
2018 р. з неповним робочим часом — додатки відповідно № 1 і № 2 до наказу2.
1.2. Старшому інспектору з кадрів Марченко В. В. у триденний строк довести до
робітників графіки та режим роботи.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника виробництва
Павелко Г. П.
Підстави: 1. Службова записка Павелко Г. П., начальника виробництва, від 05.06.2018 р.
про встановлення на млині неповного робочого часу.
2. Колективна заява працівників млина від 04.06.2018 р. про встановлення
їм неповного робочого часу.
3. Доповідна записка старшого інспектора з кадрів Марченко В. В. від
06.06.2018 р. із проектом наказу.
Директор

Чесняк

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

2 додаток № 1 до наказу зі списковим складом бригад-змін не наводиться.

Д. І. Чесняк
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Начальник виробництва

Павелко

Г. П. Павелко

ВідпрацюБригади1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ванзміни
ня
годин
1-ша бригада В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р6 В 160
2-га бригада Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р6 В В 160
Умовні позначення: Р — робота 11 годин, В — відпочинок, Р6 — робота 6 годин.
2. Режим роботи
У робочі дні з 1 по 28 липня початок роботи — о 8:00, обідня перерва — 1 година з 12:00 до 13:00, закінчення роботи — о 20:00,
тривалість робочого дня — 11 годин.
29 і 30 липня початок роботи — о 8:00, закінчення роботи — о 14:00, без перерви, тривалість робочого дня — 6 годин.

1. Графіки роботи

Графіки та режим роботи працівників млина на липень 2018 р.

Додаток № 2 до наказу
по ТОВ «Широке»
від 07.06.2018 р. № 48-ОД
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Додаток 3
Приклад колективного договору з нормами
щодо недопрацювання до норми робочого часу з вини роботодавця
Колективний договір
(фрагмент)
<…>
Розділ II. Зобов’язання сторони роботодавця
<…>
4.4. Підсумований облік робочого часу.
<…>
4.4.3. Норму робочого часу за обліковий період визначати шляхом множення
часу тривалості робочого дня на кількість робочих днів за календарем п’ятиденного
робочого тижня, які припадають на цей період, з рівною тривалістю кожного дня,
з урахуванням його скорочення напередодні святкових і неробочих днів і вихідними
днями в суботу й неділю. При цьому використовувати відповідні рекомендації Міністерства соціальної політики України.
4.4.4. Під час підрахунку нормальної кількості робочих годин робочого періоду виключати 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 і т. п.). Число днів і годин неявок у цих випадках
ураховувати за графіком роботи.
4.4.5. Невиконання норми тривалості робочого часу в обліковому періоді допускати
тільки в разі встановлення неповного робочого часу.
<…>
4.4.7. Не відпрацьованим з вини роботодавця часом до норми тривалості робочого часу в обліковому періоді вважати неповний робочий час, не встановлений
в законодавчому порядку. Кількість годин недопрацювань визначати як різницю між
розрахунковою нормою тривалості робочого часу та фактичним відпрацюванням
годин за цей період.
5.8. Гарантії та компенсації.
<…>
5.8.2. За підсумованого обліку робочого часу не відпрацьований з вини роботодавця час до норми тривалості робочого часу в обліковому періоді оплачувати як
час простою з розрахунку 2/3 середньої заробітної плати працівника, розрахованої
пропорційно тривалості невідпрацьованого часу. При цьому 2/3 середньочасової заробітної плати за останні два місяці множити на оплачуваний не відпрацьований з вини
роботодавця час. Оплату часу, не відпрацьованого з вини роботодавця, оформляти
після закінчення облікового періоду відповідним наказом по підприємству.
<…>
Колективний договір підписали:
<…>
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Додаток 4
Приклад наказу про оплату часу, не відпрацьованого з вини роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШИРОКЕ»
НАКАЗ
06.04.2018

с. Широке

№ 55-ОД

Про оплату часу, не відпрацьованого з вини роботодавця,
за I квартал 2018 р.
На млині застосовується підсумований облік робочого часу. В I кварталі 2018 р.
у зв’язку із застосуванням на млині не встановленого в законодавчому порядку неповного робочого часу в працівників допущене недопрацювання нормального числа
робочих годин.
З урахуванням викладеного, керуючись чинним законодавством і Колективним
договором на 2018 р.,
НАКАЗУЮ:
1. Визначити недопрацювання працівниками млина до норми робочого часу
в I кварталі 2018 р. як недопрацювання з вини роботодавця.
2. Оплатити працівникам млина як час простою час, не відпрацьований з вини
роботодавця до норми тривалості робочого часу за I квартал 2018 р.
2.1. Затвердити розрахунок невідпрацьованого робочого часу за I квартал
2018 р. — додаток № 1 до наказу.
2.2. Затвердити розрахунок суми оплати невідпрацьованого часу як часу простою — додаток № 2 до наказу.
2.3. Головному бухгалтеру Стадник В. В. забезпечити нарахування та виплату
суми оплати одночасно з виплатою заробітної плати за квітень 2018 р.
3. Вказати начальнику виробництва Павелко Г. П. на неприпустимість у подальшій
роботі недопрацювань працівниками з вини роботодавця.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Підстави: 1. Пояснювальна записка начальника виробництва Павелко Г. П. від 04.04.2018 р.
про недопрацювання працівниками млина норми робочого часу.
2. Доповідна записка старшого економіста Чумаченко Т. П. від 05.04.2018 р.
із проектом наказу.
Директор

Чесняк

Д. І. Чесняк

1

Зорін К. І., апаратник
борошномельного
виробництва,
весь обліковий період
та інші

Старший економіст

4

<..>

1

2

№
з/п

Сомов Г. І.,
апаратник
борошномельного
виробництва,
лютий і березень

Прізвище, ініціали
працівника, професія,
час зайнятості
в обліковому періоді

495

327

3

Календарна
норма
робочих годин

–

–

4

щорічні

–

–

Чумаченко

–

–

33

–

–

–

–

–

33

–

462

327

Норма
Відпустки
годин
з уранеявбез
хуванки,
збеусьоням
ре- через дозго
насожен- хво- воле- нея- неявок
вчаль- ціаль(гр. 3 –
робу
ні
ня
вок – гр. 10)
ні
ні
закозарном
плати
5
6
7
8
9
10
11

Години неявок, дозволених законом,
за затвердженим графіком роботи

22

22

13

Не відпрацьований
з вини
роботодавця
час, годин
(гр. 11 –
– гр. 12)

Т. П. Чумаченко

440

305

12

Фактично
відпрацьовано

Розрахунок не відпрацьованого з вини роботодавця робочого часу працівниками млина
за I квартал 2018 р.

Додаток № 1 до наказу
по ТОВ «Широке»
від 06.04.2018 р. № 55-ОД
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1

Старший економіст

4

Зорін К. І.,
апаратник
борошномельного
виробництва
та інші

Сомов Г. І.,
апаратник
борошномельного
виробництва

<..>

2

1

№
з/п

Прізвище,
ініціали
працівника,
професія

22

22

Оплачуваний
невідпрацьований час
(із гр. 13
додатка № 1
до цього
наказу),
годин
3

9820,80

9200,27

4

31,68

30,17

6 (гр. 4 ÷ гр. 5)

Чумаченко

310

305

5

21,12

20,11

7 (гр. 6 × 2/3)

2/3 середньочасової середньої
НараФактично
зарплати,
Середньочасова
ховано
відпрагрн
середня зарплата,
зарплати, цьовано
грн
грн
годин

За лютий і березень 2018 р.
(останні два місяці роботи перед
виплатою суми оплати)

Розрахунок по працівниках млина суми оплати як часу простою,
не відпрацьованого з вини роботодавця часу за I квартал 2018 р.

Т. П. Чумаченко

464,64

442,42

8 (гр. 3 × гр. 7)

Сума оплати,
грн

Додаток № 2 до наказу
по ТОВ «Широке»
від 06.04.2018 р. № 55-ОД
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ОПЛАТА ПРАЦі
Сьогодні в рубриці:

Індексація та компенсація
грошових доходів

c. 47

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

Місяці
листопад

грудень

У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2017 р.
січень
18,5
18,5
лютий
15,2
19,5
березень
15,3
15,3
квітень
14,3
14,3
травень
10,7
14,8
червень
11,1
11,1
липень
10,9
10,9
серпень
11,0
11,0
вересень
6,7
10,7
жовтень
7,5
7,5
листопад
6,6
6,6
грудень
3,5
7,3
у 2018 р.
січень
4,0
4,0
лютий
3,1
3,1
березень
—
3,7
квітень
—
—
травень
—
—
червень
—
—
липень
—
3,6
серпень
—
3,6
вересень
—
—
жовтень
—
—
листопад
—
—

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 99,3 100,0 101,9 101,7

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 листопаді 2018 р. становить:
1,037 × 1,031 × 1,031 × 1,034 × 1,040 × 100 – 100 = 18,5 %,
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);
1,040 — ІСЦ за лютий – вересень 2018 р. (1,009 × 1,011 × 1,008 × 1,000 × 1,000 ×
× 0,993 × 1,000 × 1,019).
За жовтень 2018 р. ІСЦ становив 101,7 %, тобто не перевищив порогу індексації
(103 %), тому в грудні 2018 р. індексація продовжує нараховуватися на величину приросту ІСЦ — 18,5 %.
Припустимо, заробітна плата за листопад 2018 р. становить 10 000 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних
осіб (у листопаді — 1841 грн, у грудні 2018 р. — 1921 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2017 р., величина приросту
індексу споживчих цін, на яку має здійснюватися індексація в листопаді 2018 р., становить
18,5 % (118,5 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 340,59 грн (1841 × 18,5 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 10 340,59 грн (10 000 + 340,59).
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;
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• Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою КМУ від
21.02.2001 р. № 159.
Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого
грошового доходу за відповідний місяць
(після утримання податків і обов’язкових
платежів) і приросту індекса споживчих
цін у відсотках для визначення суми компенсації.

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

Величина приросту ІСЦ
для компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати в листопаді 2018 р.
Місяць

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

2014

145,0
143,5
138,3
130,7
122,2
120,0
119,2
117,4
111,3
106,3
102,5
96,6

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

90,7
81,1
63,4
43,4
40,3
39,7
41,1
42,3
39,1
40,9
38,1
37,2

36,0
36,5
35,1
30,6
30,4
30,7
30,8
31,2
28,9
25,4
23,2
22,1

20,8
19,6
17,4
16,4
14,9
13,1
12,9
13,0
10,8
9,5
8,5
7,4

2018

5,8
4,9
3,7
2,9
2,9
2,9
3,6
3,6
1,7
—

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 листопаді 2018 р.
Приріст індексу споживчих цін, розрахований за період невиплати грошового доходу
(лютий 2016 р. – жовтень 2018 р.), за січень 2016 р. становить 36,0 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850,00 грн × 36 ÷ 100 = 1026,00 грн.
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Сьогодні в рубриці:
Новорічні подарунки
працівникам та їхнім
дітям

c. 51

Вакцинація працівників
проти грипу: «шпаргалка»
c. 60
для роботодавця
Аліменти: пеня,
штрафи та індексація
у ф. № 1ДФ

c. 66

Ірина Красовська,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Новорічні

подарунки працівникам
та їхнім дітям

Напередодні Нового року роботодавці намагаються створити на підприємстві святкову атмосферу. А яке ж свято без подарунків? Їх приємно отримувати і дорослим, і дітям. Про те,
як документально оформити придбання та видачу подарунків
за кошти підприємства, як їх оподатковувати та відображати
в обліку й звітності, — у статті
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Нормативне регулювання
Відповідно до ст. 91 КЗпП роботодавець
у межах своїх повноважень та за власні кошти
може встановлювати додаткові порівняно
із законодавством трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників. Перелік
таких пільг не визначено, тому кожен роботодавець самостійно вирішує, чим зможе
забезпечити працівників. Так, одним із різновидів додаткових пільг може бути надання
працівникам та їхнім дітям подарунків до
свята Нового року.
Додаткові гарантії та соціально-побутові
пільги працівникам зазвичай прописують
у колективному договорі підприємства або
в іншому локальному акті. Якщо планується
надавати окремі пільги не тільки працівникам, а й членам їхніх сімей, зокрема дітям,
це також має бути передбачено зазначеними документами. На це вказує і частина
третя ст. 7 Закону України «Про колективні
договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII,
в якій зазначено, що колективний договір
може передбачати додаткові порівняно з
чинним законодавством і угодами гарантії,
соціально-побутові пільги, зокрема щодо
дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників
тощо.

Документальне оформлення
надання подарунків
Коли настає час займатися новорічними
подарунками, керівник підприємства на
основі положень колективного договору (іншого локального акта) видає розпорядчий
документ — наказ про закупівлю та видачу подарунків. У наказі прописуються всі
вимоги та критерії до подарунків (наприк
лад, їх вартість; торговельне підприємство,
в якого вони будуть придбані; порядок видачі подарунків тощо), а також визначаються
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особи, відповідальні за здійснення операцій
із закупівлі, оприбуткування та видачі новорічних подарунків (додаток 1, с. 58).
На невеликих підприємствах з незначною
чисельністю працівників (припустимо, 5–7
осіб) може постати питання: видавати зазначене розпорядження керівника чи обійтися
без нього, зважаючи на те, що подарунків
небагато? На думку автора, наказ керівника про придбання та видачу новорічних
подарунків необхідно видавати незалежно
від того, скільки працівників працює на підприємстві та скільки в них дітей, адже всі
операції, які здійснюються на підприємстві
(тим більше фінансові), мають проводитись
із дозволу керівника.
Для того щоб визначитися із кількістю
подарунків дітям, відділ кадрів (відповідальний працівник) складає окремий список на
них на підставі копій свідоцтв про народження (або копій паспортів). Трудове законодавство не містить визначення терміна «дитина», а згідно зі ст. 6 Сімейного
кодексу України — це особа до досягнення нею повноліття. Підприємство може як
керуватися вказаною нормою та обдаровувати дітей до настання повноліття (тобто
до 18 років), так і самостійно встановити
вікове обмеження для дітей, яким видаватимуться подарунки (наприклад, надавати подарунки тільки дітям віком до 15 або
16 років).
Також для закупівлі подарунків складається кошторис (на підставі переліку подарунків, їх кількості та вартості).
Придбання подарунків підтверджується документами про оплату їх вартості та
одержання. Так, у разі безготівкового розрахунку первинним документом, що підтверджує оплату за подарунки, буде банківська
виписка з рахунку. Про передачу подарунків
від постачальника підприємству свідчитиме накладна. Якщо мав місце готівковий
розрахунок, особа, якій доручено придбати
подарунки, має надати авансовий звіт, до
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якого додати накладні, касові або товарні
чеки, квитанції тощо.
Роздають подарунки за відомістю, яка
складається на підставі затвердженого керівником списку працівників та їхніх дітей
(додаток 2, с. 59). У відомості вказуються
прізвища, ім’я та по батькові працівників і дітей. Щодо кожного працівника зазначається його реєстраційний номер облікової картки платника податків, а щодо дитини — число, місяць та рік народження.
Після роздачі оформляється акт на списання подарунків довільної форми на основі
відомості про роздачу подарунків.

Оподаткування подарунків
Подарунок працівнику
Для того щоб правильно оподаткувати
ПДФО вартість новорічного подарунка працівника, спочатку потрібно визначитися із
його статусом, а саме, чим вважати такий
подарунок — заохоченням у складі заробітної плати чи додатковим благом, наданим
працівнику?
Згідно з пп. 14.1.47 ПКУ додаткове благо — це кошти, матеріальні чи нематеріальні
цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку
податковим агентом, якщо такий дохід не
є зарплатою та не пов’язаний із виконанням
обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами
(угодами), укладеними з таким платником
податку.
Якщо подарунок надається за результатами роботи або за високі показники в роботі, він буде пов’язаний із виконанням трудових обов’язків і підпадатиме під визначення
заробітної плати. У такому випадку надання
новорічного подарунка жодним чином не
пов’язане з виконанням трудових обов’язків,
оскільки він надається у зв’язку зі святом,
а не за результатами роботи. Це свідчить про
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те, що вартість новорічного подарунка слід
розглядати як додаткове благо.
Чому ж так важливо знати, чим є вартість
подарунка — складовою зарплати чи додатковим благом? Залежно від цього під час
оподаткування вартості подарунка можна
застосовувати різні норми ПКУ.
Так, якщо під час нарахування працівнику заробітної плати вартість подарунка
розглядається як заохочувальна виплата
в складі додаткової заробітної плати, то слід
керуватися пп. 164.2.1 ПКУ і всю вартість
подарунка оподатковувати ПДФО за ставкою 18 %.
Але якщо подарунок є додатковим благом, то можна скористатися нормами
пп. 165.1.15 та 165.1.39 ПКУ, згідно з якими до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
не включається дохід у вигляді вартості
отриманого подарунка, що не перевищує
25 % однієї мінімальної заробітної плати
(у розрахунку на місяць), встановленої на
1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.
Зважаючи на те що на 01.01.2018 р.
мінімальна заробітна плата становила
3723,00 грн, то у 2018 р. новорічні подарунки працівникам від підприємства вартістю
не більше 930,75 грн (3723,00 грн × 25 %)
не оподатковуються. Якщо ж вартість подарунків більша за вказану, то сума перевищення оподатковується на загальних підставах.
Слід пам’ятати, що згідно з останнім абзацом пп. 164.2.17 ПКУ, якщо додаткові блага надаються в негрошовій формі (а новорічний подарунок надається саме в негрошовій формі), сума ПДФО обчислюється із
застосуванням «натурального» коефіцієнта
(у 2018 р. — 1,219512). Тобто порівнювати із
величиною, встановленою пп. 165.1.39 ПКУ
(у 2018 р. — 930,75 грн), потрібно вартість
подарунка, розраховану із застосуванням
«натурального» коефіцієнта.
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Об’єкти оподаткування ПДФО та ВЗ збігаються. З цього випливає, що на вартість
подарунка, яка не перевищує величину,
визначену пп. 165.1.39 ПКУ (у 2018 р. —
930,75 грн), ВЗ не нараховується. Якщо ж
вартість подарунка більша за вказану величину, то на суму перевищення нараховується
ВЗ за ставкою 1,5 %. При цьому до бази нарахування не застосовується «натуральний»
коефіцієнт.
У той же час слід звернути увагу на п. 176.4
ПКУ, яким встановлено, що доходи у вигляді подарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику податку юридичною особою або фізичною особою — підприємцем,
оподатковуються на загальних підставах,
передбачених розділом ІV «Податок на доходи фізичних осіб» для оподаткування додаткового блага. І податкові органи отримали додаткові аргументи для підтвердження
своїх більш ранніх висновків про те, що
не включається до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податку вартість подарунків, наданих
такому платнику юридичною особою, яка
в розрахунку на місяць не перевищує 25 %
однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового
року.
Якщо вартість подарунків у розрахунку
на місяць перевищує вказаний розмір, то
вся їх вартість оподатковується податком
на доходи фізичних осіб як додаткове благо
з урахуванням положень п. 164.5 ПКУ. При
цьому вказана вартість також є об’єктом
оподаткування військовим збором без застосування коефіцієнта, визначеного п. 164.5

ПКУ (див., наприклад, ІПК від 30.07.2018 р.
№ 3318/5/99-99-13-02-03-16/ІПК).
Слід зазначити, що хоча зміни до п. 176.4
ПКУ було внесено на початку 2017 р., на
сайтах деяких регіональних податкових
органів досі ще можна було знайти консультації, що оподаткуванню підлягає сума
перевищення. Тож варто додатково дізнатися про позицію місцевого податкового органу.
Стосовно ЄСВ. У пп. 5 п. 3 розділу IV
Інструкції про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від
20.04.2015 р. № 449, вказано, що при нарахуванні ЄСВ для визначення виплат, які
відносяться до основної, додаткової зарплати
та інших заохочувальних та компенсаційних
виплат, слід керуватися Інструкцією зі статистики зарплати. Своєю чергою, в Інструкції
зі статистики зарплати про додаткове благо
взагалі не згадується, а згідно з пп. 2.3.2 цієї
Інструкції винагороди та заохочення, які
здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер, у т. ч. у натуральній формі,
належать до складу інших заохочувальних
та компенсаційних виплат і, відповідно,
належать до заробітної плати.
Отже, для цілей оподаткування згідно
з ПКУ подарунок розглядається як додаткове благо, а для цілей нарахування ЄСВ —
як заробітна плата. На цьому наголошують
і податківці в підкатегорії 301.03 «ЗІР».
Зважаючи на зазначене, на вартість новорічного подарунка, наданого працівнику,
слід нарахувати ЄСВ за ставкою 22 %.

ПРИКЛАД 1

Оподаткування вартості новорічного подарунка працівнику від підприємства
За наказом керівника підприємства було придбано 10 подарунків за ціною 2400,00 грн
за одиницю й видано працівникам до Нового року. (Розглядаємо варіант оподаткування
суми перевищення. ДФСУ наполягає на оподаткуванні всієї суми).
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Для цілей оподаткування ПДФО визначаємо вартість подарунка із застосуванням
«натурального» коефіцієнта:
2000,00 грн × 1,219512 = 2439,02 грн.
Обчислюємо, на скільки вона перевищує граничну неоподатковувану величину:
2439,02 грн – 930,75 грн = 1508,27 грн.
Сума перевищення є базою для нарахування ПДФО.
Розраховуємо суму ПДФО:
1508,27 грн × 18 % = 271,49 грн.
Для цілей нарахування ВЗ обчислюємо, на скільки вартість подарунка перевищує
граничну неоподатковувану величину:
2000,00 грн – 930,75 грн = 1069,25 грн.
Розраховуємо суму ВЗ:
1069,25 грн × 1,5 % = 16,04 грн.
База нарахування ЄСВ — 2000,00 грн. Розраховуємо суму ЄСВ:
2000,00 грн × 22 % = 440,00 грн.

Подарунок дитині працівника
На практиці одні підприємства самостійно закуповують у торговельній мережі «солодкі» новорічні подарунки та видають їх
працівникам, які мають дітей, а інші — дарують дітям працівників квитки на новорічно-різдвяні заходи, під час яких вони розважаються й також отримують святкові подарунки. Залежно від того, за яким варіантом
батьки отримують подарунки на дітей, їх вартість може оподатковуватися по-різному.
Так, якщо підприємство дарує дитині
працівника квиток на новорічно-різдвяний захід, під час якого дитина отримає ще
й святковий подарунок, то з метою оподаткування вартості квитка і подарунка можна
керуватися Законом України «Про звільнення від оподаткування коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних
свят для дітей і на придбання дитячих святкових подарунків» від 30.11.2000 р. № 2117-III
(далі — Закон № 2117), який діє щороку
в період з 15 листопада поточного року до
15 січня наступного року й на сьогодні залишається чинним.
Згідно зі ст. 3 Закону № 2117 вартість
святкових подарунків і квитків на ново-

річно-різдвяні заходи не включається до
загального оподатковуваного доходу фізичних осіб — батьків тих дітей, які отримали їх від органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, громадських
(у т. ч. профспілкових) організацій і створених ними закладів освіти, охорони здоров’я
та культури, що утримуються за рахунок
коштів відповідних бюджетів.
При цьому ст. 4 Закону № 2117 визначено,
що під дитячими святковими подарунками
слід розуміти набори товарів, які містять
лише кондитерські вироби, іграшки вітчизняного виробництва та фрукти загальною
вартістю не більш як 8 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого законом на 1 січня звітного податкового
року.
Оскільки прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 01.01.2018 р.
дорівнював 1762,00 грн, то неоподатковувана вартість новорічного дитячого подарунка у 2018 р. становить 140,96 грн
(1762,00 грн × 8 %).
Отже, якщо профспілка підприємства
придбала квитки на новорічно-різдвяні заходи та святкові подарунки в зазначених
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вище організацій і установ (наприклад, у Будинку культури чи театру тощо) і вартість
святкового подарунка не перевищує в 2018 р.
140,96 грн, то для батьків дітей це обійдеться взагалі безкоштовно, оскільки в такому
випадку вартість квитків і подарунка звільняється від оподаткування. Але якщо подарунок коштуватиме дорожче, то суму перевищення його вартості (з урахуванням «натурального» коефіцієнта) необхідно оподаткувати ПДФО за ставкою 18 % та утримати із
такої суми (без урахування «натурального»
коефіцієнта) ВЗ у розмірі 1,5 %.
У разі якщо підприємство самостійно
закуповує в торговельній мережі «солодкі» новорічні подарунки для дітей та видає
їх працівникам, то вартість таких подарунків оподатковується так само, як і вартість
подарунків самим працівникам, тобто за
нормами пп. 165.1.39 ПКУ. Це означає, що
якщо вартість негрошового подарунка дитині
працівника або загальна вартість кількох
подарунків (на кількох дітей), отриманих
працівником у звітному місяці 2018 р., не
перевищує 930,75 грн, то в працівника не
виникає оподатковуваного доходу і, відповідно, ПДФО та ВЗ не утримуються. Однак
якщо вартість негрошового подарунка (кількох подарунків) є більшою за 930,75 грн, то
із суми перевищення з урахуванням «натурального» коефіцієнта слід утримати ПДФО
за ставкою 18 % та із суми перевищення без
урахування «натурального» коефіцієнта —
ВЗ за ставкою 1,5 %.
Вкажемо ще на такий нюанс. Якщо підприємство надає працівнику одразу два подарунки (один — для нього, другий — для
його дитини), то залежно від того, як буде
оформлена їх видача, а саме обидва подарунки видаються працівнику або один із подарунків працівнику, а другий — його дитині,
бази оподаткування ПДФО та ВЗ відрізнятимуться. Зокрема, у разі видачі двох подарунків працівнику базою оподаткування буде
загальна вартість цих подарунків, а якщо
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подарунки видаються окремо, то й бази
оподаткування будуть окремими.
Щодо ЄСВ. Якщо одержувачем подарунка є дитина працівника (наприклад, подарунок їй видали під час новорічно-різдвяного
заходу), то на вартість такого подарунка ЄСВ
нараховувати не потрібно. Адже в цьому випадку подарунок надається особі, яка не перебуває з підприємством у трудових відносинах і не є застрахованою особою.
Також ЄСВ не слід нараховувати і на вартість новорічного подарунка, який працівник одержав для своєї дитини безпосередньо від підприємства, оскільки згідно з п. 8
розділу ІІ Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців,
на які не нараховується єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників звільняється від
нарахування ЄСВ.
Але звертаємо увагу, що оскільки законодавство обмежує дитячий вік 18 роками,
то якщо працівник отримує подарунок на
свою більш старшу дитину (наприклад, за
наказом керівника підприємства працівникам до Нового року видають подарунки усім
їхнім дітям, у т. ч. тим, які продовжують навчання після закінчення школи), то вартість
такого подарунка вже перетворюється для
працівника на додаткову зарплату, й на неї
необхідно нарахувати ЄСВ.

Відображення вартості
подарунків в обліку
У бухгалтерському обліку вартість новорічних подарунків працівникам та їхнім дітям
відображається за субрахунком 209 «Інші матеріали». Витрати на їх придбання включаються
до інших операційних витрат (субрахунок 949
«Інші витрати операційної діяльності»).
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Дохід працівника у вигляді вартості подарунка можна персоніфікувати, і оскільки
він для цілей оподаткування розглядається
як додаткове благо, то його доцільно відобразити на субрахунку 663 «Розрахунки за
іншими виплатами», на якому обліковують
виплати, які не належать до фонду оплати
праці.

Відображення вартості подарунків
у ф. № 1ДФ
Подарунок працівнику
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
вартість подарунка працівнику, яка не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної
плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року,
тобто яка в 2018 р. не перевищує 930,75 грн
(неоподатковувана вартість подарунка),
відображається з ознакою доходу «160», а
частина вартості, яка перевищує вказану
величину (оподатковувана вартість подарунка) — з ознакою доходу «126» як додаткове благо.
Зважаючи на це, якщо вартість подарунка працівника у 2018 р. не перевищує
930,75 грн, то у ф. № 1ДФ вона відображається одним рядком. У той же час вартість
більш дорогого подарунка відображається
за двома рядками, а саме:
• у першому рядку — вказується неоподатковувана вартість подарунка: в графах 3а «Сума нарахованого доходу» та 3
«Сума виплаченого доходу» зазначається
сума 930,75 грн, а в графах 4а «Сума нарахованого податку» та 4 «Сума перерахованого податку» — проставляються прочерки
(оскільки ПДФО не сплачується);
• у другому рядку — вказується оподатковувана вартість подарунка: у графах 3а та 3
зазначається сума, яка перевищує 930,75 грн,
а в графах 4а та 4 — вказується сума нарахованого та перерахованого ПДФО.
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Зауважимо, що оскільки вартість подарунка є негрошовим доходом працівника,
то у графах 3а та 3 розрахунку за ф. № 1ДФ
такий дохід відображається із застосуванням
«натурального» коефіцієнта.
Подарунок дитині працівника
Існує декілька варіантів одержання дитячого подарунка, зокрема, дитячий новорічний подарунок може одержати як сама дитина під час новорічного заходу, так і її батьки
на роботі. Причому на роботі батьки дитини
можуть отримати не тільки дитячий подарунок, а й подарунок для себе. Тож може бути
декілька варіантів заповнення податкового
розрахунку за ф. № 1ДФ.
Якщо подарунки надаються підприємством окремо дитині працівника та
самому працівнику, і обидві ці фізичні
особи будуть відображені як одержувачі
доходу в розрахунку за ф. № 1ДФ (із зазначенням реєстраційного номера облікової
картки платника податків кожного з них), то
у ф. № 1ДФ заповнюються рядки окремо на
працівника та на її дитину. Кількість рядків
залежить від того, яким — оподатковуваними чи неоподатковуваними — є доходи
працівника та його дитини. Так:
• якщо доходи працівника та його дитини є повністю неоподатковуваними, то
у ф. № 1ДФ заповнюється один рядок на
працівника та один рядок на його дитину;
• якщо доходи працівника та його дитини
частково оподатковуються, то у ф. № 1ДФ
заповнюються два рядки на працівника та
два рядки на його дитину (у перших рядках
відображається неоподатковувана сума доходів, а в других — оподатковувана);
• якщо дохід працівника є частково оподатковуваним, а його дитини — неоподатковуваним (або навпаки), то заповнюється
два рядки на того, в кого є частково оподатковуваний дохід, та один рядок — на
того, у кого дохід повністю неоподатковуваний.
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У разі якщо одержувачем обох подарунків (на дитину і на працівника) є працівник і у ф. № 1ДФ зазначається тільки його
реєстраційний номер облікової картки
платника податків, то розрахунок запов-

нюється так само, як було розглянуто вище
у підрозділі «Подарунок працівнику». Тобто
залежно від розміру доходу потрібно заповнювати один або два рядки у ф. № 1ДФ на
працівника.

Додаток 1
Приклад наказу про забезпечення працівників
та їхніх дітей новорічними подарунками
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС»
НАКАЗ
03.12.2018

м. Харків

№ 125-ОД

Про забезпечення новорічними подарунками
З метою привітання працівників та їхніх дітей з Новим 2019 роком
НАКАЗУЮ:
1. Спеціалісту з постачання та закупівель Скляренку І. П. до 12.12.2018 р.:
1.1. Здійснити закупівлю таких новорічних подарунків:
— для працівників підприємства — смартфони за ціною 2400,00 грн (з ПДВ)
у кількості 10 шт.;
— для дітей працівників — дитячі новорічні подарунки за ціною 150,00 грн (з ПДВ)
у кількості 12 шт.
1.2. Надати підтвердні документи щодо придбання зазначених вище товарноматеріальних цінностей до бухгалтерії протягом робочого дня з моменту придбання.
2. Завідувачу складом Ковальчук Ю. С. видати до 18.12.2018 р. спеціалісту з кадрової роботи Опанасенко Н. А. зазначені товарно-матеріальні цінності під звіт за
накладною.
3. Спеціалісту з кадрової роботи Опанасенко Н. А. до 24.12.2018 р.:
3.1. Видати новорічні подарунки працівникам та їхнім дітям згідно зі списком, наведеним у додатку до цього наказу.
3.2. Оформити видачу подарунків відповідно до чинного законодавства.
4. Головному бухгалтеру Береговій Н. М. на підставі первинних документів відобразити в обліку придбання та видачу подарунків, нарахувати та сплатити необхідні
податки та збори відповідно до чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор
З наказом ознайомлено:

Ткаченко

В. П. Ткаченко
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Додаток 2
Приклад відомості на видачу новорічних подарунків
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Ткаченко В. П. Ткаченко
3 грудня 2018 р.
Відомість на видачу новорічних подарунків

№
з/п

1

П. І. Б. працівника,
П. І. Б. дитини,
дата її народження

ОдиНайменування ниця Кільподарунка
ви- кість
міру

Василенко Ілля Петрович,
смартфон
2143658709
дитячий
Василенко Мілана
новорічний
Іллівна, 01.08.2008 р.
подарунок
(набір цукерок)

Вартість
(без ПДВ),
грн

Підпис
про отримання

шт.

1

2000,00

Василенко

шт.

1

125,00

Василенко

…
Всього

21 500,00
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Ольга ГЛИНЯНА,
науковий редактор журналу «Заробітна плата»

Вакцинація

працівників проти
грипу: «шпаргалка»
для роботодавця
Турбота про безпеку своїх працівників та захист їх здоров’я
є основним обов’язком кожного роботодавця. Особливої актуальності це набуває в осінньо-зимовий період, коли різко
зростає ймовірність захворіти на грип та ГРВІ. Щоб захистити
своїх працівників від сезонних вірусних захворювань, на
багатьох підприємствах як запобіжний захід проводяться
профілактичні щеплення проти грипу. Як це документально
оформити, оподаткувати та відобразити в бухгалтерському
обліку та звітності, а також відповіді на всі інші можливі «як?»
і «чому?» — в статті

Ситуація
Керівництво госпрозрахункового підприємства, що здійснює діяльність у сфері
роздрібної торгівлі продуктами харчування, прийняло рішення про проведення у медичному закладі добровільної профілактичної вакцинації своїх працівників проти грипу.
Підставою для цього є відповідне положення
Колективного договору та заяви працівників.
Всього на участь у вакцинації подали
заяви 30 працівників, з яких: 5 осіб — адміністративно-управлінський персонал,

20 осіб — працівники відділу реалізації та
збуту (продавці, торговельні та рекламні
агенти, експедитори), 5 осіб — працівники
господарського відділу (водії, комірник,
прибиральниці).
Вартість послуг з вакцинації одного працівника становить 600,00 грн (без ПДВ)
і включає одну дозу вакцини «ВАКСИГРИП»
(Франція) та консультацію лікаря. Відшкодування вартості послуг відбуватиметься
таким чином: 70 % — оплачує підприємство,
а 30 % — утримується із зарплати працівників на підставі їх заяв.
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Якими мають бути кроки роботодавця
щодо правильного документального оформлення всіх господарських операцій — далі.

Якими нормативно-правовими
актами керуватися
На законодавчому рівні питання, пов’язані з вакцинацією (щепленням), регулюються
законами України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645
(далі — Закон № 1645), «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя
населення» від 24.02.1994 р. № 4004 (далі —
Закон № 4004), а також Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим
наказом МОЗ України «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та
контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» від 16.09.2011 р. № 595
(далі — Календар профілактичних щеплень). Зокрема, розділ ІІІ Календаря профілактичних щеплень передбачає проведення
рекомендованих (необов’язкових) щеплень
проти грипу працівникам підприємств, установ, організацій.
Стосовно джерел фінансування зазначених заходів, то відповідно до ст. 8 Закону
№ 1645 профілактичні та поточні дезінфекційні заходи проводяться за кошти підприємств, установ і організацій незалежно від
форм власності та за кошти фізичних осіб.
Аналогічна норма визначена й у ст. 3 Закону
№ 4004.

Документальне оформлення
Оскільки у випадку, що розглядається,
вакцинація працівників підприємства проти
грипу є добровільним заходом, а можливість
її проведення передбачена положенням Колективного договору, рішення керівника підприємства стосовно цього оформлюється
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відповідним наказом (розпорядженням).
У наказі необхідно вказати:
• вид вакцинації (добровільна);
• підстави для проведення вакцинації (із
зазначенням відповідного пункту та розділу
Колективного договору, заяв працівників);
• перелік працівників, які проходитимуть вакцинацію (із зазначенням їх прізвищ
та ініціалів, посад та підрозділів підприємства, у яких вони працюють);
• прізвища та ініціали осіб, відповідальних за проведення вакцинації;
• строки та місце проведення вакцинації;
• джерела фінансування вакцинації.
Зразок оформлення наказу про проведення вакцинації працівників підприємства
наведено в додатку на с. 64.
Оскільки в ситуації, що розглядається,
вакцинація працівників проти грипу здійснюватиметься в кабінеті щеплень закладу охорони здоров’я, підприємству потрібно укласти з таким медичним закладом договір про
проведення профілактичної вакцинації працівників.
Варто зазначити, що на підставі пп. 197.1.5
ПКУ постачання послуг з охорони здоров’я
закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, звільняється
від оподаткування ПДВ. Тому в договорі
вартість послуг з профілактичної вакцинації
працівників підприємства, що надаються
медичним закладом, зазначається без ПДВ.
Для підприємства документом, що підтверджує надання послуг з вакцинації відповідно до укладеного договору, буде підписаний обома сторонами Акт наданих послуг,
в якому має бути зазначена загальна вартість
вакцинації працівників.
Для кожного із працівників документом,
що підтверджуватиме факт проходження
ними профілактичної вакцинації, буде довідка медичного закладу, яка оформлюється
на підставі запису про проведене працівнику
щеплення, який вноситься до розділу «Відомості про щеплення» медичної картки ам-
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булаторного хворого за формою № 025/о,
затвердженою наказом МОЗ України від
14.02.2012 р. № 110, де зазначають:
• торговельну назву, серію, строк придатності та дозу введеної вакцини;
• назву виробника вакцини.
Звертаємо увагу, що вказана довідка може
надаватися працівником на підприємство
на вимогу його керівника.

Оподаткування та відображення
у звітності
ПДФО та ВЗ
У ситуації, що розглядається, вакцинація
працівників підприємства проти грипу є добровільною, тобто необов’язковою. На підставі пп. 165.1.19 ПКУ роботодавець має право надати її у вигляді допомоги на лікування. У такому разі вартість її проведення не
включатиметься до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податків, але за умови документального
підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги. Сума вказаної допомоги на лікування також не буде оподатковуватись і ВЗ (пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10
розділу ХХ ПКУ).
Тобто для звільнення вказаної суми від
оподаткування ПДФО працівники повинні
підтвердити фактично понесені у зв’язку із
цим витрати шляхом надання договору із
закладом охорони здоров’я, в якому зазначаються продавець вказаних послуг та їх
покупець (отримувач), а також відповідних
платіжних та розрахункових документів
(див., наприклад, лист ДФСУ від 11.01.2013 р.
№ 351/6/17-1115). Платіжними та розрахунковими документами, зокрема, є:
• рахунки-фактури на оплату послуг;
• платіжні доручення, чеки, квитанції
з відміткою про оплату;
• акти наданих послуг із зазначенням
загальної суми вакцинації.
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У ф. № 1 ДФ допомогу на лікування можна
відобразити з ознакою доходу «143».
Якщо вищевказані підтвердні документи не надані, то сума допомоги на лікування
вважатиметься додатковим благом і оподатковуватиметься на загальних підставах:
ПДФО — за ставкою 18 % (з урахуванням
натурального коефіцієнта) та ВЗ — за ставкою 1,5 % (без урахування натурального
коефіцієнта). Тоді у ф. № 1ДФ її вартість відображатиметься з ознакою доходу «126».
ЄСВ
Відповідно до п. 3.30 розділу 3 Інструкції
зі статистики зарплати не належать до фонду
оплати праці витрати підприємств на оплату
послуг з лікування працівників, які були
надані установами охорони здоров’я (крім
виплат, зазначених у пп. 2.3.3 цієї Інструкції).
Також вказані витрати входять до Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується ЄСВ (п. 13 розділу ІІ Переліку видів
виплат, що здійснюються за рахунок коштів
роботодавців, на які не нараховується єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170).
Отже, зважаючи на вищенаведене, сума
витрат підприємства на проведення вакцинації працівників проти грипу не є базою
для нарахування ЄСВ.

Відображення в бухгалтерському
обліку
Залежно від того, в якому підрозділі підприємства працюють працівники, усі вит
рати, що пов’язані з їх вакцинацією проти
грипу, потрібно відобразити на відповідних
рахунках бухгалтерського обліку, а саме:
• для адміністративно-управлінського
персоналу — на рахунку 92 «Адміністративні
витрати»;
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• для працівників відділу реалізації та
збуту (продавців, торговельних та рекламних агентів, експедиторів) — на рахунку 93
«Витрати на збут»;
• для працівників господарського відділу (водіїв, комірника, прибиральниць) — на
рахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».
При цьому вважаємо за доцільне здійснювати окремо по кожному працівнику відображення господарських операцій щодо
№
Зміст господарської операції
з/п
1
2
1 Перераховано медичному закладу
попередню оплату за вакцинацію
працівників проти грипу:
(600,00 грн × 30 осіб = 18 000,00 грн)
2 Нараховано одному працівнику допомогу
на лікування за рахунок підприємства
(пп. 165.1.19 ПКУ):
(600,00 грн × 0,7)
3 Проведено вакцинацію одному
працівнику та відображено залік
заборгованостей у частині вартості
послуг, що оплачена роботодавцем
4 Утримано із зарплати одного працівника
вартість послуг з вакцинації:
(600,00 грн × 0,3)
5 Відображено залік заборгованостей щодо
надання послуг з вакцинації працівників
проти грипу

нарахування суми допомоги на лікування за рахунок підприємства, суми утримання із заробітної плати працівників, а також
проведення вакцинації працівників та відображення заліку заборгованостей у частині вартості послуг, що оплачена роботодавцем.
У бухгалтерському обліку добровільну
(необов’язкову) вакцинацію працівників
підприємства можна відобразити так, як
наведено в таблиці.
Кореспонденція рахунків
Д-т
К-т
3
4

Сума,
грн
5

371

311

18 000,00

92,
93,
949

663

420,00

663

685

420,00

661

685

180,00

685

371

18 000,00
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Додаток
Зразок оформлення наказу про проведення вакцинації
працівників підприємства
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОБОТОДАВЕЦЬ»
НАКАЗ
03.12.2018

м. Київ

№ 55-К

Про проведення вакцинації
працівників підприємства проти грипу
Відповідно до вимог Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ, Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ та наказу МОЗ
України «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль
якості й обігу медичних імунологічних препаратів» від 16.09.2011 р. № 595
НАКАЗУЮ:
1. У період з 10.12.2018 р. по 20.12.2018 р. провести в кабінеті щеплень Київської
міської клінічної лікарні № 3 добровільну профілактичну вакцинацію працівників підприємства проти грипу в кількості 30 осіб, а саме:
— відділу реалізації та збуту — 20 осіб згідно зі списком (додаток № 1 до наказу1);
— господарського відділу — 5 осіб згідно зі списком (додаток № 2 до наказу1).
— апарату управління — 5 осіб згідно зі списком (додаток № 3 до наказу).
2. Юрисконсульту підприємства Шугальському М. М. підготувати проект договору
з Київською міською клінічною лікарнею № 3 про проведення вакцинації працівників
підприємства проти грипу.
3. Відповідальним за проведення вакцинації призначити начальника кадрової
служби Санкіна Я. С.
4. Фінансування витрат на добровільну профілактичну вакцинацію провести таким чином: 70 % вартості — за рахунок підприємства та 30 % вартості — утримати
із зарплати працівників на підставі їх заяв.
5. Головному бухгалтеру Розумовській О. І. оплатити медичному закладу вартість
послуг з вакцинації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Журавльова В. І.
Підстави: 1. Положення Колективного договору (п. 10.7 розділу 5 «Заходи з охорони
праці»).
2. Заяви про добровільну профілактичну вакцинацію проти грипу працівників відділу реалізації та збуту в кількості 20 осіб (згідно зі списком
1 Додатки № 2 і № 3 до наказу не наводяться.
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у додатку № 1 до наказу), працівників господарського відділу в кількості
5 осіб (згідно зі списком у додатку № 2 до наказу), працівників апарату
управління в кількості 5 осіб (згідно зі списком у додатку № 3 до наказу).
Директор

Герман

Л. Я. Герман

З наказом ознайомлені:

Додаток № 1 до наказу
від 03.12.2018 р. № 55-К
Список працівників відділу реалізації та збуту,
які підлягають добровільній профілактичній вакцинації проти грипу
№
з/п
1
…
20

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

«З наказом ознайомлений»

Петренко М. І.

Продавець

Дата
03.12.2018

Підпис
Петренко

Сидоренко О. М.

Експедитор

03.12.2018

Сидоренко
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Алла Рибінцева,
юрист

Аліменти:

пеня, штрафи та
індексація у ф. № 1ДФ
Чи відображається у ф. № 1ДФ стягнення пені із зарплати працівника за невиплату аліментів на підставі постанови виконавця, які
перераховуються на рахунок Державної виконавчої служби для
подальшої їх виплати стягувачу? Чи відображається у ф. № 1ДФ
стягнення суми індексації фіксованих аліментів? Чи відображати
взагалі тепер аліменти у ф. № 1ДФ, якщо їх перераховують на
рахунок Державної виконавчої служби, а не безпосередньо
дружині? Чи утримується ПДФО із сум пені, штрафу за невиплату
аліментів та індексації фіксованих аліментів? З якою ознакою
доходу відображати ці виплати у ф. № 1ДФ?

Відповідальність
за несплату аліментів
Відповідно до ст. 196 Сімейного кодексу
України від 10.01.2002 р. № 2947-III (далі —
СКУ) у разі виникнення заборгованості з вини
особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти
за рішенням суду або за домовленістю між
батьками, одержувач аліментів має право
на стягнення неустойки (пені). Рішення про
стягнення пені виносить суд, і в цьому випадку
роботодавець на підставі виконавчого листа

може бути зобов’язаний стягнути з платника аліментів, окрім заборгованості, ще
й пеню.
Відповідно до п. 14 ст. 71 Закону України
«Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р.
№ 1404-VII (далі — Закон № 1404) за наявності заборгованості зі сплати аліментів державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника. Цю постанову роботодавець також має виконувати.
Аліменти, призначені судом у твердій грошовій сумі, підлягають індексації відповідно
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до абзацу сьомого ст. 2 Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення»
від 03.07.1991 р. № 1282XII.

ції аліментів, пені та штрафу за невиплату
аліментів є також лист ДФСУ від 15.02.2017 р.
№ 3126/6/99-99-13-02-03-15.

Оподаткування аліментів,
штрафу, пені та індексації

Відображення аліментів
у ф. № 1ДФ

Оподаткування доходів фізичних осіб
регламентується розділом IV ПКУ. Стаття 165
ПКУ містить вичерпний перелік доходів, які
не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
Зокрема, згідно з пп. 165.1.14 ПКУ до складу
загального місячного оподатковуваного доходу не включаються аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням
суду або за добровільним рішенням сторін
у сумах, визначених відповідно до СКУ.
Більше ст. 165 ПКУ не містить згадки про
аліменти, пеню, штраф за несплачені аліменти або про індексацію аліментів. У той
час як, наприклад, у пп. 165.1.26 ПКУ зазначено, що не оподатковується сума стипендії,
включаючи суму її індексації, нараховану
відповідно до закону.
А оскільки законодавець не зробив такого
уточнення в пп. 165.1.14 ПКУ стосовно аліментів, відповідно пеня, штрафи та індексація
аліментів не внесені до переліку доходів, які
не включаються до розрахунку загального
оподатковуваного доходу працівника —
платника податку.
Отже, від обкладення ПДФО звільнені відповідно до пп. 165.1.14 ПКУ тільки аліменти,
а сума індексації аліментів, пені та штрафи
за несвоєчасну сплату — ні. Тому підприємство, установа, фізична особа — підприємець
як податкові агенти мають утримати ПДФО
із суми індексації аліментів, пені та штрафу
за невиплату аліментів, що стягуються із заробітної плати працівника, та відобразити
їх у ф. № 1ДФ.
Підтвердженням висновку щодо необ
хідності утримувати ПДФО із суми індекса-

Зміни в перерахуванні
З 28.08.2018 р. до ст. 69 Закону № 1404
внесено зміни, внаслідок яких змінилася
процедура перерахування аліментів. Якщо
раніше роботодавець утримував аліменти
із зарплати платника й перераховував їх на
рахунок стягувача (наприклад, дружини),
то тепер він утримує аліменти із зарплати
й перераховує їх на рахунок органу Державної виконавчої служби або приватного
виконавця.
Нова процедура перерахування стосується аліментів із примусовим характером
стягнення через державного або приватного виконавця. Проте для цього потрібно
отримати рахунок державного виконавця.
Якщо його немає, слід продовжувати перераховувати кошти на ті рахунки, які вказано
у виконавчих листах. Для роботодавця вони
чинні, а будь-які інші дії з реквізитами рахунків — незаконні.
Інструкцією з організації примусового
виконання рішень, затвердженою наказом
Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р.
№ 512/5 (далі — Інструкція № 512/5), визначено окремі питання організації виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), що відповідно до Закону № 1404 підлягають примусовому виконанню. Особливості виконання рішень
про стягнення аліментів передбачені в розділі XVI цієї Інструкції.
Так, відповідно до п. 1 розділу XVI Інструкції № 512/5 виконавець розпочинає примусове виконання рішення про стягнення
аліментів на підставі виконавчого документа, зазначеного в ст. 3 Закону № 1404, за
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заявою стягувача про примусове виконання рішення.
У заяві про примусове виконання рішення, зокрема, зазначаються:
• назва та дата видачі виконавчого документа;
• прізвище, ім’я та (за наявності) по
батькові стягувача;
• дата народження та адреса місця проживання чи перебування стягувача;
• реєстраційний номер облікової картки
платника податків стягувача;
• номер телефону стягувача;
• спосіб перерахування стягнутих аліментних сум;
• реквізити рахунку, відкритого у фінансовій установі, для отримання аліментних
сум (за наявності).
У заяві про примусове виконання рішення стягувач має право зазначити відомості,
що ідентифікують боржника чи можуть
сприяти примусовому виконанню рішення.
Стягнуті аліментні суми перераховуються
виконавцем на зазначений стягувачем у
письмовій заяві рахунок у банку або іншій
фінансовій установі чи надсилаються на
адресу стягувача поштовим переказом за
рахунок коштів виконавчого провадження
(п. 2 розділу XVI Інструкції № 512/5).
Обов’язок відображення
Підпунктом «а» п. 176.2 ПКУ визначено,
що податкові агенти зобов’язані своєчасно
й повністю нараховувати, утримувати та
сплачувати (перераховувати) до бюджету
податок із доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується
до або під час такої виплати за її рахунок.
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Отже, фактична виплата аліментів за
рішенням суду на користь юридичної особи (органу ДВС) не звільняє роботодавця
від обов’язку відобразити такі аліменти
у ф. № 1ДФ, адже:
• правовідносини щодо виплати аліментів виникають саме між фізичними особами
(аліменти перераховуються на утримання
родичів);
• норми ПКУ не «прив’язують» факт виникнення доходів фізичної особи (а отже,
й обов’язок звітування про такі доходи
у ф. № 1ДФ) до особи — фактичного отримувача грошових коштів.
Так, платежі роботодавця на користь страховика за медичним чи іншим необов’язковим страхуванням працівників або ж за інші
послуги, матеріальні цінності тощо традиційно є доходом працівників, і, незважаючи
на те що кошти виплачуються юридичним
особам, роботодавець має відображати такі
виплати у ф. № 1ДФ як доходи своїх працівників. У цьому випадку ситуація подібна.
Ознака доходу
Відповідно до Довідника ознак доходів,
наведеного в додатку до Порядку заповнення
та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
13.01.2015 р. № 4, такі виплати, як пеня,
штраф за невиплату аліментів та індексація
аліментів, мають відображатися з ознакою
доходу «127» як інші доходи із зазначенням
реєстраційного номера облікової картки
стягувача.

ОФІЦІЙНА

ДУМКА
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Сьогодні в рубриці:

Роз’яснюють
фахівці ДФСУ

c. 69

Роз’яснюють фахівці ДФСУ
Запитання – відповіді із Загальнодоступного інформаційно-довідкового
ресурсу ДФСУ (ЗіР)

Сплата ЄСВ членом фермерського
господарства
Чи звільняються від сплати ЄСВ
члени фермерського господарства,
призвані до Збройних сил України
у зв’язку з мобілізацією, на особливий
період або прийняті на військову службу
за контрактом?
Відповідно до пп. 6 п. 1 розділу II
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
(далі — Інструкція № 449), платниками ЄСВ
є члени фермерського господарства, якщо
вони не належать до осіб, які підлягають
страхуванню на інших підставах.

Згідно з п. 7 розділу IV Інструкції № 449
протягом особливого періоду, визначеного
Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р.
№ 3543-ХІІ, платники, передбачені, зокрема, пп. 6 п. 1 розділу II Інструкції № 449,
звільняються від виконання своїх обов’язків, зокрема, у разі призову на військову
службу під час мобілізації або залучення до
виконання обов’язків щодо мобілізації за
посадами, передбаченими штатами воєнного часу,— з першого календарного дня
місяця призову на військову службу під час
мобілізації платника до останнього календарного дня місяця, у якому платника було демобілізовано або завершено його лікування
(реабілітацію). Підставою для звільнення
у випадках, зазначених у п. 7 розділу IV Інструкції № 449, є заява члена фермерського
господарства та копія військового квитка
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або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів такою особою протягом
10 днів після її демобілізації або після закінчення її лікування (реабілітації).
Ця норма застосовується з першого дня
мобілізації, оголошеної Указом Президента України «Про часткову мобілізацію» від
17.03.2014 р. № 303/2014 та протягом усього
особливого періоду.
Враховуючи наведене вище, члени фермерського господарства, призвані до Збройних сил України у зв’язку з мобілізацією, на
особливий період, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, на
весь строк їх військової служби звільняються
від сплати ЄСВ. Водночас члени фермерського господарства, прийняті на військову
службу за контрактом, не звільняються від
сплати ЄСВ.

Сплата ЄСВ за працівників
у разі смерті підприємця
Хто є відповідальним за подання
звіту та сплату ЄСВ, у т. ч. за най
маних працівників, у разі смерті
страхувальника — підприємця або особи,
яка провадить незалежну професійну ді
яльність?
У преамбулі до Закону про ЄСВ зазначено, що законом, який визначає правові та організаційні засади
забезпечення збору та обліку ЄСВ, умови
та порядок його нарахування і сплати та
повноваження органу, що здійснює його збір
та ведення обліку, є Закон про ЄСВ.
Дія інших нормативно-правових актів
може поширюватися на зазначені відносини
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лише у випадках, передбачених Законом про
ЄСВ, або в частині, що не суперечить Закону
про ЄСВ (п. 1 ст. 2 Закону про ЄСВ).
Відповідно до пп. 4 та 5 частини першої
ст. 4 Закону про ЄСВ підприємці, у т. ч. підприємці — платники єдиного податку, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, визначені платниками ЄСВ.
Обов’язки платників ЄСВ регламентовано частиною другою ст. 6 Закону про ЄСВ,
згідно з приписами якої платник ЄСВ зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі
нараховувати, обчислювати і сплачувати
ЄСВ та подавати звітність до контролюючого
органу за основним місцем обліку платника
ЄСВ у строки, порядку та за формою, що визначені законодавством.
Загальні правила формування та подання
звітності з ЄСВ регламентовано Порядком
формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р.
№ 435 (далі — Порядок № 435).
Згідно з абзацом першим п. 1 розділу II
Порядку № 435 звіт до контролюючих органів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за основним місцем взяття на облік як платника ЄСВ
у контролюючих органах.
Звіт, що подається, має містити підписи
страхувальника — фізичної особи та/або
посадових осіб страхувальника, засвідчені
печаткою страхувальника (за наявності)
(абзац 16 п. 6 розділу II Порядку № 435).
Сума ЄСВ, своєчасно не нарахована та/
або не сплачена в строки, встановлені Законом про ЄСВ, є недоїмкою та стягується з
нарахуванням пені та застосуванням штрафів
(частина третя ст. 25 Закону про ЄСВ).
Отже, нормами Закону про ЄСВ та Порядку № 435 не визначено осіб, які можуть
нести зобов’язання з нарахування та сплати
ЄСВ, а також подання звітності після смерті
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підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.
Водночас у разі наявності сум недоїмки
після смерті підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність,
такі суми підлягають списанню в разі відсутності осіб, які відповідно до Закону про ЄСВ
несуть зобов’язання із сплати ЄСВ (частина
сьома ст. 25 Закону про ЄСВ).
Крім цього, згідно з п. 2 частини першої
ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань»
від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі — Закон
№ 755) відомості, зокрема, про підприємця
вносяться до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР)
на підставі документів, що подаються для
проведення інших реєстраційних дій.
У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності підприємців у зв’язку з їх смертю, визнанням їх безвісно відсутніми або оголошенням померлими подається, зокрема, ксерокопія свідоцтва про смерть підприємця, судове рішення про визнання його безвісно відсутнім (п. 2 частини четвертої ст. 18 Закону
№ 755).
Відомості з ЄДР про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності підприємця є підставою для зняття його з обліку, зокрема, в органах державної фіскальної
служби, та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства (частина четверта
ст. 13 Закону № 755).

була відображена в розрахунку за попе
редній квартал?

Подання ф. № 1 ДФ у разі
повернення підприємцем авансу

Відображення у ф. № 1ДФ
емфітевзису

Чи необхідно юридичній особі по
давати уточнюючий податковий
розрахунок за ф. № 1ДФ у разі по
вернення підприємцем суми попередньої
оплати під час розірвання договору, яка

Яким чином податковому агенту,
який нараховує ПДФО з доходів за
здавання фізособою в оренду (суб
оренду, емфітевзис) земельних ділянок,
земельних часток (паїв) та сплачує його

Відповідно до пп. «б» п. 176.2 та
пп. 49.18.2 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових
агентів, зобов’язані подавати протягом 40
календарних днів, що настають за останнім
календарним днем звітного (податкового)
кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, а також суми утриманого
з них податку до контролюючого органу за
місцем свого розташування.
Тобто в разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити
в податковому розрахунку такі виплачені доходи на користь всіх платників податків, у т. ч.
виплачені на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб — підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність).
Форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 13.01.2015 р. № 4.
У разі повернення фізичною особою —
підприємцем суми попередньої оплати під
час розірвання договору, яка була відображена суб’єктом господарювання в розрахунку за ф. № 1ДФ за попередній квартал,
суб’єкт господарювання зазначає таку суму
повернення з від’ємним значенням у складі
податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого
відбулося таке повернення коштів.
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до відповідного бюджету за місцезнахо
дженням таких об’єктів оренди, подавати
податковий розрахунок за ф. № 1ДФ?
Відповідно до пп. 168.4.9 ПКУ суми
податку, нараховані податковим агентом з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток
(паїв), виділених або не виділених в натурі
(на місцевості), сплачуються таким податковим агентом до відповідного бюджету за
місцезнаходженням таких об’єктів оренди
(суборенди, емфітевзису).
При цьому податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми
нарахування (виплати, надання) доходу
(у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV ПКУ,
до бюджету від імені та за рахунок фізичної
особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм
в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV ПКУ (пп. 14.1.180 ПКУ).
Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус
податкових агентів, зобов’язані подавати
у строки, встановлені ПКУ для податкового
кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, а також суми утриманого
з них податку до контролюючого органу за
місцем свого розташування.
Згідно з п. 63.3 ПКУ з метою проведення
податкового контролю платники податків
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підлягають реєстрації або взяттю на облік
у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), також за
місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані
з оподаткуванням або через які провадиться
діяльність (неосновне місце обліку) відповідно до Порядку обліку платників податків
і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588
(далі — Порядок № 1588).
Підпунктом 7.1 п. 7 Порядку № 1588 визначено, якщо відповідно до законодавства
в платника податків, крім обов’язків щодо
подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання
або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням,
виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов’язаний
стати на облік за таким неосновним місцем
обліку.
Отже, податковий агент, який нараховує
ПДФО з доходів за здавання фізособами
в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних
ділянок, земельних часток (паїв) та сплачує
його до бюджету за місцезнаходженням
таких об’єктів оренди, зобов’язаний стати
на податковий облік за неосновним місцем
обліку в контролюючому органі за місце
знаходженням таких об’єктів оренди.
Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подається у вигляді окремої порції до конт
ролюючого органу за своїм місцезнаходженням (основне місце обліку) та надсилається
копія такого розрахунку до контролюючого
органу за місцезнаходженням об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису) земельних ділянок, земельних часток (паїв) (неосновне
місце обліку).

ПЕНСІЙНЕ
ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Сьогодні в рубриці:

Договір ЦПХ:
виплата «лікарняних»
і «декретних»

c. 73

«Дотяжка» ЄСВ:
повернення
відпускних

c. 81

Микола ПОСТЕРНАК,
експерт з питань соціального страхування

Договір ЦПХ:

виплата «лікарняних»
і «декретних»
Особи, які виконують роботи або надають послуги за цивільно-правовим договором, мають право на виплату їм
«лікарняних», а також отримання інших видів матеріального
забезпечення та соціальних послуг. Наразі виникає чимало
запитань щодо призначення та надання цих виплат особам,
які працюють за договорами ЦПХ. У статті — відповіді на них
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П

раво на призначення та надання
допомоги по тимчасовій непрацездатності («лікарняних») та допомоги по вагітності та пологах («декретних») визначено Законом України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
(далі — Закон № 1105).
До внесення в нього змін право на ці виплати мали винятково наймані працівники
та приватні підприємці. З 11.10.2017 р. набрав чинності Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р.
№ 2148-VIII і ситуація змінилась — коло
осіб, які за Законом № 1105 підлягають соціальному страхуванню, було розширено1.
Так, відповідно до ст. 18 Закону № 1105
страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності підлягають, зокрема, особи,
які працюють на умовах цивільно-правового
договору, на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форми власності
та господарювання, у т. ч. в іноземних дип
ломатичних та консульських установах,
інших представництвах нерезидентів або
у фізичних осіб (далі — працівники за ЦПД).
Відповідно, з цього моменту працівники за
ЦПД мають право на виплату «лікарняних»
і «декретних».
У той же час важливо розуміти, що працівником за ЦПД можна називати лише ту
особу, з якою укладено цивільно-правовий
договір. У випадках, коли страховий випадок
настав у особи навіть за день до укладення
ЦПД або на наступний день після його закінчення, права на соціальні виплати така
особа не має, адже не підлягає соціальному
страхуванню та є не застрахованою в системі
соціального страхування.

1 Детальніше на цю тему див. журнал «Заробітна плата»
№ 11/2017, с. 83. (Прим. ред.)

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Особливості оплати листків
непрацездатності працівникам
за ЦПД
У разі, якщо страховий випадок (тимча
сова непрацездатність чи «декрет») настав
у працівника за ЦПД у період дії укладеного з ним договору, він має право на оплату
листка непрацездатності, яким цей страховий
випадок засвідчується.
Згідно з частиною першою ст. 30 Закону
№ 1105 матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах ЦПД,
призначаються та надаються за основним
місцем роботи (діяльності).
У той же час якщо працівник за ЦПД поєднує виконання роботи або надання послуг
з роботою за наймом або зареєстрований
як підприємець, вказані виплати надаються
йому за основним місцем роботи (діяльності) та за сумісництвом (наймом). За таких
обставин основним місцем роботи є те місце, де перебуває його трудова книжка.
Однак потрібно враховувати, що договори ЦПД, як правило, укладаються у вигляді
двостороннього договору на виконання певних робіт або надання послуг. При цьому
згідно з положеннями Цивільного кодексу
України, якщо договір є двостороннім, обидві сторони цього договору наділені певними правами та обов’язками. Як правило,
зобов’язання сторін за договором це, з одного боку, надати певні послуги чи виконати
певну роботу, а з іншого — оплатити їх.
Істотними умовами договору є строк надання послуг чи виконання робіт та їх вартість. Відповідно, якщо робота або послуга
надані в повному обсязі та у визначений договором строк, необхідно їх оплатити в повному обсязі.
У той же час ст. 22 та 25 Закону № 1105
чітко визначено, що «лікарняні» та «декретні»
надаються застрахованим особам у формі
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повної або часткової компенсації втраченого
заробітку (доходу).
Таким чином, якщо період листка непрацездатності, а в разі роботи за сумісницт
вом — його копії, поданого працівником
за ЦПД, припадає на період дії цього договору, він має право на його оплату лише за
умови втрати певної частини доходу. Проте
якщо такий працівник повністю виконав
обумовлені договором послуги чи роботи,
він має отримати оплату за цим договором
також у повному обсязі. Відповідно, не можна оплачувати один і той самий період часу
за листком непрацездатності і за договором.
Інакше кажучи, якщо договір буде оплачено
в повному обсязі, то оплачувати листок непрацездатності не можна, адже немає факту
втраченого заробітку (доходу).

Отже, щоб оплатити листки непрацездатності працівникам за ЦПД, оплату за договором вони мають отримувати в меншому
розмірі, а саме в розмірі, визначеному пропорційно до вартості наданих ними послуг
або виконаних робіт.
З огляду на вищенаведене, договори ЦПХ
мають містити в собі положення щодо можливості зменшення ціни договору пропорційно наданим послугам чи виконаним роботам,
умови щодо можливості невиконання певних
умов договору в разі тимчасової непраце
здатності або вагітності виконавця тощо.
Якщо ж такі умови договором ЦПХ не
передбачені чи навіть більше — ним встановлено, що виконавець робіт чи послуг не має
права на оплату листків непрацездатності,
до нього необхідно вносити зміни.

ПРИКЛАД 1

Оплата листка непрацездатності в разі виконання роботи
в повному обсязі
З особою укладено договір ЦПХ щодо виконання робіт з прибирання приміщень. За
умовами договору, працівник за ЦПД в липні 2018 р. повинен в обумовлений замовником
час прибирати певні приміщення, а в кінці місяця на підставі акта виконаних робіт отримає
винагороду в розмірі 4500 грн.
У період дії договору, а саме 12.07.2018 р., працівник за ЦПД застудився, у зв’язку
з чим оформив листок непрацездатності на строк з 12.07.2018 р. по 20.07.2018 р., проте
роботи, визначені договором, виконувати не припиняв.
У кінці місяця сторонами договору було підписано акт виконаних робіт без зауважень,
після чого замовник оплатив виконані роботи в повному розмірі, а саме в сумі 4500 грн.
Також працівник за ЦПД подав для оплати замовнику листок непрацездатності,
весь період якого припадає на період дії договору, та зажадав отримання допомоги по
тимчасовій непрацездатності.
Керуючись положеннями частини першої ст. 22 Закону № 1105, якою визначено,
що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі
матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати
(доходу), у разі настання в неї страхового випадку, замовник пояснив працівнику, що оскільки
робота, визначена умовами договору, виконана в повному обсязі, у зв’язку з чим договір
також оплачено в повному обсязі, поданий працівником листок непрацездатності оплаті не
підлягає, оскільки відсутній факт втрати доходу з причини тимчасової непрацездатності
працівника.
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Якби за наведених умов працівник за
цивільно-правовим договором припинив виконання обумовлених договором робіт на період тимчасової непрацездатності, у зв’язку
з чим отримав би оплату лише за фактично
виконані роботи, тобто в меншому розмірі,
листок непрацездатності необхідно було б
оплатити.

Документи, на підставі яких
здійснюються виплати
працівникам за ЦПД
Основним документом, на підставі якого
надаються «лікарняні» та «декретні», є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Нагадаємо, порядок видачі
та заповнення «лікарняного» визначають
Інструкція про порядок видачі документів,
що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затверджена наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 13.11.2001 р.
№ 455 (далі — Інструкція № 455), та Інструкція про порядок заповнення листка
непрацездатності, затверджена наказом
Міністерства охорони здоров’я України від
03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі —
Інструкція № 532).
У той же час досить часто особи, які
працюють за ЦПД, поєднують таку роботу
з виконанням своїх посадових обов’язків
за основним місцем роботи. У такому разі
підставою для надання соціальних виплат
є не оригінал листка непрацездатності,
а його завірена належним чином копія.
Якщо ж у працівника більш ніж два місця
роботи, роботодавець видає йому стільки
завірених копій листка непрацездатності,
скільки необхідно працівнику для отримання соціальної виплати за всіма місцями роботи, де він працює за сумісництвом, надає
послуги або виконує роботи за ЦПД, а також
для оформлення соціальної виплати приватному підприємцю (ст. 31 Закону № 1105).
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До копії листка непрацездатності додається довідка про середню зарплату за основ
ним місцем роботи. А якщо особа працює на
кількох роботах за сумісництвом, додатково
додаються довідки про середню зарплату за
місцями роботи за сумісництвом.
Розмір соціальної виплати визначається
окремо за основним місцем роботи та за
сумісництвом, виходячи з розміру заробітку, отриманого працівником на тому місці
роботи, де йому призначається соціальна
виплата.
Зазначені довідки враховуються на кожному наступному місці роботи для того, щоб
сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового
періоду за основним місцем роботи та за
місцем (місцями) роботи за сумісництвом не
перевищувала розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ (п. 30 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).
У той же час якщо із розрахунку на місяць
сума заробітної плати та винагороди за цивільно-правовим договором не перевищує
максимальної величини бази нарахування ЄСВ, сума «лікарняного» обчислюється
з фактичного заробітку (доходу) за кожним
місцем роботи та/або виконання робіт чи
надання послуг окремо, незалежно одна
від одної.

Обчислення страхового стажу
для працівників за ЦПД
Визначальне значення для обчислення
розміру соціальних виплат, що надаються
ФСС, має страховий стаж. Враховується не
тільки його тривалість, а також те, коли саме
його було набуто. Безпосередньо тривалість
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страхового стажу впливає на розмір «лікарняних», а від того, скільки страхового стажу
було набуто працівником перед страховим
випадком, залежить, чи їх буде нараховано
з фактичної зарплати чи буде обмежено розміром однієї або двох мінімальних зарплат.
Порядок обчислення страхового стажу
для працівників за ЦПД визначено ст. 21
Закону № 1105. Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала
страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові
внески в сумі не меншій, ніж мінімальний
страховий внесок.
Тобто законом визначено дві умови, дотримання яких обумовлює набуття особою
страхового стажу, а саме:
• особа має підлягати соціальному страхуванню;
• факт сплати страхових внесків.
Як було з’ясовано вище, до осіб, які підлягають соціальному страхуванню, належать
і працівники за ЦПД (ст. 18 Закону № 1105).
В обумовленому законодавством порядку
та строки з винагороди за договором ЦПД
сплачують ЄСВ, певна частина якого спрямовується на соціальне страхування.
Тобто для того, щоб працівник за ЦПД
набував страхового стажу, необхідно чітко
дотримуватися двох умов, а саме виконувати
роботи чи надавати послуги за укладеним
цивільно-правовим договором і сплачувати
ЄСВ. У той же час якщо цивільно-правовий
договір укладено на виконання робіт або
надання певних послуг, однак без будь-яких
поважних причин робота не виконується або
послуги не надаються, такий договір не буде
оплачено, у зв’язку з чим не сплачуватиметься і ЄСВ. А оскільки факту сплати ЄСВ немає,
страховий стаж за відповідний період часу не
зараховуватиметься. Незважаючи на те, що
працівники за ЦПД підлягають соціальному
страхуванню тільки з 11.10.2017 р., до страхового стажу зараховується період роботи за

ПЕНСІЙНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

цивільно-правовим договором починаючи з
01.01.2016 р. (частина четверта ст. 21 Закону
№ 1105). Частиною першою ст. 21 Закону
№ 1105 визначено умови зарахування страхового стажу й за інших обставин.
Так, період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
отримання виплат за окремими видами
соціального страхування, наприклад, допомоги по безробіттю або пенсії по інвалідності, включається до страхового стажу як
період, за який сплачено страхові внески
виходячи з розміру мінімального страхового
внеску.
При цьому важливо пам’ятати, що страховий стаж до 2011 р., до запровадження ЄСВ та
внесення відповідних змін до Закону № 1105,
визначався за даними, що містяться в трудовій книжці працівника, і лише починаючи
з 2011 р. — за даними персоніфікованого
обліку відомостей про застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування у формі
довідок ОК-5, ОК-7 або додатка 9.
Важливо розуміти, що страховий стаж
складається із суми періодів, за які його
набуто. Тобто страховий стаж, набутий до
2011 р., додається до страхового стажу, набутого з 2011 р., у результаті чого отримуємо
загальний страховий стаж.
Відомості, що містяться в трудовій книжці та довідках ОК-5, ОК-7 або додатку 9,
необхідні для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності. Нагадаємо, що відповідно до ст. 24 Закону № 1105
«лікарняні» виплачуються застрахованим
особам залежно від їх страхового стажу в таких розмірах:
• 50 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж до трьох років;
• 60 % середньої заробітної плати (доходу) — від трьох до п’яти років;
• 70 % середньої заробітної плати (доходу) — від п’яти до восьми років;
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• 100 % середньої заробітної плати (доходу) — понад вісім років.
«Лікарняні» в розмірі 100 % середньої
заробітної плати (доходу) незалежно від
розміру страхового стажу виплачуються:
• застрахованим особам, віднесеним до
1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
• одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до
14 років, яка потерпіла від Чорнобильської
катастрофи;
• ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», зокрема, учасникам АТО;
• особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону
України «Про жертви нацистських переслідувань»;
• донорам, які мають право на пільгу,
передбачену ст. 10 Закону України «Про
донорство крові та її компонентів».
Допомога по вагітності та пологах надається в розмірі 100 % незалежно від розміру
страхового стажу застрахованої особи.

Визначення розміру
«лікарняних» і «декретних»
працівникам за ЦПД
Розмір «лікарняних» і «декретних» працівникам за ЦПД обчислюється відповідно
до Порядку № 1266 шляхом множення середньоденного заробітку, до якого у визначених
випадках застосовано відповідний відсоток
страхового стажу застрахованої особи, на
кількість календарних днів, що припадають
на період тимчасової непрацездатності або
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що підлягають оплаті. Кількість днів,
що підлягають оплаті, вказується в листку
непрацездатності, яким засвідчено той чи
інший страховий випадок.

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Середньоденний заробіток визначається
роботодавцем шляхом ділення фактичного
заробітку (доходу), отриманого особою за відповідний розрахунковий період, на кількість
календарних днів такого розрахункового
періоду, з яких виключені дні відсутності на
роботі з поважних причин, а саме:
• тимчасова непрацездатність;
• відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
• відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного (шестирічного
за медичним висновком) віку;
• відпустка без збереження заробітної
плати.
Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована
особа не працювала з поважних причин,
виключаються з розрахункового періоду.
Під розрахунковим періодом Порядок
№ 1266 визначає певний період часу перебування застрахованої особи, в т. ч. працівника
за ЦПД, у трудових або цивільно-правових відносинах з роботодавцем. Порядком
№ 1266 встановлено три види розрахункового періоду:
• І — 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому настав страховий
випадок;
• ІІ — повні календарні місяці з 1 по
1 число, якщо трудові або цивільно-правові
відносини тривають менше 12 календарних
місяців;
• ІІІ — календарні дні перебування застрахованої особи, в т. ч. працівника за ЦПД,
у трудових або цивільно-правові відносинах,
якщо такі відносини тривають менше ніж
повний календарний місяць з 1 по 1 число;
Враховуючи специфіку укладення цивільно-правових договорів, розрахунковий
період І застосовуватиметься вкрай рідко.
А з урахуванням того, що статусу застрахованих осіб працівники за ЦПД набули тільки з 11.10.2017 р., уперше його зможуть застосувати за умови, що цивільно-правовий
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договір не розривався, тобто лише в грудні
2018 р.

Частіше застосовуватимуться розрахункові періоди ІІ та ІІІ.

ПРИКЛАД 2

Визначення розрахункового періоду за договором ЦПХ
З особою укладено цивільно-правовий договір з 01.08.2018 р. по 31.10.2018 р. У вересні 2018 р. працівник за ЦПД отримав травму невиробничого характеру та оформив листок непрацездатності.
За наведених умов для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності
застосовується ІІ розрахунковий період: шляхом ділення фактичного заробітку (доходу)
за серпень 2018 р. на кількість календарних днів цього місяця.
Якщо за аналогічних обставин страховий випадок настав би в серпні, тобто працівник
за ЦПД не відпрацював ще жодного календарного місяця, необхідно застосовувати
розрахунковий період ІІІ, а саме ділити суму фактичного доходу на кількість календарних
днів з моменту укладення цивільно-правового договору до моменту настання страхового
випадку.

У той же час Порядком № 1266 визначено умови обчислення середньоденного
заробітку в тих випадках, коли страховий
випадок у працівника настав у перший день
його роботи, в тому числі за цивільно-правовим договором. Тобто дата настання страхо-

вого випадку збігається з датою укладення
цивільно-правового договору. За таких умов
озмір середньоденного заробітку визначається шляхом ділення місячної договірної
ціни на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

ПРИКЛАД 3

Обчислення середньої зарплати,
якщо страховий випадок настав у перший день роботи
З особою укладено цивільно-правовий договір з 01.08.2018 р. по 31.10.2018 р., за
умовами якого за надані такою особою послуги щомісячно виплачуватиметься винагорода
в розмірі 5500 грн. Однак 01.08.2018 р. працівник за ЦПД отримав травму невиробничого
характеру та оформив листок непрацездатності.
За наведених умов середньоденний заробіток визначається шляхом ділення місячної
договірної ціни на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Обмеження розміру допомог
Під час обчислення розміру «лікарняних»
і «декретних» слід враховувати таку складо-

ву, як обмеження розміру соціальної виплати.
Згідно з частиною четвертою ст. 19 Закону
№ 1105 застраховані особи, які протягом
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12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на соціальні
виплати в таких розмірах:
• «лікарняні» — виходячи з нарахованої
зарплати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати,
встановленої на час настання страхового
випадку;
• «декретні» — виходячи з нарахованої
зарплати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру
мінімальної зарплати, встановленої на час
настання страхового випадку.
Проте слід чітко розуміти, до кого вказані
обмеження застосовуються, а до кого ні.
Обмеження не застосовуються до працівників за ЦПД, які протягом року перед
настанням страхового випадку мають не
менше шести місяців страхового стажу,
а саме не менше ніж 182 дні. При цьому така
тривалість страхового стажу може складатися як з одного періоду, за який зараховано страховий стаж, так і з суми двох або
більшої кількості періодів.
При вирішенні питання про застосування
обмежень враховується страховий стаж, набутий особою під час дії трудового договору,
договору цивільно-правового характеру,
отримання особою допомоги по безробіттю
чи пенсії по інвалідності, а також час, коли
особа була зареєстрована як підприємець.
Головне, щоб за 12 місяців перед настанням
страхового випадку такого страхового стажу
було не менше 6 місяців.
Підтвердити наявність такого страхового
стажу працівник за ЦПД може виключно за
допомогою довідки за формою ОК-5, ОК-7
або додатка 9. Якщо ж наявність страхового
стажу не підтверджено, обмеження необхідно застосовувати.

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Обмеження застосовуються до застрахованих осіб, в т. ч. до працівників за ЦПД, які
раніше не мали страхового стажу, а також
до тих, які такий стаж мають, однак з тих
чи інших причин більше ніж півроку його
не набували за рік перед настанням страхового випадку.
Визначаючи розмір оплати листка непрацездатності з урахуванням обмежень,
по суті потрібно проводити одразу два обчислення розміру допомоги: один — з фактичної зарплати, а інший — з однієї або двох
мінімальних заробітних плат. Після чого
отримані результати необхідно порівняти
й виплатити ту суму, яка є меншою.

Отримання коштів від Фонду
та їх виплата працівнику за ЦПД
Після обчислення суми допомоги за листком непрацездатності роботодавець оплачує
перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за власний рахунок, а решту суми вказує
в заяві-розрахунку, яку подає до ФСС.
Форма заяви-розрахунку визначена нормами Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих
виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування
України, затвердженого постановою Фонду
від 19.07.2018 р. № 12 (далі — Порядок № 12),
що набрала чинності 01.10.2018 р.
Фонд таку заяву опрацьовуватиме протягом 10 робочих днів, після чого перерахує
замовлені кошти на вказаний номер спецрахунку. Зазначені кошти після отримання
виплачуються працівнику за ЦПД у день
виплати зарплати на підприємстві.
Після проведення виплати до Фонду необхідно подати повідомлення про проведення виплат за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку № 12.
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Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту інформаційних систем та
електронних реєстрів Пенсійного фонду України

«Дотяжка» ЄСВ:

повернення відпускних
У статті розглянуто практичну ситуацію щодо застосування
кодів типу нарахування «13» та «14» у таблиці 6 звітності з ЄСВ
для відображення так званої «дотяжки» ЄСВ у разі коригування суми відпускних, виплачених наперед працівнику, який
звільняється

Н

агадаємо, що 01.08.2018 р. набула
чинності нова редакція Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435).
Страхувальники отримали можливість під
час заповнення звітності скористатися новим кодом типу нарахування «14» для відображення в реквізиті 19 таблиці 6 звітності
з ЄСВ суми різниці між розміром мінімальної зарплати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди
у зв’язку із здійсненням перерахунку в разі
звільнення працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням). І ось маємо таку ситуацію.

Ситуація
У жовтні працівнику було надано щорічну основну відпустку, тривалість якої —
з 15 жовтня по 10 листопада. Сума нарахованих і виплачених відпускних становить
3863,43 грн, у т. ч. за жовтень — 2432,53 грн,
за листопад — 1430,90 грн. Відпускні нараховано та виплачено за три дні до початку
відпустки, єдиний соціальний внесок сплачено. За відпрацьовані дні жовтня працівнику було нараховано 1692,27 грн заробітної
плати.
Під час відпустки (25 жовтня) працівник звільняється. Проведено перерахунок
відпускних, з яких з працівника утримано
їх суму за жовтень — 858,54 грн, за листопад — 1430,90 грн.
Як відобразити ці операції в таблиці 6
звітності з ЄСВ?
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Нормативне регулювання

ної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням).
Код типу нарахування «13» застосовується для відображення сум «дотяжки» в поточному звітному місяці за попередні лише
в разі нарахування:
• сум допомоги по тимчасовій непраце
здатності за попередні місяці;
• сум допомоги по вагітності та пологах
за попередні місяці.
Нараховані відпускні оподатковуються
ЄСВ у місяці нарахування. У разі звільнення
працівника, який використав відпустку наперед, відпускні перераховують та утримують
суму зайво виплачених.
Якщо утримання відпускних проводиться
за попередні періоди, то внаслідок сторнування суми відпускних за минулі місяці
може змінитися розмір бази нарахування
ЄСВ — вона може виявитися меншою за
розмір мінімальної зарплати. У такому разі
й виникає необхідність у визначенні додаткової бази нарахування ЄСВ («дотяжки»
ЄСВ). Тож у таблиці 6 звітності з ЄСВ її слід
відображати з новим кодом типу нарахування «14»1.

Відповідно до п. 9 розділу VІ Порядку
№ 435 внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише в разі відображення:
• сум перерахунків заробітку (доходу),
що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою,
тимчасовою непрацездатністю, і допомоги
по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах;
• сторнованих сум відпускних і допомоги
по тимчасовій непрацездатності та допомоги
по вагітності та пологах.
Частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ
визначено, що єдиний внесок для роботодавців установлюється в розмірі 22 % бази нарахування ЄСВ. Якщо база нарахування ЄСВ
не перевищує розміру мінімальної зарплати,
встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід, сума ЄСВ розраховується
як добуток розміру мінімальної зарплати,
встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ.
У разі нарахування зарплати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним
місцем роботи ЄСВ застосовується за ставкою 22 % до визначеної бази нарахування
незалежно від її розміру, робиться так звана
«дотяжка» ЄСВ.
Для позначення «дотяжки» ЄСВ у таблиці 6 звітності з ЄСВ застосовується два коди
типу нарахування:
• «13» — для відображення суми різниці
між розміром мінімальної зарплати та фактично нарахованою зарплатою (доходом) за
звітний місяць;
• «14» — для відображення суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв’язку із здійсненням перерахунку в разі звільнення працівника за попередні періоди,
пов’язані з уточненням днів використа-

Остаточний розрахунок
У ситуації, що розглядається, слід застосовувати код типу нарахування «13»,
а таблицю 6 звітності з ЄСВ потрібно запов
нювати зважаючи на такий розрахунок.
Працівнику відповідно до законодавства було виплачено відпускні й нараховано
ЄСВ на їх суму в жовтні. Відпустка «перехідна». Якщо б працівник не звільнявся, то
її в таблиці 6 звітності з ЄСВ потрібно було б
відобразити з кодом типу нарахування «10»
в реквізиті 15 в розрізі місяців, на які вона
припадає: «10.2018» і «11.2018», суми відпо1 Це питання було розглянуто в журналі «Заробітна
плата» № 10/2018, с. 71. (Прим. ред.)
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відно — 2432,53 грн та 1430,90 грн. І зробити
це треба було б, тобто подати звітність до
20 листопада.
Однак працівник звільняється в жовтні.
Остаточні розрахунки з ним проводяться
в жовтні, зокрема утримується сума зайво
виплачених відпускних за 6 календарних
днів відпустки жовтня (858,54 грн) і за
10 календарних днів відпустки листопада
(1430,90 грн). Отже, у жовтні працівник
отримує такі виплати:
• заробітну плату в сумі 1692,27 грн за
відпрацьовані дні;
• відпускні в сумі 1573,99 грн як результат
їх перерахунку: 3863,43 грн – 858,54 грн –
– 1430,90 грн. І час відпустки припадає на
жовтень.

Заповнення таблиці 6
У таблиці 6 звітності з ЄСВ за жовтень, яка
подається у строк до 20 листопада, не пот
рібно вказувати відпускні, які припадають
на листопад, і відпускні за дні жовтня після
звільнення. Відобразити слід остаточний
розрахунок у такому порядку (с. 84):
• рядок перший — заробітна плата за
жовтень:
реквізит 10 «Код типу нарахування» —
не заповнюємо;
реквізит 11 «Місяць та рік, за який
проведено нарахування» — зазначаємо
«10.2018»;
реквізити 17 і 18 — «1692,27» — сума
нарахованої заробітної плати всього та
в межах максимальної бази нарахування ЄСВ;
реквізит 21 — «372,30» — сума нарахованого ЄСВ на суму заробітної плати.
• рядок другий — відпускні за жовтень:
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реквізит 10 «Код типу нарахування» — «10» (відпускні);
реквізит 11 «Місяць та рік, за який
проведено нарахування» — зазначаємо
«10.2018»;
реквізити 17 і 18 — «1573,99» — сума
відпускних після остаточного перерахунку всього та в межах максимальної
бази нарахування ЄСВ;
реквізит 21 — «346,28» — сума нарахованого ЄСВ на суму відпускних.
Оскільки сума заробітної плати та відпускних жовтня менше мінімальної бази
нарахування ЄСВ, виникає необхідність
«дотяжки» ЄСВ на суму різниці: 3723,00 –
– 1692,27 – 1573,99 = 456,74 грн.
• рядок третій — «дотяжка» ЄСВ за
жовтень:
реквізит 10 «Код типу нарахування» — «13»;
реквізит 11 «Місяць та рік, за який
проведено нарахування» — зазначаємо
«10.2018».
реквізити 17 і 18 — не заповнюємо;
реквізит 19 — «456,74» — додаткова
база нарахування ЄСВ;
реквізит 21 — «100,48» — сума нарахованого ЄСВ на додаткову базу.

Зарахування
переплати
Під час виплати відпускних підприємством було сплачено ЄСВ у сумі 629,95 грн
(3863,43 × 22 %). А сума ЄСВ, яка із таблиці 6 буде перенесена в таблицю 1 звітності
з ЄСВ — 819,06 грн. Таким чином, підприємство потрібно буде сплатити «додатково»
лише 189,11 грн (629,95 – 819,06).
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Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам
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Приклад заповнення таблиці 6 звітності з ЄСВ
Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення)
10
Приклад заповнення таблиці
6 звітності з ЄСВособам
застрахованим
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Обчислення страхового стажу для заповнення заяви-розрахунку
Фонд соціального страхування розмістив
на сайті роз’яснення щодо обчислення страхового стажу для заповнення нової заяви-розрахунку.
Першого жовтня 2018 р. набув чинності
Порядок фінансування страхувальників для
надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та окремих виплат потерпілим
на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління Фонду соціального
страхування України від 19.07.2018 р. № 12
(далі — Порядок).
Згідно з додатком до цього Порядку затверджена форма заяви-розрахунку, яку подає страхувальник для фінансування Фондом
відповідного виду матеріального забезпечення.
Так, найчастіше у страхувальників виникають запитання щодо заповнення колонок 21 та 22 додатку 1.1 — «Страховий стаж
(у повних місяцях) загальний та за останні
12 місяців».
Слід звернути увагу, якщо застрахована
особа звертається вперше до страхувальника
з листком непрацездатності і працює на цьому
підприємстві менше 8 років, то для правильного
обрахунку матеріального забезпечення слід
зібрати відомості про її попередню трудову діяльність та інші періоди, що зараховуються до
страхового стажу. Детально про періоди, які зараховуються, та чим керуватись кадровику при
обчисленні страхового стажу, йдеться нижче.
Якщо застрахованій особі регулярно призначається матеріальне забезпечення на одному
й тому ж місці роботи, і відповідні відомості вже
наявні в страхувальника, то не слід повторно отримувати їх з Пенсійного фонду України, і в разі
необхідності лише додавати до страхового стажу місяці, які відпрацьовані й за них сплачено
в повному обсязі єдиний соціальний внесок

на цьому місці роботи. Якщо ж застрахована
особа працює в одного страхувальника більше
8 років, регулярно отримує заробітну плату,
з якої сплачується ЄСВ в розмірі не менше мінімального, то додаткові відомості про страховий
стаж збирати недоцільно.
Наприклад, у застрахованої особи стався
страховий випадок вперше 01.09.2018 р. Згідно
з довідками ОК-5 чи ОК-7, яку вона отримала
в територіальному органі Пенсійного фонду
України, її страховий стаж становить 94 місяці.
Призначена допомога в розмірі 70 % середньої заробітної плати. Згодом, з 01.11.2018 р.,
у застрахованої особи знову настає тимчасова непрацездатність. Якщо за вересень та
жовтень із нарахованої заробітної плати сплачено ЄСВ у розмірі не менше мінімального, то
слід вважати, що її страховий стаж становить
96 місяців і допомога призначається в розмірі
100 % середньої заробітної плати. У такому
випадку не слід повторно отримувати довідку
в Пенсійному фонді України.
Колонка 21 заповнюється з метою контролю відповідності нарахованого матеріального
забезпечення по тимчасовій непрацездатності розміру допомоги, що визначається у відсотках залежно від страхового стажу, відповідно
до ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105).
Відомості, що використовуються для заповнення цієї колонки, передбачені Положенням про реєстр застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 р. № 10-1 (у редакції постанови правління ПФУ від 27.03.2018 р. № 8-1):
— додаток 4 «Форма ОК-5»;
— додаток 5 «Форма ОК-7»;
— додаток 9 «Дані про трудовий та страховий стаж».
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Пунктом 9 розділу V вказаного вище Положення 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.
Слід зазначити, що з 01.01.2016 р. відповідно
до Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 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 «Про розгляд звернення» від 27.04.2018 р.
№ 613/0/51-18/218).
Враховуючи викладене, відомості з додатка 9 «Дані про трудовий та страховий стаж»
можна використовувати в повному обсязі для визначення страхового стажу з 01.01.2016 р. Період
страхового стажу з 01.01.2011 р. по 01.01.2016 р.
необхідно обчислювати з використанням довідок «Форма ОК-5» або «Форма ОК-7».
Чим керуватися при визначенні страхового
стажу за різні періоди?
За період починаючи з 01.01.2011 р. і до
теперішнього часу страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку
відомостей про застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування.
Так, періоди, коли особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, і відповідно до даних зазначеного
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реєстру за неї були сплачені страхові внески,
зараховуються до стажу наступним чином:
— місяці, в яких страхові внески до Фонду
були сплачені із суми, що перевищує розмір
мінімальної заробітної плати, визначений для
цього місяця відповідно до законодавства,
враховується, як один місяць (1,0);
— за місяці, в яких страхові внески до Фонду були сплачені із суми меншої за розмір
мінімальної заробітної плати, страховий стаж
обчислюється за формулою, зазначеною вище,
і до страхового стажу зараховується лише
відповідна частина місяця (0,99–0,01). Після
визначення частин місяців, що зараховуються
до страхового стажу, вони сумуються.
За період до 31.12.2010 р. страховий стаж
обчислюється відповідно до даних, зазначених
у трудовій книжці, і зараховуються періоди перебування особи в трудових відносинах.
За період з 19.10.1998 р. по 31.12.2010 р.
визначення загального трудового стажу здійснюється відповідно до Правил обчислення
загального трудового стажу для призначення
працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою КМУ
від 19.10.1998 р. № 1658.
За період до 19.10.1998 р. — відповідно до
Правил обчислення безперервного трудового
стажу робітників та службовців при призначенні допомоги по державному соціальному
страхуванню, затверджених постановою Ради
Міністрів СРСР від 13.04.1973 р. № 252.
Колонка 21 заповнюється у 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 виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням, затвердженого постановою КМУ
від 26.09.2001 р. № 1266, а також частини четвертої ст. 19 Закону № 1105.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 02.07.2018 р. № 1139/0/101-18/28
Щодо особливостей оплати праці при підсумованому обліку робочого часу
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо підсумованого обліку
робочого часу та повідомляє.
Згідно із ст. 61 КЗпП режим підсумованого
обліку робочого часу може вводитись на безперервно діючих підприємствах, в установах,
організаціях, а також в окремих виробництвах,
цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах
робіт, де за умовами виробництва (роботи) не
може бути додержана встановлена для даної
категорії працівників щоденна або щотижнева
тривалість робочого часу.
При підсумованому обліку робочого часу
норма робочого часу за обліковий період визначається за календарем з розрахунку шестиденного робочого тижня, семигодинного робочого
дня (чи 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
п’ятиденного робочого тижня. Враховуючи те,
що при п’ятиденному робочому тижні КЗпП не
передбачає встановлення конкретної тривалості
щоденної роботи, норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення
часу тривалості робочого дня на кількість робочих днів за календарем п’ятиденного робочого
тижня, що припадають на цей період, з рівною
тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням
її скорочення напередодні святкових і неробочих днів та вихідними днями в суботу та неділю.
Розрахована таким чином норма робочого
часу має бути реалізована шляхом виходу на
роботу за графіком змінності.
Обліковий період установлюється в колективному договорі підприємства і може вимірюватися місяцем, кварталом, півріччям або
роком. Він охоплює робочий час і години роботи
у вихідні та святкові дні, години відпочинку.

Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна
сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому
періоді.
При підрахунку нормального числа робочих
годин облікового періоду виключаються дні,
які за графіком або розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого працівник відповідно до законодавства був звільнений від
виконання трудових обов’язків у зв’язку з відпусткою, виконанням державних або громадських обов’язків, тимчасовою непрацездатністю
тощо (п. 12 Методичних рекомендацій щодо
застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Мінпраці від
19.04.2006 р. № 138).
Відповідно до зазначеного нормальна тривалість робочого часу визначається шляхом
віднімання від норми тривалості робочого часу,
розрахованої за графіком шестиденного (п’ятиденного) робочого тижня, в обліковому періоді часу, упродовж якого працівник перебував
у відпустці, на лікарняному і т. д.
У випадку коли працівник перебував у відпустці, при підрахунку нормального числа робочих годин облікового періоду виключаються дні
за графіком 8-годинного робочого дня (п’яти
денного робочого тижня), оскільки відпустки
надаються в календарних днях.
Відмінність між календарною нормою робочого часу та розрахунковою нормою робочого
часу полягає в тому, що для визначення першої
передбачають повне використання робочого
часу, а другої — враховують години, не відпрацьовані працівником.
Розрахункову норму робочого часу використовують як величину, необхідну для обчислення
відпрацьованих надурочних годин або невідпрацьованих годин норми робочого часу. Для
цього з розрахунковою нормою робочого часу
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порівнюють фактичний обсяг відпрацьованого
працівником часу.
При підсумованому обліку робочого часу
час, відпрацьований понад норму тривалості
робочого часу за обліковий період, вважається
надурочним і оплачується згідно із ст. 106 КЗпП.
Оплата за всі години надурочної роботи
провадиться в кінці облікового періоду або при
звільненні працівника.
Загальна кількість надурочних годин за
обліковий період визначається як різниця між
фактично відпрацьованим часом і нормою годин
за цей період.
У кінці кожного місяця упродовж облікового
періоду провадиться нарахування працівникам
належної їм заробітної плати згідно з діючими
умовами оплати праці: нарахування основної
заробітної плати, доплат і надбавок, у тому
числі за роботу в нічний час, роботу у святкові
та неробочі дні тощо.
При нарахуванні заробітної плати мають
дотримуватись вимоги законодавства щодо
розміру мінімальної заробітної плати. При цьому
при визначенні годинної ставки для оплати відпрацьованого часу необхідно місячний оклад
працівника розділити на місячну норму тривалості робочого часу на відповідний місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового
розпорядку для даного підрозділу (працівника).
Відповідно до ст. 31 Закону України «Про
оплату праці» (далі — Закон) розмір заробітної
плати працівника за повністю виконану місячну
(годинну) норму праці не може бути нижчим за
розмір мінімальної заробітної плати.
Частиною другою ст. 31 Закону визначений
вичерпний перелік виплат, які не враховуютьДиректор Департаменту
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ся при обчисленні розміру заробітної плати
працівника для забезпечення її мінімального
розміру. Це доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для
здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час,
роз’їзний характер робіт, премії до святкових
і ювілейних дат.
Усі інші складові заробітної плати, які не
перелічені в частині другій ст. 31 Закону, мають враховуватись до мінімальної заробітної
плати.
Якщо нарахована заробітна плата працівника,
який виконав місячну норму праці, є нижчою від
законодавчо встановленого розміру мінімальної
заробітної плати, власник або уповноважений
ним орган проводить доплату до її рівня, яка
виплачується щомісячно одночасно з виплатою
заробітної плати.
У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна
заробітна плата виплачується пропорційно до
виконаної норми праці.
По закінченні облікового періоду (у наведеному в листі випадку — квартал) або при звільненні
працівника у випадку наявності надурочних
годин провадиться оплата надурочної роботи.
Для визначення годинної ставки для оплати
надурочних годин необхідно місячний оклад
працівника розділити на середньомісячне число
годин за обліковий період (у зазначеному в листі
випадку — квартал), яке має розраховуватись
з урахуванням норми тривалості робочого часу
за цей період, встановленої з дотриманням вимог ст. 50, 51 та 53 КЗпП.
О. Товстенко
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 05.01.2018 p. № 9/0/22-18/134
Щодо визначення дня звільнення за строковим трудовим договором
Юридичним департаментом Міністерства
розглянуто лист <...> та в межах компетенції
повідомляється таке.
Відповідно до п. 2 частини першої ст. 36 КЗпП
передбачено, що однією з підстав припинення
трудового договору є закінчення строку (п. 2
і 3 ст. 23), крім випадків, коли трудові відносини
фактично тривають і жодна із сторін не поставила вимогу про їх припинення.
Стаття 47 КЗпП встановлює обов’язок власника або уповноваженого ним органу провести
розрахунок з працівником у строки, зазначені
в ст. 116 цього Кодексу, і видати йому належно
оформлену трудову книжку в день звільнення.
Пунктом 2.4 Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального

захисту населення України від 29.07.1993 р.
№ 58, визначено, що всі записи в трудовій
книжці, зокрема про звільнення, вносяться
власником або уповноваженим ним органом
після видання наказу (розпорядження) у день
звільнення і повинні точно відповідати тексту
наказу (розпорядження).
Враховуючи викладене, у цьому випадку
роботодавець, на нашу думку, мав виконати
обов’язок, передбачений ст. 47 КЗпП в останній
робочий день.
При цьому днем звільнення відповідно до
частини другої ст. 2411 КЗпП буде останній день,
визначений строковим трудовим договором.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за
своєю природою вони носять інформаційний,
рекомендаційний та необов’язковий характер.

Директор Юридичного департаменту

О. Туліна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 21.09.2018 р. № 18210/0/2-18/52
Щодо застосування норм частини третьої ст. 119 КЗпП
Міністерство соціальної політики в межах
компетенції розглянуло <...> звернення щодо
неоднозначності застосування норм КЗпП та
повідомляє.
Відповідно до частини третьої ст. 119 КЗпП
за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом
осіб офіцерського складу, військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий

період або прийнятими на військову службу за
контрактом, у тому числі шляхом укладення
нового контракту на проходження військової
служби, під час дії особливого періоду на строк
до його закінчення або до дня фактичного
звільнення зберігаються місце роботи, посада
і середній заробіток на підприємстві, в установі,
організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі
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незалежно від підпорядкування і форми власності та у фізичних осіб — підприємців, у яких
вони працювали на час призову.
Вважається, що прийняття на військову
службу за контрактом, на відміну від призову на військову службу, потрібно розуміти
як добровільне волевиявлення особи стати
військовослужбовцем.
З урахуванням перерахованих гарантій
працівник, призваний на строкову військову
службу, військову службу за призовом осіб
офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
або прийнятий на військову службу за конт
рактом, у тому числі шляхом укладення нового
контракту на проходження військової служби,
не підлягає звільненню на підставі п. 3 частини
першої ст. 36 КЗпП, а лише увільняється від
виконання обов’язків, передбачених трудовим
договором, що оформлюється відповідним роз-

порядчим актом власника або уповноваженого
ним органу.
У зв’язку з цим підставою для збереження
місця роботи, посади і середнього заробітку
на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності,
в яких такі працівники працювали на час призову або прийняття на військову службу, є сам
факт такого прийняття під час дії особливого
періоду на строк до його закінчення або до
дня фактичного звільнення, що підтверджується наданими власнику або уповноваженому ним органу витягами з наказів, довідками
тощо.
Частиною третьою ст. 119 КЗпП визначено
вичерпний перелік категорій працівників, на
яких поширюються вищезазначені гарантії.
Працівники, які направлені на альтернативну
(невійськову) службу, не зазначені в цьому
переліку.

Міністр	

А. Рева
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 29.01.2016 р. № 1394/5/99-99-17-03-03-16
Щодо доплати ЄСВ до рівня мінімального страхового внеску

Державна фіскальна служба України розглянула звернення <...> щодо нарахування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) працівникам, база нарахування єдиного
внеску яких не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, та в межах компетенції
повідомляє.
Питання державного та договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захисту визначаються Кодексом
законів про працю України (далі — КЗпП), Законом України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р.
№ 108/95-ВР (далі — Закон № 108) та іншими
нормативно-правовими актами.
Статтею 97 КЗпП визначено, що оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці.

Оплата може провадитися за результатами індивідуальних і колективних робіт.
Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати
за просту, некваліфіковану працю, нижче якого
не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці
(обсяг робіт) (ст. 95 КЗпП та ст. 3 Закону № 108).
Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464) визначено, що базою нарахування
єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних
осіб на умовах трудового договору (контракту)
або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої кожній застрахованій
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особі заробітної плати за видами виплат, які
включають основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, у тому числі в натуральній формі, що
визначаються відповідно до Закону № 108, та
сума винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими
договорами.
Відповідно до частини п’ятої ст. 8 Закону
№ 2464 єдиний внесок для платників, зазначених у ст. 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 22 % до визначеної ст. 7 Закону № 2464
бази нарахування єдиного внеску.
У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць,
за який отримано дохід, сума єдиного внеску
розраховується як добуток розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
місяць, за який отримано дохід (прибуток), та
ставки єдиного внеску.
При нарахуванні заробітної плати (доходів)
фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена
цією частиною, застосовується до визначеної
бази нарахування незалежно від її розміру.
Основне місце роботи — місце роботи, де
працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена)
його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу (п. 12 частини першої
ст. 1 Закону № 2464).
Статтею 21 КЗпП визначено, що працівник
має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення
трудового договору на одному або одночасно
на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою
сторін.
Відповідно до ст. 19 Закону № 108 працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану
роботу.
Враховуючи зазначене, для працівників, які
виконують на тому ж підприємстві, в установі,
організації поряд зі своєю основною роботою
за трудовим договором ще й роботу за сумісництвом або за договором цивільно-правового
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характеру, при розрахунку бази нарахування
єдиного внеску враховується сукупний дохід
зазначеного працівника за місяць. При цьому,
якщо загальна сума заробітної плати (включаючи заробітну плату за сумісництво) або
заробітна плата за трудовим договором та
винагорода за цивільно-правовим договором
не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід), сума
єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).
Якщо працівнику нараховується заробітна
плата та/або винагорода за цивільно-правовим
договором, що не є доходом за основним місцем
роботи, роботодавець повинен застосувати
ставку єдиного внеску до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.
Також сума єдиного внеску розраховується
з фактично нарахованої у поточному місяці заробітної плати незалежно від її розміру в разі
звільнення або прийняття працівника на основ
не місце роботи.
Разом з тим сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць,
за який отримано:
— дохід, що не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, та ставки єдиного внеску
у разі нарахування;
— заробітної плати (доходів) найманому
працівнику, який частину місяця перебував
у відпустці без збереження заробітної плати;
— заробітної плати (доходів) найманому
працівнику, який частину місяця перебував
у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
— заробітної плати (доходів) найманому
працівнику, у якого наявні прогули;
— заробітної плати (доходів) найманому
працівнику, якщо він частину місяця хворів і не
надав роботодавцю лікарняний лист;
— заробітної плати (доходів) найманому
працівнику, який перебував на лікарняному та
якому допомога по тимчасовій непрацездатності
нарахована в розмірі 50 (60, 70) % середньої
заробітної плати.
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Водночас постановою КМУ від 05.05.2010 р.
№ 330 встановлено механізм визначення та
застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі (далі — постанова).
Відповідно до пп. 1 п. 1 постанови мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі встановлюється одночасно з визначенням розміру мінімальної заробітної плати на місяць згідно з умовами та порядком, передбаченими ст. 9
і 10 Закону № 108.
Розмір мінімальної заробітної плати визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної
плати на місяць та середньомісячної норми тривалості робочого часу за рік при 40-годинному
робочому тижні (пп. 2 п. 1 постанови).
Отже, для працівників, які працюють за основним місцем роботи, до яких застосовується мінімальна заробітна плата в погодинному
розмірі, підприємство має нарахувати єдиний
внесок виходячи з законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати на
місяць.
Обов’язок нарахування єдиного внеску з мінімальної заробітної плати за основним місцем
роботи також передбачено і в разі, коли працівник працював неповний місяць (перебував на
лікарняному, у відпустці у зв’язку з вагітністю
та пологами).
Якщо відпустка припадає на майбутній місяць і сума відпускних нараховується не за
повний місяць та після відпустки працівнику
буде нараховано заробітну плату, то в поточному місяці єдиний внесок нараховується на
суму фактичної оплати відпустки за майбутній
період, оскільки загальна сума доходу ще не
є відомою. При цьому суми оплати відпустки
відносяться до того місяця, за який вони нараховані.
У разі якщо загальний дохід (заробітна
плата та сума відпускних) за місяць становить
менше мінімального розміру, виникає потреба
донарахувати єдиний внесок виходячи із мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на місяць, за який нараховується заробітна
плата (дохід).
Якщо у працівника (за основним місцем
роботи) початок та закінчення лікарняного припадають на різні місяці, єдиний внесок у місяці
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початку лікарняного нараховується за фактично
відпрацьований час, оскільки загальна сума
доходу ще не є відомою (сума лікарняних буде
визначена після надання листка непрацездатності). При цьому суми допомоги по тимчасовій
непрацездатності відносяться до того місяця,
за який вони нараховані.
Якщо після розподілу лікарняного загальний
дохід за місяць становить менше мінімального
розміру, виникає потреба за минулий місяць
(місяці) донарахувати єдиний внесок виходячи
з мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).
Частиною 13 ст. 8 Закону № 2464 визначено,
що єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється в розмірі 8,41 % визначеної п. 1 частини
першої ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування
єдиного внеску для працюючих інвалідів.
Відповідно до частини 14 ст. 8 Закону № 2464
єдиний внесок для підприємств та організацій
всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких
кількість інвалідів становить не менш як 50 %
загальної чисельності працюючих, і за умови,
що фонд оплати праці таких інвалідів становить
не менш як 25 % суми витрат на оплату праці,
встановлюється в розмірі 5,3 % визначеної
п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 бази
нарахування єдиного внеску.
Єдиний внесок для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів,
в яких кількість інвалідів становить не менш
як 50 % у загальної чисельності працюючих,
і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 % суми витрат на
оплату праці, встановлюється у розмірі 5,5 %
визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону
№ 2464 бази нарахування єдиного внеску для
працюючих інвалідів.
Враховуючи зазначене вище, норма частини п’ятої ст. 8 Закону № 2464 щодо нарахування
та сплати єдиного внеску із розрахунку не нижче
встановленого розміру мінімальної заробітної
плати на місяць не поширюється на заробітну
плату особи з інвалідністю, працевлаштованої
за основним місцем роботи на підприємстві,
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де застосовується ставка 8,41 (5,5 або 5,3) %.
Для зазначених працівників сума єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої
заробітної плати незалежно від її розміру.
Голова	
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Якщо у працівника в поточному місяці немає
заробітку, єдиний внесок не нараховується,
оскільки відсутня база нарахування єдиного
внеску.
Р. Насіров

Від редакції
Викладене в листі, зокрема щодо «дотяжки» ЄСВ в частині нарахування «лікарняних»
і відпускних, залишається актуальним. Щодо
«дотяжки» ЄСВ в частині доходів, нарахованих
працівникам, які звільняються до закінчення
місяця або в останній день місяця, слід враховувати норми п. 9 нової редакції 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:
«9. Для платників, визначених пп. 1, 2 п. 1
розділу II цієї Інструкції (роботодавці. — Прим.
ред.), якщо база нарахування єдиного внеску
не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати для кожної застрахованої особи, встановленої законом на місяць, за який отримано
дохід, сума єдиного внеску розраховується як
добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід (прибуток), та встановленої
ставки єдиного внеску за умови перебування
у трудових відносинах (несення військової
служби) повний календарний місяць або відпрацювання ВСІХ РОБОЧИХ ДНІВ звітного

місяця, які передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку І ГРАФІКАМИ
ЗМІННОСТІ згідно із законодавством.
Вимоги щодо нарахування єдиного внеску
на заробітну плату (дохід), що не перевищує
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, не застосовуються до:
— заробітної плати з джерела не за основ
ним місцем роботи;
— заробітної плати (доходу) працівника
з інвалідністю, який працює на підприємстві,
в установі або організації, де застосовується
ставка 8,41 %;
— заробітної плати (доходів) всіх працівників
всеукраїнських громадських організацій осіб з
інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС,
де застосовується ставка 5,3 %;
— заробітної плати (доходів) працівників з
інвалідністю підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, де
застосовується ставка 5,5 %;
— заробітної плати працівників, яким надано
відпустки без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 частини першої ст. 25 Закону
України «Про відпустки».
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 31
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 10
Святкові дні — 1
Кількість днів, робота в які
не проводиться — 11

40-годинному робочому тижні — 158,0
39-годинному робочому тижні — 156,0
36-годинному робочому тижні — 144,0

Грудень 2018 р.
7 грудня, п’ятниця
Закінчується строк подання органам
статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за листопад 2018 р.

20 грудня, четвер
Закінчується строк подання до органів
доходів і зборів:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (ф. № Д4 (місячна)) за
листопад 2018 р.

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

28 грудня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
• єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
листопад 2018 р. гірничими підприємствами;
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого оподатковуваного
доходу за листопад 2018 р.;
• військового збору з нарахованого, але
не виплаченого доходу за листопад 2018 р.

Під час підготовки використані матеріали систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua
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—
—
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січень
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квітень
травень
червень
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жовтень
листопад
грудень

січень
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квітень
травень
червень
липень
серпень
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жовтень
листопад

Базові місяці
(місяці
підвищення
тарифних ставок січні
чи окладів)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

10,2
11,3
7,2
6,3
6,9
3,3
3,1
3,2
3,1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

14,0
11,3
10,9
9,9
6,9
6,8
6,6
6,7
3,1
3,4
—
—

лютому березні

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

14,0
11,3
10,9
9,9
6,9
6,8
6,6
6,7
3,1
3,4
3,4
—

квітні

червні

2017 року
14,0
14,0
15,2
15,2
10,9
10,9
9,9
9,9
10,7
10,7
6,8
6,8
6,6
6,6
6,7
6,7
6,7
6,7
3,4
3,4
3,4
3,4
3,5
3,5
2018 року
—
—
—
—
—
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—
—
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—
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—
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—
—
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травні

—
—
—
—
—
—
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9,9
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6,8
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6,7
6,7
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липні

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

14,0
15,2
10,9
9,9
10,7
6,8
6,6
6,7
6,7
3,4
3,4
3,5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

14,0
15,2
10,9
9,9
10,7
6,8
6,6
6,7
6,7
3,4
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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14,0
15,2
10,9
9,9
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6,8
6,6
6,7
6,7
3,4
3,4
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4,0
3,1
—
—
—
—
—
—
—
—
—

18,5
15,2
15,3
14,3
10,7
11,1
10,9
11,0
6,7
7,5
6,6
3,5

серпні вересні жовтні листопаді

Величина приросту індексу споживчих цін (%)
для проведення індексації у:

Величина приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації у 2018 р. у розрізі місяців

4,0
3,1
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—
—
—
3,6
3,6
—
—
—
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15,3
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грудні
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Випадки виплати «лікарняних» ФСС
із першого дня непрацездатності

РЕКЛАМА

96

Листок непрацездатності видано:
• у разі захворювання чи травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, осіб з інвалідністю, які працюють на
підприємствах в організаціях УТОГ і УТОС;
• для догляду за хворою дитиною віком до 14 років особам, які працюють на
сезонних і тимчасових роботах, але не
більше 14 к. дн.;
• для догляду за хворою дитиною віком
до 14 років:
за період, протягом якого дитина
потребує стороннього догляду, але не
більше 14 к. дн.;
за період, протягом якого дитина
потребує догляду під час стаціонарного
лікування;
• для догляду за хворим членом сім’ї,
але не більше 3 днів, а у виняткових випадках — не більше 7 к. дн.;
• у разі захворювання матері або іншої
особи, яка фактично доглядає дитину віком
до трьох років або дитину з інвалідністю
віком до 18 років;
• за весь час відсутності на роботі через карантин, встановлений СЕС;
• у разі тимчасового переведення відповідно до медвисновку на легшу нижчеоплачувану роботу, але не більше ніж на
2 місяці;
• у разі протезування з поміщенням
у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства з урахуванням часу на проїзд
в обидва напрямки.
Листок непрацездатності видано в разі
здійснення санаторно-курортного лікування:
• якщо тривалості щорічної (основної
та додаткової) відпустки недостатньо для
лікування та проїзду в обох напрямках;
• якщо застрахована особа направляється після перенесених захворювань
і травм зі стаціонару лікувального закладу;
• особі, яка виховує дитину з інвалід
ністю віком до 18 років, за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею.

