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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Ось і промайнув, традиційно поміж святами, перший місяць нового
року. Цьогорічні новорічні свята
були «компактними», тому вдалося
і попрацювати, і відпочити. А щоб
нам і надалі зручно працювалося
й відпочивалося, уряд надав рекомендації щодо перенесення протягом року робочих днів, що потрапляють поміж святкових і вихідних (с. 6).
У січні Президент підписав низку
законів, ухвалених у грудні минулого року, один з яких вносить зміни
до Податкового кодексу. Зміни стосувалися здебільшого справляння
ресурсних і акцизних податків та
податку на додану вартість. Однак
є й нова приємна пільга в оподаткуванні доходів працівників (с. 5),
хоча скористатися нею зможуть не всі. Більше в оподаткуванні
доходів працівників — жодних змін. Хіба що податковий орган,
оприлюднюючи все нові й нові індивідуальні податкові консультації, змушує пригадувати питання, які вже нібито давним-давно
вважалися вирішеними.
Так, у минулому номері ми повідомляли, що податківці вважають, що харчування за принципом «шведського столу» є об’єктом
оподаткування ПДФО. Під час здачі номера до друку стало відомо,
що тепер вони вважають об’єктом оподаткування ПДФО й витрати
на доставку до місця роботи працівників, які працюють за вахтовим
методом. «Переглянули» вони й свою позицію щодо звільнення від
оподаткування необов’язкових медоглядів працівників. Тому в наступних номерах розглянемо ці питання детальніше.
Несподіванкою для всіх стала поява нового Положення про ведення касових операцій в національній валюті. Його розробники
мали на меті осучаснити питання ведення касових операцій, але, як
ви вже знаєте, кардинальних змін не відбулося. Хоча в Положення
все ж внесли норму щодо того, що всі питання обігу готівки між
головним та відокремленими і структурними підрозділами підприємства вирішуються локальними актами. Поява нового Положення
свідчить про те, що відбуватиметься «наступ» на сферу готівкових
розрахунків для переведення їх у безготівкові.
Анонсоване поєднання форм звітності з ЄСВ і ПДФО знову переноситься, а тому найближчим часом на «зарплатному фронті» все
залишатиметься по-старому. А от у сфері соціального та пенсійного
страхування очікуємо на повне оновлення підзаконної нормативної
бази. Тому залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заробітна плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямої лінії —
відповідь на запитання консультанта
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21	«Дотяжка» до «мінімалки» за наявності
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21	Застосування ПСП у разі роботи

Огляд змін за січень

«лікарняних»

на умовах неповного робочого часу

Дмитро Кучерак

7	
Положення про касові операції:
непомітні новації

З 05.01.2018 р. набуло чинності нове Положення
про ведення касових операцій. Сподіваємося, що
в цьому коментарі до згаданого Положення ви
знайдете корисну для себе інформацію
Алла Рибінцева

11	
А ліменти: нове у стягненні
заборгованості

У статті коротко інформуємо про те, що змінилося
у стягненні заборгованості зі сплати аліментів

Пряма лінія

22	Утримання ПДФО та ВЗ із зарплати
в іноземній валюті

23	Сплата ПДФО та ВЗ у разі купівлі
автомобіля у працівника

24	«Дотяжка» ЄСВ у місяці, в якому
не було доходу

24

«Дотяжка» ЄСВ з «декретних»

Вебінар
25 Індексація доходів працівників
Під час січневого вебінару було розглянуто питання
індексації доходів працівників. Публікуємо відповіді
на запитання, що надійшли під час вебінару

14	Скорочення роботи напередодні
святкового дня

16	Врахування річної винагороди під час
обчислення вихідної допомоги

16	Врахування премії за підсумками роботи
за рік під час розрахунку відпускних

17	Відображення у звітності з ЄСВ

середнього заробітку працівників,
які проходять строкову військову службу

17	Оплата листка непрацездатності
працівнику-суміснику

18	Повернення на роботу працівника після
проходження строкової служби

19	Оплата листка непрацездатності в день
смерті працівника

Трудове право
Галина Фольварочна

27	
Облік робочого часу

працівників: розробляємо
положення про табельний облік
Відомо, що облік робочого часу працівників
здійснюється шляхом заповнення табеля обліку
робочого часу. Проте ведення табельного обліку на
підприємстві має бути правильно організовано. Для
досягнення цієї мети підприємством розробляється
так зване Положення про табельний облік використання робочого часу, в якому мають бути прописані
порядок складання, правила заповнення табеля
обліку робочого часу, оформлення, ведення, терміни подання до бухгалтерії, внесення виправлень,
візування/затвердження тощо. Про розробку згаданого положення — у статті
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Організація
й адміністрування праці

Облік і податки
Ірина Красовська

Станіслав Соломонов

41	
Атестація робочих місць
за умовами праці:
нормативні та практичні
аспекти

Питання проведення атестації робочих місць за
умовами праці з нормативної та методичної точки
зору вже розглядалися на сторінках нашого журналу
неодноразово. Однак ми знову повертаємося до
цієї теми як з метою нагадування, так і з метою
звернути увагу на останні зміни в ній. Крім того,
в статті розглянуто загальні підходи до вирішення
конкретних завдань з атестації робочих місць на
прикладі однієї з таких затребуваних професій, як
електрогазозварник

61	
Звітуємо про квоту працівників
з інвалідністю

Наближається граничний термін подання річного
звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з
інвалідністю. Отже, саме час нагадати про норматив
щодо працевлаштування цієї категорії громадян,
порядок обчислення середньооблікової кількості
працівників, що є однією з базових величин в ході
складання звітності, про відповідальність за його
невиконання, а також про складання та подання
цього звіту

Офіційна думка
Роз’яснюють фахівці ДФСУ

Ольга Глиняна

55	
Легкові авто не для водіїв:

оформлення та використання
Останнім часом на пряму лінію редакції журналу
часто надходили запитання від бухгалтерів небюджетних підприємств стосовно використання
службового легкового автотранспорту працівниками підприємства, які не є водіями. Тож у статті
розглянуто, як документально оформити так зване
«закріплення» службового легкового автомобіля
за працівниками і якими нормативними актами
необхідно при цьому керуватися

68	База нарахування ЄСВ, якщо після
звільнення з роботи нараховано
зарплату

69	Оподаткування ЄСВ компенсації
у зв’язку з порушенням термінів
виплати зарплати

69	Оподаткування ЄСВ компенсації
за затримку розрахунку в разі
звільнення

70	Оподаткування ЄСВ індексації,
нарахованої після звільнення

Оплата праці
Ніна Підлужна

57	
Індексація та компенсація
грошових доходів

У статті розглянуто питання індексації доходів громадян у лютому 2018 р. відповідно до Закону України
«Про індексацію грошових доходів населення» від
03.07.1991 р. № 1282-XII та виплати 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

70	Оподаткування ЄСВ «лікарняних»,
нарахованих після звільнення

72	Оподаткування ЄСВ премії, нарахованої
після звільнення, в розмірі менше
мінімальної зарплати

72	Оподаткування ЄСВ відпускних,
нарахованих після звільнення

73	Оподаткування податком на доходи
фізичних осіб компенсації вартості
проживання працівника

74	Застосування податкової соціальної
пільги до «лікарняних»
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Пенсійне та соціальне
забезпечення
Валентина Боршовська

75	
«Декретні»: відображаємо
в таблиці 6

У зв’язку з набранням чинності новим порядком
обчислення допомоги по вагітності та пологах
особам, страховий стаж яких протягом 12 місяців
перед настанням страхового випадку за даними
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування менше
шести місяців, розглянемо відображення суми
цієї допомоги в таблиці 6 звітності з ЄСВ

Валентина Боршовська,
Дмитро Кучерак

80	
Виплати після звільнення:
сплата ЄСВ і заповнення
звітності

У день звільнення працівнику слід виплатити всі
належні йому суми, але інколи розрахуватися
з ним саме цього дня не вдається. Причини
можуть бути різними, але в кінцевому підсумку
перед роботодавцем постають однакові для
таких випадків запитання: чи слід нараховувати ЄСВ на згадані виплати та як відобразити їх
у звітності з ЄСВ?
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відокремленими підрозділами
	Індивідуальна податкова консультація
ГУ ДФС у Харківській області
від 19.12.2017 р.
№ 3041/ІПК/20-40-14-10-18

Довідкова інформація
86	Перелік матеріалів,

опублікованих у журналі
«Заробітна плата» у 2017 р.

94	Календар бухгалтера
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95	Випадки визначення

розрахункового періоду
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Звільнення путівок від оподаткування
Закон України
від 07.12.2017 р.
№ 2245-VIII

Внесено зміни до пп. 165.1.35 ПКУ, якими з 01.01.2018 р. звільнено від
оподаткування ПДФО вартість путівок на відпочинок, оздоровлення
та лікування, у т. ч. на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території
України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня
споріднення, які надаються його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (в розмірі
такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість
путівки (розмір знижки) не перевищує п’яти розмірів мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року
(у 2018 р. — 18 615 грн). Нагадаємо, той же пп. 165.1.35 ПКУ звільняє
від оподаткування вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та
лікування, у т. ч. на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території
України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які
надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки)
професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески
платника податку — члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного
фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Притягнення до відповідальності за завдану шкоду перевіряючих
Закон України
від 07.12.2017 р.
№ 2245-VIII

Податковий кодекс України доповнено новим п. 21.4. Ним встановлено,
що шкода, завдана платнику податків неправомірними рішеннями,
діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого
органу, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету,
передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини цієї
особи. Але відтепер посадова або службова особа контролюючого
органу несе перед державою відповідальність у порядку регресу
в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні
рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи.

Нове у стягненні аліментів
Закон України
від 07.12.2017 р.
№ 2234-VIII

Внесено низку змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом
вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі
сплати аліментів.
Детальніше — на с. 11 цього номера журналу

Акцент — на особистості
Закон України
від 19.12.2017 р.
№ 2249-VIII

Внесено низку змін до деяких законодавчих актів України, якими
з обігу вилучається таке поняття, як «інвалід», натомість запроваджується поняття «особа з інвалідністю». Крім іншого, в новій
редакції викладено деякі статті та їх частини в Законі України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р.
№ 875-ХІІ, проте внесені зміни не скасовують обов’язку зі створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та не
пом’якшують відповідальності за невжиття певних заходів стосовно
цього. Про звітування щодо виконання квоти з працевлаштування
осіб з інвалідністю — на с. 61 цього номера журналу.

5

6

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Перенесення робочих днів у 2018 р.
Розпорядження
від 11.01.2018 № 1-р

Уряд ухвалив рішення про перенесення робочих днів у 2018 р. для
працівників підприємств, установ та організацій, яким установлено
п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і
неділя), крім органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської
служби та банківських установ. Пропонується перенести робочі дні з:
— п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;
— понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;
— п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;
— понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;
— понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.
Нагадуємо, що роботодавці мають право переносити робочі дні
й самостійно. У будь-якому разі наказ про їх перенесення слід видавати не пізніше ніж за два місяці до запланованого перенесення
й ознайомити з ним працівників.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Нове положення про касові операції
Постанова від 29.12.2017 р.
№ 148

З 05.01.2018 р. набуло чинності нове Положення про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні. Якщо вірити
розробникам, то нове Положення має на меті осучаснити питання
касових операцій. Однак кардинальних змін воно не містить.
Детальніше — на с. 7 цього номера журналу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Нарахування премії за час відрядження
Лист від 22.11.2017 р.
№ 2779/0/101-17

Мінсоцполітики, роз’яснюючи питання врахування премії під час обчислення середньої зарплати для оплати днів відрядження, зазначило, що в разі виплати середньої зарплати за період відрядження
премію за цей період не нараховують. Проте на жодний нормативний
акт відомство не посилається. Тож виникає зустрічне запитання: який
документ містить таку норму? Статтею 121 КЗпП передбачено, що
«працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці
за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених
трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці
не може бути нижчим середнього заробітку».Час відрядження —
це робочий час працівника, і йому за цей час має нараховуватися
зарплата, в т. ч. премії як звичайно. У будь-якому разі в Законі про
оплату праці вказано про договірне регулювання оплати праці (крім
бюджетників), а тому підприємство вправі самостійно визначати,
коли, кому, за що і в яких розмірах виплачувати премії.
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Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заробітна плата»

ПОЛОЖЕННЯ

про касові операції:
непомітні новації
З 05.01.2018 р. набуло чинності нове Положення про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні. Періодичність виходу нашого журналу не дала змоги ознайомити вас
зі змінами раніше, та сподіваємося, що в цьому коментарі до
згаданого Положення ви все ж знайдете корисну для себе
інформацію

Н

ове Положення про ведення касових операцій у національній валюті
в Україні затверджено постановою
НБУ від 29.12.2017 р. № 148 і набуло чинності з 05.01.2018 р. (далі — нове Положення;
Положення, що було чинним раніше — старе Положення). Найперше запитання, що
виникло, напевне, в усіх: яка мета його появи — «гайки» прикрутити чи послабити?
Якщо вірити розробникам, то нове Положення має на меті осучаснити питання
касових операцій. Однак кардинальних змін
воно не містить, незважаючи навіть на те,
що в новій редакції викладено всі форми
касових документів. Додалися хіба що питання, чи потрібно було заводити нові касові
книги і як бути з тими касовими ордерами
та касовими книгами, що були оформлені в бухгалтерських програмах до появи
оновлень у них. Звичайно, в разі ведення

касових операцій вручну безпечніше було б
завести нову касову книгу й касові ордери
виписувати за новою формою, але на появу
нового Положення ніхто оперативно не міг
зреагувати технічно, адже його було оприлюднено на сайті НБУ 04.01.2018 р., а вже
з наступного дня воно набрало чинності. Тому
вважаємо, що нічого страшного не сталося,
якщо кілька днів готівкових розрахунків
відображено у касовій книзі старої форми
та з використанням старих касових ордерів.
Адже й тут діє правило: слід використовувати
типові форми первинних документів, але
можна розробляти їх самостійно, додаючи
свої реквізити та зберігаючи ті, що вимагаються типовими. Якихось нових реквізитів,
які б суттєво впливали на зміст касових
операцій, до нових касових документів не додано, швидше є зайві, як, наприклад, «№ з/п»
у прибутковому касовому ордері.

7

8

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

На відміну від старого в новому Положенні
зазначено, на кого воно поширюється. До
юридичних осіб (крім банків) та їх відокремлених підрозділів незалежно від організаційно-правової форми та форми власності
(далі — підприємство) додано фізичних осіб,
які здійснюють підприємницьку діяльність
(далі — підприємці; далі разом у тексті нового Положення — суб’єкти господарювання),
а також «звичайних» фізичних осіб, якими
за новим визначенням є громадяни України,
іноземці та особи без громадянства, які не
здійснюють господарської діяльності.
Здавалося б нічого суттєвого, але коли
далі в тексті йдеться, зокрема, про оприбуткування готівки, то в одному з випадків (п. 11)
йдеться про «підприємства», що вказує на те,
що норма не поширюється на підприємців.
Чому нового Положення мають дотримуватися «звичайні» фізособи, стає зрозуміло
з того, що в нього включено граничні суми
розрахунків готівкою за участі «звичайних»
фізосіб, тоді як раніше була норма, що спрямовувала до окремої постанови НБУ.
Зазнали змін перелік термінів, якими
оперує нове Положення, та визначення деяких з них. Без змін залишилося визначення
терміна «відокремлені підрозділи» — філії,
представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною
майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного
використання чи інше речове право, передбачене законодавством України. Вважаємо,
що під це визначення підпадають, скажімо,
магазини, які не зареєстровані як філії. На
це слід зважати, коли йдеться про здавання
виручки та ведення касової книги.
Термін «готівкова виручка (виручка)»
зазнав змін. Якщо в старому Положенні
крім сум фактично одержаних готівкових
коштів від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) вона включала «позареалізаційні
надходження», то в новому вже йдеться не
про позареалізаційні надходження, а про
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«надходження від операцій, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції
(товарів, робіт, послуг) та іншого майна».
Тобто поняття стало ширшим, наприклад,
за рахунок того, що повернення в касу поворотної фінансової допомоги тепер також
вважається виручкою.
Без змін вживаються терміни:
• касова книга — документ установленої
форми, що застосовується для здійснення
первинного обліку готівки в касі;
• книга обліку — касова книга, книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром
готівки, книга обліку розрахункових операцій (КОРО), книга обліку доходів і витрат;
• книга обліку доходів і витрат — документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України
для відображення руху готівки, форма якої
затверджується відповідно до вимог ПКУ.
А от зміст терміна «оприбуткування готівки» дещо змінився. У старому Положенні
оприбуткуванням готівки вважалося проведення підприємствами та підприємцями
обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку
доходів і витрат, книзі обліку розрахункових
операцій, в новому Положенні — у касовій
книзі/книзі обліку доходів і витрат. КОРО
не згадується, як і немає визначення цього
терміна. Але далі в тексті нового Положення
(п. 13) КОРО згадується, і це дещо насторожує.
І надалі суб’єкти господарювання мають
право здійснювати розрахунки готівкою,
в т. ч. одержаної за допомогою електронного
платіжного засобу протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:
• між собою — у розмірі до 10 000 грн
включно;
• з фізичними особами — у розмірі до
50 000 грн включно.
Платежі понад установлені граничні суми
проводяться через банки або небанківські
фінансові установи. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здій-
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снюються готівкові розрахунки, протягом
дня не обмежується.
А п. 7 нового Положення встановлено, що
фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою за договорами
купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 грн
включно, а платежі на суму, яка перевищує
50 000 грн, здійснюються шляхом:
• переказу коштів з поточного рахунку
на поточний рахунок;
• унесення та/або переказу коштів на
поточні рахунки (у т. ч. на депозит нотаріуса
на окремий поточний рахунок у національній валюті).
Пункти 11 і 13 нового Положення визначають порядок оприбуткування готівки
й за змістом перегукуються з аналогічними
нормами старого Положення (п. 2.6), але
новим у цьому «ланцюжку» є п. 12 нового
Положення. Встановлено, що установа/
підприємство на підставі цього Положення
зобов’язане розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування
готівки в касі установи/підприємства, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його
відокремлених підрозділів (внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки
змінності, порядок та особливості здавання
готівкової виручки (готівки) до банку). Для
відокремлених підрозділів установи/підприємства порядок оприбуткування готівки
в касі встановлюється та доводиться внутрішніми документами установи/підприємства.
Розроблений порядок повинен відповідати
вимогам цього Положення та не суперечити
законодавству України.
Оприбуткуванням готівки в касах установ/
підприємств/відокремлених підрозділів, які
проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням
касової книги/застосуванням РРО та КОРО
(у разі застосування КОРО без застосування
РРО), є здійснення обліку готівки в повній
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сумі її фактичних надходжень у касовій книзі
на підставі прибуткових касових ордерів/
фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій).
Незважаючи на зміни, не додалося ясності
щодо ведення касових книг відокремленими підрозділами, зокрема, якщо відо
кремлений підрозділ, наприклад, магазин,
самостійно здає готівку до банку. Пункт 39
нового Положення повторює аналогічні
норми старого Положення й визначає, що
відокремлені підрозділи установ/підприємств, які проводять операції з приймання
готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим
касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці,
виробничі (господарські) потреби, інші
операції з оформленням їх видатковими
касовими ордерами й відомостями, ведуть
касову книгу. Відокремлені підрозділи установ/підприємств, страхові агенти, брокери,
розповсюджувачі лотерей, які здійснюють
готівкові розрахунки із застосуванням РРО
або РК та веденням КОРО, але не проводять
операцій з приймання (видачі) готівки за
касовими ордерами, а також підприємці
касової книги не ведуть.
Якщо вважати, що в разі здавання готівки
з магазину в банк не потрібно оформляти видаткового касового ордера, то касова книга
не потрібна. Та вважаємо, що таку операцію
все ж слід оформляти видатковим касовим
ордером (на що побічно вказує п. 32) та
вести касову книгу. Якщо вважаєте інакше,
то заручіться індивідуальною податковою
консультацією на кшталт тієї, що наведена
на с. 84 цього номера.
У цілому ж згідно з п. 40 нового Положення
внутрішнім документом потрібно прописати
порядок взаємодії відокремлених підрозділів
із бухгалтерією підприємства з усіх питань,
що стосуються руху готівки.
Збільшено строки зберігання готівки
в касі на виплату зарплати. Раніше для цьо-
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го відводилося три дні, тепер згідно з п. 18
нового Положення установи/підприємства
мають право зберігати у своїй касі готівку,
одержану в банку для виплат, що належать до
фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу) понад установлений
ліміт каси протягом п’яти робочих днів,
уключаючи день одержання готівки в банку.
Дещо змінилися строки видачі готівки
під звіт (п. 19). Готівка видається під звіт:
• на закупівлю сільськогосподарської
продукції та заготівлю вторинної сировини — на строк не більше 10 робочих днів;
• на закупівлю брухту чорних металів
і брухту кольорових металів — на строк не
більше 30 робочих днів від дня видачі готівки
під звіт. Ця норма є новою;
• на всі інші виробничі (господарські)
потреби — на строк не більше двох робочих
днів, уключаючи день її отримання під звіт.
Якщо готівка одночасно видана як на
відрядження, так і для вирішення в цьому
відрядженні виробничих (господарських)
питань, строк використання такої готівки
продовжується до завершення строку відрядження.
І надалі не можна видавати готівку, якщо
працівник не відзвітував за раніше отримані
суми, але так і не визначено, що робити,
якщо працівникові забракло виданих на
відрядження коштів: чи можна йому перерахувати на картку додаткові кошти чи ні,
поки він у відрядженні?
У п. 22 нового Положення внесено норму
на перспективу виведення з обігу монет
дрібних номіналів щодо заокруглення загальної суми покупки.
У питаннях видачі готівки з каси уточнено, що якщо кошти видаються за видатковим ордером працівнику підприємства, то
в ньому також вказуються дані паспорта
працівника (п. 27). Якщо кошти з каси
видають за довіреністю, то довіреність
або нотаріально засвідчена копія довіреності залишається в касира й додається
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до видаткового касового ордера або видаткової відомості.
Цікавою є норма щодо посади касира
(п. 44). Установи/підприємства, штатним
розписом яких не передбачено посади касира, виконання його обов’язків покладають
на бухгалтера чи іншого працівника, з яким
укладається договір про повну матеріальну
відповідальність, згідно з письмовим розпорядженням керівника. Крім того, керівник
установи/підприємства для здійснення
функцій касира може прийняти рішення
щодо виконання таких функцій працівником іншої/іншого установи/підприємства,
залученого на підставі укладеної угоди на
надання послуги з надання персоналу, у якій
обов’язково зазначається вимога про повну
матеріальну відповідальність такого працівника. Нагадаємо, що послуги з надання
персоналу вимагають спецдозволу.
Врегульовано питання щодо заповнення
реквізитів касових документів, якщо йдеться про «загальні» виплати — видачу готівки
за видатковими відомостями, електронними
платіжними засобами, здавання готівки
до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі. За старим
Положенням у таких випадках можна було
не заповнювати тільки реквізити «Одержав»
та «Прийнято від». Тепер такі реквізити
видаткового ордера, як «Одержав», «Дата»,
«Сума», «Підпис одержувача», а також дані
документа, що засвідчує особу отримувача
в реквізиті «Прийнято від», можуть не заповнюватися.
Розширено перелік документів, що підтверджують здавання готівки до банку.
Тепер це можна підтвердити чеком платіжного термінала (в разі проведення інкасації
коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів), квитанцією/
чеком банкомата чи програмно-технічного
комплексу самообслуговування.
Органом, що має право здійснювати перевірки касових операцій, і надалі є ДФСУ.
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Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

АЛІМЕНТИ:

нове у стягненні
заборгованості
Ще на початку грудня 2017 р. Верховною Радою України було
внесено низку змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення захисту права дитини на належне утримання
шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. Проте відповідний закон
набрав чинності лише на початку 2018 р. Тож коротко про те,
що змінилося у стягненні заборгованості зі сплати аліментів

З

метою забезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів, зменшення заборгованості зі
сплати аліментів та забезпечення належного
утримання осіб, які отримують аліменти,
було ухвалено Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення захисту права дитини на
належне утримання шляхом вдосконалення
порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від 07.12.2017 р.
№ 2234-VIII (далі — Закон № 2234). Частково
він набрав чинності 07.01.2018 р., а решта його положень, зокрема зміни до Кримінального процесуального кодексу України,
наберуть чинності 06.02.2018 р.
Резюмуючи зміни, запроваджені Законом
№ 2234, можемо виділити такі основні з них:
• спрощено порядок встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника

за межі України. Тепер це буде можливо
в разі наявності заборгованості зі сплати
аліментів у розмірі, що перевищує суму платежів за шість місяців. Заборону можна буде
запровадити за постановою виконавця без
участі суду;
• впроваджено нові засоби примусового
виконання рішень, що можуть застосовуватися лише до боржника, в якого наявна
заборгованість зі сплати аліментів у розмірі,
що перевищує суму платежів за шість місяців,
а саме тимчасове обмеження боржника
у праві:
керування транспортним засобом;
користування вогнепальною мисливською, пневматичною та іншими
видами зброї;
полювання;
впроваджено
новий вид адміністра•
тивного стягнення у вигляді соціальних ро-
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біт, які полягають у виконанні особою, яка
вчинила адміністративне правопорушення,
у вільний від роботи чи навчання час оплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування;
• звільнено від сплати судового збору
заявників у разі подання заяви щодо видачі
судового наказу про стягнення аліментів;
• з’явилась можливість встановлення
припису, відповідно до якого передбачається,
що в разі наявності заборгованості зі сплати
аліментів у розмірі, що перевищує суму платежів за шість місяців, питання тимчасового
виїзду дитини за межі України на строк, що
перевищує один місяць, самостійно вирішує
той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини.
Розглянемо деякі зміни, внесені Законом
№ 2234, детальніше.

Кодекс про адмінпорушення
До Кодексу України про адміністративні
правопорушення додано нову ст. 1831, яка
передбачає адміністративну відповідальність
у вигляді суспільно корисних робіт на строк
від 120 до 240 годин за умови несплати
аліментів та виникнення заборгованості,
сукупний розмір якої перевищує суму платежів за шість місяців з дня пред’явлення
виконавчого документа до примусового
виконання.
Законом № 2234 дається визначення цих
суспільно корисних робіт (нова ст. 311), порядок їх застосування, виконання та оплати,
а також відповідальність за ухилення особи
від виконання цих робіт у вигляді адміністративного арешту (нова глава 31-А).

Сімейний кодекс
До Сімейного кодексу України введено
норму (ст. 157), якою передбачено вирі-
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шення питання щодо виховання дитини
в разі наявності боргу зі сплати аліментів.
Зокрема, той із батьків, з ким за рішенням
суду проживає дитина, самостійно вирішує
питання щодо тимчасового виїзду дитини за
межі України з метою лікування, навчання
дитини за кордоном, відпочинку, за наявності
довідки, виданої органом державної виконавчої служби, про наявність заборгованості
зі сплати аліментів, сукупний розмір якої
перевищує суму платежів за шість місяців.
Раніше виїзд за межі держави неповнолітньої дитини був можливим виключно за
нотаріально оформленою згодою другого
подружжя або ж за рішенням суду в аналогічних випадках.

Виїзд за кордон
До Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян
України» від 21.01.1994 р. № 3857-XII додано
норму, якою передбачається можливість
тимчасового обмеження громадян у праві
виїзду за кордон у разі ухилення від виконання зобов’язань, покладених судовим
рішенням до повного виконання зобов’язання за рішенням суду. Відтак розширено і повноваження Державної прикордонної служби
під час перевірки громадян у пунктах пропуску через кордон.

Виконавче впровадження
До Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII
також внесено зміни. Так, якщо заборгованість із сплати аліментів в сукупному розмірі перевищує суму платежів за три місяці,
стягнення може бути звернено на майно
боржника. Нагадаємо, що звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає
зверненню стягнення на майно боржника.
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РЕКЛАМА

За наявності заборгованості зі сплати
аліментів, сукупний розмір якої перевищує
суму платежів за шість місяців, державний
виконавець до погашення цієї заборгованості
у повному обсязі може винести постанови:
• про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі
України;
• про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами;
• про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування
вогнепальною мисливською, пневматичною
та іншими видами зброї;
• про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання.
Звісно, всі ці постанови державного виконавця можуть бути оскаржені в суді.
У цілому ж підвищується відповідальність
та випадки її застосування в разі наявності
боргу зі сплати аліментів, а саме:
• за наявності заборгованості зі сплати
аліментів, сукупний розмір якої перевищує
суму відповідних платежів за три місяці, виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування
із заявою (повідомленням) про вчинене
кримінальне правопорушення боржником,
що полягає в ухиленні від сплати аліментів;
• за наявності заборгованості зі сплати
аліментів, сукупний розмір якої перевищує
суму платежів за шість місяців, державний
виконавець складає протокол про вчинення
боржником адмінпорушення та надсилає його
для розгляду до суду за місцезнаходженням
органу державної виконавчої служби.
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Висновки
Щодо притягнення до адміністративної
відповідальності, то наразі ця норма більше декларативна і, на думку автора, навряд чи може бути застосована на практиці.
Оскільки поки що вбачається неможливим
зафіксувати обставини, які вказуватимуть
на наявність ознак (винна дія чи бездіяльність), без проведення відповідних слідчих дій
у зв’язку з відсутністю в Кодексі України про
адміністративні правопорушення інституту
адміністративного розслідування.
Крім того, навряд чи можна буде притягнути до адміністративної відповідальності
особу, в діях якої відсутня вина щодо несплати
аліментів, наприклад, у зв’язку з відсутністю
заробітку, майна тощо.
Сподіваємось, що все ж таки мета Закону
№ 2234 буде досягнута й буде зменшено
заборгованість зі сплати аліментів та забезпечено належне утримання осіб, які отримують аліменти, і, відповідно, підвищено
захист дітей.
Європейський суд з прав людини свого
часу зазначив, що «право на суд було б ілюзорним, якби національна правова система
Договірної держави допускала невиконання
остаточного та обов’язкового судового рішення на шкоду одній із сторін. Виконання
рішення є складовою частиною «судового
розгляду» (рішення у справі «Горнсбі проти
Греції» від 19.03.1997 р.). «Ефективний доступ до суду включає право на виконання
судового рішення без невиправданих затримок» (рішення у справі «Іммобільяре
Саффі» проти Італії»).
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ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ

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

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

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

Скорочення роботи напередодні
святкового дня
Працівники працюють позмінно
за підсумованим обліком робочого
часу. Якщо робоча зміна припадає на передсвятковий день, наприклад,
6 січня — переддень святкового дня Різдва 7 січня, то чи скорочується їм тривалість
зміни на одну годину?
Застосування підсумованого обліку
робочого часу регулюється ст. 61
КЗпП, відповідно до якої на безперервно діючих підприємствах, а також
в окремих виробництвах, цехах, дільницях,
відділеннях і на деяких видах робіт, де за
умовами виробництва (роботи) не може

бути додержана встановлена для цієї категорії працівників щоденна або щотижнева
тривалість робочого часу, допускається за
погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим
представником) запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не
перевищувала нормальної кількості робочих
годин (ст. 50 і 51 КЗпП).
Відповідно до частини першої ст. 50 КЗпП
нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на
тиждень. Ця норма не може бути збільшена
ні колективними, ні трудовими договорами
(контрактами). А ст. 51 КЗпП визначено
коло осіб і види робіт, яким/на яких встановлюється скорочена тривалість робочого
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часу і яка для них є нормальною тривалістю.
Йдеться про неповнолітніх, працівників, які
працюють зі шкідливими умовами праці,
учителів, лікарів та деяких інших категорій працівників, що визначені законодавством.
Про скорочення роботи напередодні святкових і неробочих днів йдеться в частині
першій ст. 53 КЗпП. Встановлено, що напередодні святкових і неробочих днів тривалість
роботи працівників, крім працівників, зазначених у ст. 51 цього Кодексу, скорочується
на одну годину як за п’ятиденного, так і за
шестиденного робочого тижня.
Для працівників, які працюють за підсумованим обліком робочого часу, норма
робочого часу на обліковий період розраховується із додержанням місячного балансу
робочого часу, розрахованого виходячи із
шестиденного або п’ятиденного робочого
тижня. Та незважаючи на це, правило щодо
скорочення тривалості роботи напередодні
святкових та неробочих днів на таких працівників не поширюється.
Це зумовлено тим, що відповідно до
п. 3 Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого
часу, затверджених наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від
19.04.2006 р. № 138, робота працівників регулюється графіками роботи (змінності), які
розробляються роботодавцем і погоджуються
з виборним органом первинної профспілкової організації (а в разі його відсутності
можуть бути передбачені в колективному
договорі). Графіки роботи (змінності) розробляються таким чином, щоб тривалість
робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих
годин, передбаченого ст. 50 та 51 КЗпП (за
календарем шестиденного або п’ятиденного
робочого тижня). Тобто тривалість робочої
зміни 6 січня для працівника, який працює
за підсумованим обліком робочого часу,
відповідатиме графіку, який складений на
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певний проміжок часу, на певний обліковий
період, у рамках якого має бути додержана
встановлена тривалість робочого тижня
та забезпечуватися дотримання річного
балансу робочого часу, розрахованого за
календарем шестиденного або п’ятиденного
робочого тижня.
За великим рахунком для працівників,
які працюють за підсумованим обліком робочого часу, скорочення робочого часу на
одну годину також відбувається.
Наприклад, у березні 2018 р. 21 робочий
день. Тож норма робочого часу на березень
становить 168 годин. Однак 7 березня — передсвятковий день, робота на одну годину
скорочується, а тому фактична норма тривалості робочого часу за 40-годинного робочого
п’ятиденного робочого тижня — 167 годин.
І якщо за календарем п’ятиденного робочого тижня розраховується норма тривалості
робочого часу для працівників, які працюють за підсумованим обліком робочого часу,
то вони також мають відпрацювати у березні 167 годин, хоча 7 березня працюватимуть повну зміну тривалістю 12 годин, а не 11.
Як відомо, цього року норму робочого
часу на рік роботодавці повинні розраховувати самостійно, зважаючи на режим
роботи, запроваджений на підприємстві,
з дотриманням вимог ст. 50–53, 67 і 73 КЗпП.
Про це наголосило Міністерство соціальної
політики України в листі від 19.10.2017 р.
№ 224/0/103-17/214, в якому, зокрема, зазначено, що законодавством не передбачено
єдиної норми тривалості робочого часу,
а отже, вона має розраховуватися на підприємствах самостійно1. Крім того, в ньому
також наголошено, що лист із розрахунком
норми робочого часу на 2018 р., який зазвичай
готувався для кожного календарного року,
міністерство видавати не планує.
1 На тему розрахунку норм тривалості робочого часу
див. журнал «Заробітна плата» № 12/2017, с. 53; № 1/2018,
с. 95–96. (Прим. ред.)
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На ваші запитання відповідає Ольга ГЛИНЯНА,
науковий редактор журналу «Заробітна плата»

Врахування річної винагороди під
час обчислення вихідної допомоги
У січні 2018 р. працівнику була виплачена винагорода за підсумками
роботи за 2017 р. у сумі 3600,00 грн.
Працівник звільняється 09.02.2018 р. Чи
включається сума цієї винагороди до
розрахунку середньої заробітної плати
під час обчислення суми вихідної допомоги, яка надається працівникові в разі
звільнення?
Відповідно до абзацу другого п. 3
розділу ІІІ Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100), одноразова
винагорода за підсумками роботи за рік
включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця
розрахункового періоду 1/12 винагороди,
нарахованої в поточному році за попередній
календарний рік.
Оскільки у випадку, наведеному в запитанні, основну умову для врахування
суми річної винагороди під час обчислення
середньої зарплати виконано, а саме: винагороду за підсумками роботи за 2017 р. нараховано в січні 2018 р., то в двомісячному
розрахунковому періоді (грудень 2017 р. –
січень 2018 р.) буде враховано по 1/12 суми
вказаної річної винагороди:
(3600,00 грн ÷ 12 к. міс.) × 2 к. міс. =
= 600,00 грн.
Розрахунковим періодом для обчислення суми вихідної допомоги є два останніх
місяці роботи, що передують місяцю звільнення працівника (п. 2, 8 Порядку № 100).

Врахування премії за підсумками
роботи за рік під час розрахунку
відпускних
Працівнику в грудні 2017 р. була
виплачена премія за підсумками
роботи за 2015 р. у розмірі одного
посадового окладу. У лютому 2018 р. він
йде у щорічну відпустку. Як враховується
ця премія за рік під час розрахунку суми
відпускних?1
Середня зарплата для оплати днів щорічної відпустки обчислюється виходячи з нарахованої працівникам
заробітної плати за 12 календарних місяців
роботи, які передують місяцю надання відпустки (п. 2 Порядку № 100). Тобто розрахунковим
періодом буде лютий 2017 р. – січень 2018 р.
На підставі абзацу другого п. 3 розділу ІІІ
Порядку № 100 одноразова винагорода за
підсумками роботи за рік включається до
середнього заробітку шляхом додавання до
заробітку кожного місяця розрахункового
періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.
Однак у ситуації, викладеній у запитанні, цю умову не виконано, оскільки премія
була нарахована у 2017 р. за результатами
роботи за 2015 р.
Таким чином, якщо щорічна відпустка
надається у 2018 р., то під час обчислення
середньої зарплати для розрахунку відпускних
премія за підсумками роботи за 2015 р. не
враховуватиметься.
1 Якщо б у грудні 2017 р. нарахували премію за 2016 р.,
відповідь була б такою ж. Хоча є й протилежна думка: премія за 2016 р. має враховуватися з огляду на той факт, що
вона входить у розрахунковий період і також нарахована
в поточному 2017 р. за попередній рік.
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Відображення у звітності з ЄСВ
середнього заробітку працівників,
які проходять строкову військову
службу
З яким кодом ознаки категорії застрахованої особи відображається
у звітності з ЄСВ сума середнього заробітку працівників, які проходять
строкову військову службу?
Відповідно до додатка № 2 до 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, у звітності з ЄСВ суми
середнього заробітку, що виплачуються підприємствами, установами, організаціями,
де за ними зберігається місце роботи, працівникам, призваним на строкову військову
службу, військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період або прий
нятих на військову службу за контрактом
у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення
рішення про проведення мобілізації та/або
введення воєнного стану, з 01.01.2016 р.
після скасування компенсації середнього
заробітку відображаються з кодом категорії застрахованої особи «47» — виплати
в межах середнього заробітку працівників,
що сплачуються за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, а також інших
юридичних осіб.

Оплата листка
непрацездатності
працівнику-суміснику
Працівник працює на підприємстві
за сумісництвом, однак основного
місця роботи він не має. Чи може
в такому разі підприємство оплатити йому
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листок непрацездатності як працівникусуміснику?
Сумісництвом вважається виконання
працівником, крім своєї основної,
іншої регулярної оплачуваної роботи
на умовах трудового договору у вільний від
роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за
наймом. Для роботи за сумісництвом згоди
роботодавця за місцем основної роботи не
потрібно, якщо інше не встановлено законом
або домовленістю сторін.
Згідно з частиною першою ст. 31 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності
є виданий у встановленому порядку листок
непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — його копія, засвідчена підписом
керівника і печаткою за основним місцем
роботи.
При цьому чинним законодавством передбачена обов’язкова наявність копії листка
непрацездатності та довідки про заробітну
плату за основним місцем роботи незалежно
від того, один роботодавець у працівника
чи різні.
На зворотному боці оригіналу листка
непрацездатності вноситься запис про розрахунок матеріального забезпечення за
основним місцем роботи, а на зворотному
боці його копії — про розрахунок матеріального забезпечення за місцем роботи за
сумісництвом.
Також нагадаємо, що відповідно до 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), якщо на
момент настання страхового випадку застра-
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хована особа працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним
місцем роботи та за сумісництвом. Норми
Порядку № 1266 не відрізняють при цьому
окремо внутрішнє та зовнішнє сумісництво.
На це звертає увагу і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
в листі від 17.01.2017 р. № 5.2-28-65 щодо
документів, які є підставою для призначення
«лікарняних» та «декретних» працівникам —
внутрішнім сумісникам.
Отже, якщо працівник працює як сумісник
і не має при цьому основного місця роботи,
на якому зберігається його трудова книжка,
то в такому разі підприємство не може оплатити йому листок непрацездатності.

Повернення на роботу працівника
після проходження строкової
служби
Термін проходження працівником
строкової військової служби сплив
25.01.2018 р., про що є відмітка у
військовому квитку. До місця проживання він повернувся 30.01.2018 р. і в цей
же день був узятий на військовий облік у
міському військкоматі. На підприємство
для поновлення його на роботі він прибув
31.01.2018 р. Чи оплачуються в такому разі
працівнику дні в період з 26.01.2018 р. по
30.01.2018 р. включно? Як поновити його
на роботі після проходження військової
служби та які документи для цього він
повинен надати, якщо підприємство недержавної форми власності?
Відповідно до п. 2 ст. 24 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ
(далі — Закон № 2232) закінченням проходження військової служби вважається
день виключення військовослужбовця зі
списків особового складу військової частини
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(військового навчального закладу, установи
тощо) в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби
громадянами України.
Відмітка про звільнення військовослужбовця з військової служби ставиться на третьому
аркуші військового квитка. Одночасно там же
зазначається, коли й куди він зобов’язаний
прибути після звільнення в запас.
Відповідно до п. 11 ст. 26 Закону № 2232
особи, які звільнені з військової служби,
зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до
районних (міських) військових комісаріатів (військовозобов’язані Служби безпеки
України — до Центрального управління
або регіональних органів Служби безпеки
України) для взяття їх на військовий облік.
Відмітка про те, що звільнений військовослужбовець став на військовий облік,
проставляється на 28-му аркуші військового
квитка.
На період виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, зазначені особи звільняються від роботи із збереженням за ними місця роботи, займаної
посади та середньої зарплати (п. 2 ст. 21
Закону № 2232, ст. 119 КЗпП).
Отже, за дні починаючи з 26.01.2018 р.
по 30.01.2018 р. включно, коли працівник
виконував обов’язки, пов’язані із взяттям
його на військовий облік, за ним зберігається
місце роботи, займана посада, і підприємство
має нарахувати та виплатити йому за такі
дні зарплату в межах середнього заробітку.
Також варто зазначити, що на сьогодні
чинним трудовим законодавством не передбачено для працівників та військкоматів
обов’язку повідомляти роботодавців про
факт звільнення військовослужбовців у запас, а також переліку документів, які необхідно пред’являти працівникам для їх,
скажімо так, поновлення за попереднім
місцем роботи.
Тому в разі прибуття працівника до місця
роботи роботодавцю насамперед необхідно
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перевірити зазначену у військовому квитку
дату взяття його на військовий облік, оскільки
до виконання трудових обов’язків працівник
повинен приступити наступного дня (лист
Міністерства соціальної політики України
від 24.11.2015 р. № 1526/13/84-15).
Крім того, в ході бесіди з працівником
необхідно упевнитися, що після проходження
військової служби він у змозі виконувати
свої посадові обов’язки.
Якщо працівник буде зайнятий на важких
роботах, на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або на таких, де
є потреба у професійному доборі, в такому
разі перед допуском до роботи роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення його попереднього медичного огляду (ст. 169 КЗпП).
Якщо за станом здоров’я працівник не
може приступити до виконання своїх посадових обов’язків (отримав інвалідність
або згідно з медичним висновком потребує
переведення на легшу роботу), в такому випадку роботодавець повинен діяти відповідно
до вимог, визначених ст. 170 «Переведення
на легшу роботу» та ст. 172 «Застосування
праці інвалідів» КЗпП.
Після закінчення проходження працівником строкової військової служби буде
доцільним, якщо він повідомить роботодавця про вихід на роботу письмовою заявою,
наприклад, такого змісту: «Повідомляю про
те, що бажаю приступити до виконання
службових обов’язків з (вказується дата)».
На підставі заяви працівника кадрова
служба повинна підготувати наказ про вихід його на роботу у зв’язку із закінченням
проходження строкової військової служби,
наприклад, такого змісту: «(П. І. Б. працівника) приступити до виконання службових
обов’язків з (зазначається дата)».
Також у разі необхідності в наказі вказується про проходження працівником інструктажів з охорони праці та техніки безпеки,
медичного огляду тощо.
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Відмова роботодавця в поновленні працівника на роботі та невиплата йому середнього заробітку є порушенням норм чинного
законодавства України про працю і тягне
за собою адміністративну та кримінальну
відповідальність.
Так, за порушення встановлених законом
гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених
Законом № 2232, законами України «Про
альтернативну (невійськову) службу» від
12.12.1991 р. № 1975-XII, «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію» вiд 21.10.1993 р.
№ 3543-XII, ст. 41 КУпАП передбачено адмінштраф у розмірі від 50 до 100 нмдг, або
від 510 до 1700 грн, який накладається на
посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності,
а також на фізичних осіб — підприємців,
які використовують найману працю.
Крім того, за незаконне звільнення працівника, а також інше грубе порушення
законодавства про працю ст. 172 Кримінального кодексу України встановлено
кримінальну відповідальність у вигляді
штрафу в розмірі від 2000 до 3000 нмдг, або
від 34 000 до 51 000 грн, або позбавлення
права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років,
або виправних робіт на строк до двох років.

Оплата листка
непрацездатності в день смерті
працівника
У померлого працівника новий листок непрацездатності було відкрито
03.01.2018 р. (продовження). Помер він 05.01.2018 р. (ця дата зазначена
у свідоцтві про смерть). Чи оплачується
день, в який працівник помер?
Відповідно до п. 1 ст. 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
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23.09.1999 р. № 1105-ХІV (далі — Закон
№ 1105) право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи — громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають
в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на
обов’язковість якого надана Верховною
Радою України.
Це право виникає з настанням страхового
випадку в період роботи (включаючи час
випробування та день звільнення), зайняття
підприємницькою та іншою діяльністю, якщо
інше не передбачено законом.
Згідно з п. 2 ст. 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням,
виплачується ФСС застрахованим особам
починаючи з шостого дня непрацездатності
за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК)
інвалідності (встановлення іншої групи,
підтвердження раніше встановленої групи
інвалідності) незалежно від звільнення,
припинення підприємницької або іншої
діяльності застрахованої особи в період
втрати працездатності, в порядку та розмірах, визначених законодавством.
Оплата перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним
випадком на виробництві, здійснюється
за рахунок коштів роботодавця в порядку,
встановленому КМУ.
При цьому на підставі п. 1 ст. 23 Закону
№ 1105 допомога по тимчасовій непраце
здатності не надається в разі:
• одержання застрахованою особою
травм або її захворювання в разі вчинення
нею злочину;
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• навмисного заподіяння шкоди своєму
здоров’ю з метою ухилення від роботи чи
інших обов’язків або симуляції хвороби;
• перебування застрахованої особи під
арештом і за час проведення судово-медичної
експертизи;
• примусового лікування, призначеного
за постановою суду;
• тимчасової непрацездатності у зв’язку
із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних
з таким сп’янінням;
• перебування застрахованої особи
у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці
у зв’язку з навчанням.
Також якщо застраховані особи в період
отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з’являються
без поважних причин у призначений строк
на медичний огляд, у т. ч. на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи МСЕК, вони
втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення і на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає
допомогу по тимчасовій непрацездатності
(п. 2 ст. 23 Закону № 1105).
Отже, чинним законодавством не передбачено обмежень щодо виплати допомоги по
тимчасовій непрацездатності в разі смерті
застрахованої особи.
Враховуючи вищенаведене, а також
роз’яснення Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності, надане
в листі від 12.02.2015 р. № 5.2-32-316, допомога по тимчасовій непрацездатності має
надаватися за весь період захворювання,
включаючи останній день хвороби, в який
застрахована особа померла.
Таким чином, у випадку, наведеному в запитанні, дні тимчасової непрацездатності
померлого працівника необхідно оплатити
по 05.01.2018 р. включно.
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«Дотяжка» до «мінімалки»
за наявності «лікарняних»
У січні 2018 р. працівник перебував на «лікарняному» і тому відпрацював лише 10 робочих днів.
Загальна сума нарахованого йому в січні
2018 р. доходу склала 3600,00 грн, з яких
зарплата — 2100,00 грн, «лікарняні» —
1500,00 грн, у т. ч. 750,00 грн оплата перших п’яти календарних днів тимчасової
непрацездатності. Чи потрібно в такому
разі робити працівнику «дотяжку» до мінімальної зарплати?
Відповідно до п. 3.2 Інструкції зі
статистики зарплати допомога по
тимчасовій непрацездатності не на-

лежить до фонду оплати праці. А ст. 31 Закону про оплату праці визначено, що в разі
невиконання працівником у повному обсязі
місячної (годинної) норми праці мінімальна
заробітна плата виплачується пропорційно
до виконаної норми праці.
Таким чином, нараховану працівнику
зарплату в сумі 2100,00 грн необхідно порівняти з мінімальною зарплатою, обчисленою пропорційно до відпрацьованого
часу, а саме:
(3723,00 грн ÷ 21 роб. дн.) × 10 фактично
відпрацьованих роб. дн. = 1772,86 грн.
Порівнюємо:
2100 грн > 1772,86 грн.
Отже, доходимо висновку, що в такому
разі доплачувати до мінімальної зарплати
не потрібно.

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

Застосування ПСП у разі роботи
на умовах неповного робочого часу
Працівник, який працює на підприємстві неповний робочий час,
подав заяву на застосування до його
заробітку ПСП. Чи має він право користуватися ПСП за такого режиму роботи?
Розмір податкової соціальної пільги
(ПСП) та порядок її застосування визначені ст. 169 ПКУ. Згідно з нормами
цієї статті:
• будь-який платник податку має право
на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного
від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати, на суму ПСП у розмірі, що дорівнює

50 % розміру прожиткового мінімуму для
працездатної особи (у розрахунку на місяць),
встановленого на 1 січня звітного податкового року (п. 169.1.1 ПКУ);
• ПСП застосовується тільки за одним
місцем нарахування доходу платнику податку (пп. 169.2.1 ПКУ);
• ПСП застосовується до доходу у вигляді
заробітної плати (основна та додаткова
зарплата, інші прирівняні до неї компенсації
та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного
прожиткового мінімуму, діючого для праце
здатної особи на 1 січня звітного податкового
року, помноженого на 1,4 та округленого до
найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ).
Якщо застосувати ці норми у 2018 р.,
то будь-який платник податку має право
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на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного
від одного роботодавця у вигляді зарплати,
на суму 881,00 грн (1762,00 × 50 %), якщо
розмір зарплати не перевищує 2470,00 грн
(1762,00 грн × 1,4).
Стаття 169 ПКУ не містить застережень
щодо застосування ПСП залежно від місця
чи режиму роботи тільки з огляду на види
та розмір доходу. Але звертаємо увагу, якщо
працівник працює на умовах неповного
робочого часу як зовнішній сумісник, його
слід попередити, що він має право на застосування ПСП тільки за одним місцем роботи.

Утримання ПДФО та ВЗ
із зарплати в іноземній валюті
З 02.01.2018 р. на підприємстві працює громадянин іншої держави за
контрактом, умовами якого передбачена виплата йому заробітної плати
в іноземній валюті. Як із такої зарплати
утримувати ПДФО та ВЗ?
Особливості працевлаштування іноземців визначені розділом VII Закону
України «Про зайнятість населення»
від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі — Закон
№ 5067), до якого, нагадаємо, у 2017 р.
внесено суттєві зміни, зокрема, щодо працевлаштування іноземців.
Залежно від правового статусу іноземного громадянина, його можуть приймати на
роботу або на загальних підставах, або на
підставі відповідного дозволу. Так:
• іноземців і тих, хто не має громадянства, керівництво підприємства має право
брати на роботу тільки на підставі дозволу,
який видається центрами зайнятості (частина
перша ст. 42 Закону № 5067);
• іноземців, котрі постійно проживають в Україні, та тих, хто є в переліку, встановленому частиною шостою ст. 42 Закону
№ 5067, приймають на роботу на загальних
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підставах, тобто для них діє такий самий
порядок, що й для українських громадян.
Також, зважаючи на останні зміни в Законі № 5067, на сьогодні підприємство має
по-різному встановлювати розміри заробітної
плати іноземним працівникам, залежно від
того, за дозволом чи без нього їх приймають
на роботу.
Зокрема, іноземцям, яких приймають
на роботу без дозволу, розмір заробітної
плати встановлюється на загальних підставах, тобто так само, як і для українських
громадян.
У свою чергу, іноземцям, яких приймають на роботу на підставі дозволу, підприємство, згідно з частиною третьою ст. 421
Закону № 5067, повинно встановлювати
заробітну плату в розмірі не менше ніж:
• п’ять мінімальних зарплат (у 2018 р. —
18 615 грн) — для іноземців, які працюватимуть у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та окремих навчальних
закладах;
• 10 мінімальних зарплат (у 2018 р. —
37 230 грн) — для всіх інших категорій працівників-іноземців, крім засновників та/або
учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи, створеної в Україні.
При цьому вказані вимоги до мінімальної
зарплати не застосовуються в разі отримання
дозволу на застосування праці особливих
категорій іноземців та осіб без громадянства,
зазначених у частині другій ст. 421 Закону
№ 5067 (частина четверта ст. 421 Закону
№ 5067).
Нерідко в бухгалтерів та керівників підприємств виникає запитання з приводу того,
в яких грошових знаках можна виплачувати
зарплату іноземним працівникам. Відповідно до частини першої ст. 23 Закону про
оплату праці на території України зарплата
виплачується працівникам у грошових знаках, які мають на ній законний обіг.
У свою чергу, частиною першою ст. 3 Дек
рету КМУ «Про систему валютного регулю-
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вання і валютного контролю» від 19.02.1993 р.
№ 15-93 визначено, що валюта України (гривня) є єдиним законним засобом платежу
на території України, який приймається
без обмежень для оплати будь-яких вимог
і зобов’язань, якщо інше не передбачено
іншими актами валютного законодавства
України. І далі — цікавий момент: одні з таких актів дають змогу виплачувати працівникам-іноземцям зарплату в іноземній
валюті, а інші — ні.
Зокрема, п. 5.1 Правил використання
готівкової іноземної валюти на території
України, затверджених постановою НБУ
від 30.05.2007 р. № 200, передбачено, що
«юридичні особи — резиденти та іноземні
представництва можуть використовувати
готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для оплати праці, виплати премій і призів
працівникам-нерезидентам, які працюють
в Україні за контрактом». Подібну норму містить і п. 5.4 Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої
постановою НБУ від 12.11.2003 р. № 492.
У той же час згідно з п. 1 постанови НБУ
«Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб
в межах України» від 16.09.2016 р. № 365
(далі — Постанова № 365) надходження
коштів в іноземній валюті в межах України
на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) має
здійснюватися виключно шляхом переказу
коштів в іноземній валюті з іншого власного
рахунку або шляхом внесення готівки власником рахунку. Далі в п. 1 Постанови № 365
перелічені операції, на які зазначена вимога
не поширюється, але серед них відсутня виплата зарплати працівнику-іноземцю.
Крім того, п. 2 Постанови № 365 забороняє зарахування інших надходжень в іноземній валюті в межах України на поточний
рахунок в іноземній валюті фізичної особи
(резидента або нерезидента) і зобов’язує
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уповноважений банк здійснювати продаж
таких надходжень на міжбанківському валютному ринку України та зараховувати на
зазначений рахунок гривневий еквівалент.
А згідно з п. 3 Постанови № 365 на час її дії
інші нормативно-правові акти НБУ діють у
частині, що не суперечить їй. Тож виходить,
що на сьогодні виплачувати працівникам-іноземцям зарплату безпосередньо в іноземній
валюті не можна навіть за контрактом. Але
нараховувати зарплату в іноземній валюті
не забороняється.
Щодо оподаткування зарплати працівника-іноземця, то базою оподаткування ПДФО
та ВЗ є нарахована заробітна плата. Якщо
вона нарахована в іноземній валюті, то згідно
з п. 164.4 ПКУ одразу має бути перерахована
в гривні за валютним курсом НБУ, що діє на
момент нарахування доходу у вигляді зар
плати. І вже із суми зарплати у гривневому
еквіваленті утримується ПДФО та ВЗ.

Сплата ПДФО та ВЗ у разі купівлі
автомобіля у працівника
Підприємство деякий час орендувало автомобіль в одного з працівників, а тепер вирішило його придбати. Хто та куди має сплачувати ПДФО і ВЗ?
Порядок оподаткування операцій
з продажу або обміну об’єктів рухомого майна встановлено ст. 173 ПКУ. На
оподаткування доходу від продажу автомобіля впливає, насамперед, вид автомобіля —
легковий чи вантажний. Якщо автомобіль
легковий, то оподаткування доходу від його
продажу залежить від кількості проданих його
власником протягом звітного року легкових
автомобілів, мотоциклів та мопедів.
Якщо автомобіль у фізособи купує підприємство — юридична особа, така особа
вважається податковим агентом платника
податку та зобов’язана виконати всі його
функції (п. 173.3 ПКУ).
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Під час купівлі у фізичної особи вантажного автомобіля підприємство — податковий
агент має оподаткувати дохід від продажу
ПДФО за ставкою 5 % та ВЗ за ставкою 1,5 %.
Якщо підприємство купує у фізособи легковий автомобіль, то насамперед повинно
з’ясувати, яким за черговістю — першим,
другим чи наступним — є цей продаж протягом звітного року. Так, дохід від продажу
протягом звітного року одного легкового
автомобіля, мотоцикла чи мопеда не оподатковується ПДФО (п. 173.2 ПКУ). Відповідно, не потрібно й справляти ВЗ з такого
доходу.
Але якщо фізична особа продає підприємству легковий автомобіль і така операція
продажу рухомого майна є для нього вже
другою (третьою чи наступною) протягом
звітного року, то дохід від продажу оподатковується так само, як у разі придбання
вантажного автомобіля. Тобто із суми доходу підприємство має утримати й сплатити
ПДФО — 5 % та ВЗ — 1,5 %.
Податок та збір сплачуються до бюджету
за місцем реєстрації юридичної особи. Це
потрібно зробити одночасно з виплатою (виплатами) фізичній особі доходу від продажу
автомобіля. Також підприємство повинно
відобразити виплачений дохід у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою
доходу «105».

«Дотяжка» ЄСВ у місяці, в якому
не було доходу
Працівниця по 23.12.2017 р. включно перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею шестирічного віку. На період з 24
по 27 грудня 2017 р. вона оформила відпустку без збереження заробітної плати,
а з 28.12.2017 р. — знову відпустку для до-
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гляду за дитиною (довідка кожні 6 місяців
поновлюється). Чи необхідно проводити
«дотяжку» до мінімальної суми ЄСВ?
Ні, «дотяжку» до мінімальної суми
ЄСВ робити не потрібно. Суть зазначеної «дотяжки» полягає в тому,
щоб застрахованій особі в разі, якщо сума
сплаченого за звітний місяць ЄСВ є меншою, ніж мінімальний страховий внесок,
цей період було зараховано до страхового
стажу як повний місяць. Тобто важливим
фактором є проведення будь-яких нарахувань доходу застрахованій особі у звітному
місяці, нарахування ЄСВ і порівняння його
з мінімальним страховим внеском.
У даному випадку у звітному місяці (грудень 2017 р.) працівниця спочатку перебувала в неоплачуваній відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею шестирічного
віку, потім — у відпустці без збереження
зарплати, а далі — знову у відпустці для догляду за дитиною.
Як бачимо, жодних нарахувань доходу
в неї не було. Відповідно, не було й нарахування ЄСВ. Тому й «дотяжку» робити не
потрібно.

«Дотяжка» ЄСВ з «декретних»
Чи потрібно робити «дотяжку» ЄСВ
у частині допомоги, що припадає
на 2018 р., якщо «декретні» було виплачено в жовтні 2017 р., коли мінімальна
зарплата становила 3200,00 грн?
Так, у цьому випадку слід зробити
«дотяжку» ЄСВ у частині допомоги,
що припадає на 2018 р., у т. ч. за
останній місяць, якщо працівниця не вийде на роботу. Код типу нарахування «13».
Фінансових санкцій не передбачено.
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Індексація доходів
працівників

Під час січневого вебінару, який проводила науковий редактор журналу «Заробітна плата»
Ольга ГЛИНЯНА, було розглянуто питання індексації доходів працівників. Публікуємо відповіді
на запитання, що надійшли під час вебінару

У січні 2018 р. працівника прийняли
на роботу з іншого підприємства
в порядку переведення. З якого
місяця індексувати йому зарплату ?
Пунктом 10² Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою
КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), встановлено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на
тому самому підприємстві, в установі або
організації, а також переведено на роботу
на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість, обчислення
індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення тарифної ставки
(окладу) за посадою, яку займає працівник.
Отже, на новому місці роботи індексація
повинна обчислюватись з місяця, в якому
востаннє відбулося підвищення тарифної

ставки (посадового окладу) за посадою, на
яку прийнято переведеного працівника.
Працівника прийнято на роботу
на посаду менеджера 02.01.2018 р.
Посадовий оклад востаннє за цією
посадою підвищували в листопаді 2017 р.
Як правильно визначити базовий місяць
для розрахунку цьому працівнику суми
індексації?
Відповідно до п. 10² Порядку № 1078
для новоприйнятих працівників обчислення індексу споживчих цін для
проведення індексації здійснюється з місяця,
наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає
працівник.
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або за 100 % (п. 5 Порядку № 1078).
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Отже, у цьому випадку листопад є базовим місяцем, в якому значення індексу споживчих цін приймається за 100 %, і зарплата,
відповідно, не індексується. Для подальшого
визначення вказаному працівнику суми
індексації потрібно застосовувати індекс
споживчих цін, обчислений наростаючим
підсумком, починаючи з грудня 2017 р.

сума індексації зменшується на суму підвищення заробітної плати.
Отже, у випадку, що розглядається, після
виходу на роботу працівник повинен отримувати зарплату, розраховану за новим посадовим окладом, та суму індексації (фіксованої),
зменшену на суму підвищення заробітної
плати; базовий місяць — жовтень 2017 р.

Працівнику підприємства листок
непрацездатності було видано
з 25.09.2017 р. по 15.12.2017 р. (майже три місяці). У жовтні 2017 р., який припадає на період його тимчасової непрацездатності, на підприємстві відбулося
підвищення посадових окладів. Як такому
працівнику правильно індексувати зар
плату і чи втрачає він право на фіксовану
індексацію, яку отримував до цього?

Працівник працює в режимі непов
ного робочого тижня й отримує
зарплату за фактично відпрацьований час. Одночасно він навчається на
денній формі навчання й отримує стипен
дію. Як індексувати йому зарплату?

Зазначимо, що сума допомоги по
тимчасовій непрацездатності не підлягає індексації, оскільки належить
до виплат, які обчислюються виходячи із
середньої зарплати (п. 3 Порядку № 1078).
Якщо працівник працював неповний робочий час, суму індексації необхідно визначати із розрахунку повного робочого часу,
а виплачувати пропорційно відпрацьованому часу (п. 4 Порядку № 1078). Тобто в місяцях початку та закінчення тимчасової непрацездатності працівник отримує індексацію пропорційно відпрацьованому часу.
Якщо під час тимчасової непрацездатності
оклад збільшується, то змінюється й базовий
місяць для нарахування індексації. У такому
разі для проведення подальшої індексації
індекс споживчих цін обчислюється з місяця,
наступного за місяцем підвищення окладу.
При цьому якщо сума підвищення заробітної плати (посадового окладу, з урахуванням доплат, надбавок та премій, які не
мають разового характеру) не перевищує
суми індексації, яка повинна виплачуватись
працівнику в місяці підвищення, то фіксована

Пунктом 4 Порядку № 1078 встановлено, що в разі, коли особа працює
та отримує інший грошовий дохід,
то в першу чергу індексується оплата праці.
Якщо така особа працює й одночасно
навчається за денною формою навчання
або з відривом від виробництва в клінічній
ординатурі, аспірантурі й докторантурі, то
передусім індексується стипендія.
З огляду на це п. 8 Порядку № 1078 встановлено, що стипендіатам з числа учнів
професійно-технічних закладів, студентів
вищих навчальних закладів, клінічних ординаторів, аспірантів, а також докторантів,
які навчаються за денною формою навчання
або з відривом від виробництва й одночасно
працюють, на їх вимогу професійно-технічні
та вищі навчальні заклади видають довідку
про розмір і строк призначення стипендії, на
підставі якої проводиться індексація зарплати
за місцем їх роботи у межах прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії.
Враховуючи те, що у випадку, наведеному в запитанні, працівник працює непов
ний робочий час, то суму індексації йому
необхідно визначати із розрахунку повного
робочого часу, а виплачувати пропорційно
відпрацьованому часу (п. 4 Порядку № 1078).
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ОБЛІК РОБОЧОГО

часу працівників:
розробляємо положення
про табельний облік
Як відомо, облік робочого часу працівників здійснюється шляхом
заповнення табеля обліку робочого часу. Проте ведення табельного обліку на підприємстві має бути правильно організовано.
Для досягнення цієї мети підприємством розробляється так
зване Положення про табельний облік використання робочого
часу, в якому мають бути прописані порядок складання, правила заповнення табеля обліку робочого часу, оформлення,
ведення, терміни подання до бухгалтерії, внесення виправлень, візування/затвердження тощо. Про розробку згаданого
положення — у статті

27

28

ТРУДОВЕ ПРАВО

О

скільки підприємства можуть мати
свою специфіку роботи, вимоги до
організації обліку робочого часу
в них також різні. Отже, Положення про
табельний облік використання робочого
часу (далі — Положення) у них однаковим
бути не може, тож через це підприємствам
доцільно підготувати його самостійно. Нагадаємо, що законодавство не містить жодних
роз’яснень стосовно розробки Положення,
що є додатковим аргументом для його самостійної підготовки. Немає в законодавстві
й порядку ведення табеля обліку робочого
часу (далі — табель).
Розробка Положення має відбуватися шляхом спільної роботи відділу кадрів
з бухгалтерією підприємства, адже правильне
та своєчасне нарахування заробітної плати
залежить саме від останньої. Зауважимо,
що табель, згідно з яким нараховується заробітна плата працівникам підприємства, як
підтвердний документ зберігається у відділі,
який відповідає за бухгалтерський облік,
упродовж одного року (ст. 408 Переліку
типових документів, що створюються під
час діяльності державних органів та органів
місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України
від 12.04.2012 р. № 578/5).
Як правило, Положення затверджується
керівником підприємства. З цією метою,
а також для затвердження форми табеля
та умовних позначень варто видати наказ
(додаток 1) з основної діяльності про затвердження цих документів та призначення
відповідальних за ведення табеля осіб.
Питання щодо підписання табеля та проставлення віз на ньому від певних осіб також
є невід’ємною частиною оформлення табеля,
а тому відповідальних за його ведення осіб
потрібно затвердити в наказі про організацію
ведення обліку використання робочого часу,
у тексті якого слід передбачити необхідність
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перевіряти заповнений табель кадровою
службою.
Відповідальними за ведення табелів зазвичай призначають керівників структурних підрозділів, які, у свою чергу, надають
повноваження щодо його заповнення одному з працівників структурного підрозділу.
Обов’язки таких працівників також варто
прописати в Положенні та внести до їх посадових інструкцій.
Щодо форми табеля слід зазначити таке.
Типова форма табеля (ф. № П-5) затверджена наказом Державного комітету статистики України «Про затвердження типових
форм первинної облікової документації зі
статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489
(далі — Наказ № 489). У п. 2 примітки до
неї зазначено, що вона носить рекомендаційний характер і складається з мінімальної
кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень (тобто статистичних звітів). За
необхідності форма може бути доповнена
іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві. А отже, підприємство
може застосовувати й іншу форму табеля,
але обов’язковою є наявність первинного
обліку показників щодо використання робочого часу, явок і неявок працівників, які
визначено типовою формою.
Табель ведеться на працівників усіх категорій, прийнятих на постійну, тимчасову,
сезонну роботу, а також учнів, прийнятих
на період виробничої практики або канікул
з оплатою праці.
Окрім форми табеля в Положенні мають
бути затверджені умовні позначення днів
явок та неявок працівників.

Вимоги до правил розробки
Питання організації табельного обліку на
підприємстві варто розглядати покроково.
Тож звертаємо вашу увагу на такі аспекти.
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Визначення осіб, відповідальних
за заповнення табеля
До посадових інструкцій працівників, які
є відповідальними за ведення табельного
обліку, варто внести функції щодо контролю фактичного часу перебування працівників структурного підрозділу на роботі та
ведення табельного обліку з покладенням
відповідальності за правильне відображення
робочого часу працівників у табелі та своєчасність його надання для звірки до відділу
кадрів. Нагадаємо, що згідно з п. 2 ст. 64
ГКУ на кожному підприємстві обов’язки
його структурних підрозділів визначаються
положеннями про них, які затверджуються
в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.
Тому до положень про структурні підрозділи
можна включити інформацію щодо запов
нення табеля.
Порядок роботи табельника
Порядок роботи табельника може бути
різним, залежно від специфіки діяльності
підприємства. Відображати перебування
працівника на роботі або його відсутність
можна як за допомогою пропускної системи, так і шляхом ведення журналу явок на
роботу або обліку робочого часу, який має
бути в кожному структурному підрозділі
або на вході в робоче приміщення. У такому журналі працівники під час приходу на
роботу записують час, прізвище та ініціали,
а наприкінці робочого дня — час залишення
робочого місця.
 ерміни та періодичність подання
Т
табеля
Періодичність подання табеля залежить
від строків виплат заробітної плати, що обумовлено вимогами ст. 115 КЗпП. Зарплата
має виплачуватися працівникам регулярно
в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на
місяць через проміжок часу, що не переви-
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щує 16 календарних днів. А тому для її нарахувань слід складати два табелі: один — за
першу половину місяця (так званий аванс),
другий — за другу.
Тож для перевірки й уточнення інформації заповнений табель до відділу кадрів
необхідно подавати в терміни, визначені
наказом про організацію ведення табельного обліку.
Порядок присвоєння табельних номерів
Оскільки механізм присвоєння та зміни
табельних номерів не визначено жодним
нормативно-правовим актом, його варто
виділити окремим пунктом у Положенні.
Правила їх присвоєння досить прості. Необхідно завести журнал реєстрації табельних
номерів працівникам, яких прийнято на
підприємство згідно зі штатним розписом.
На підставі дати прийняття на роботу в хронологічному порядку кожному працівникові
присвоюється табельний номер, який складається з арабських цифр і який не змінюється
протягом усього періоду його роботи. Після
звільнення працівника табельний номер
іншому працівнику не присвоюється.
Також у Положенні слід прописати, що
в разі звільнення або переведення працівника його табельний номер, наприклад, не
може присвоюватися іншому працівникові
протягом одного (двох) років.
Окрім цього, зауважимо, що працівникам, які виконують обов’язки тимчасово
відсутнього працівника, для яких встановлено розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт та які
працюють в порядку суміщення або переміщення, інший (новий) табельний номер
за вказаних вище умов не присвоюється.
Табелювання в разі суміщення
Табелювання працівників, які виконують
обов’язки тимчасово відсутнього працівника, для яких встановлено розширення зони
обслуговування або збільшення обсягу ви-
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конуваних робіт, або суміщення, має свої
особливості.
Нагадаємо, що обов’язки тимчасово відсутнього працівника виконуються іншим
працівником без звільнення від основної
роботи на час відсутності основного працівника у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням чи з інших причин, коли відповідно
до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада). Під розширенням
зони обслуговування та збільшенням обсягу
виконуваних робіт мається на увазі виконання працівником поряд зі своєю основною
роботою, обумовленою трудовим договором,
додаткового обсягу робіт за однією й тією ж
професією або посадою. А суміщенням є виконання працівником одночасно зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим
договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) протягом встановленої
законодавством тривалості робочого дня
(робочої зміни).
Як бачимо, усі ці види робіт проводяться
паралельно з основною роботою, тому табелюватися окремо не можуть.
Табелювання в разі сумісництва
Табелювання зовнішніх сумісників не
викликає запитань, адже працівник працює
окремо від основної роботи. А от у разі внут
рішнього сумісництва робота виконується на
одному підприємстві, але за двома різними
посадами, передбаченими штатним розписом, а тому й табелюється нарізно. В одному
рядку зазначається виконувана робота за
основним місцем роботи, а в іншому фігурує
те саме прізвище працівника, але за іншою
посадою з іншим табельним номером.
Сумісники зазвичай не працюють пов
ний робочий день (8 годин) щоденно. На
практиці для них встановлюється індивідуальний режим роботи (неповний робочий
час). А отже, їх табелювання здійснюється
відповідно до відпрацьованого часу, наприк
лад: «4/РС».
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 абелювання за підсумованого обліку
Т
робочого часу
У разі встановлення на підприємстві підсумованого обліку робочого часу розробляються та затверджуються графіки роботи
(змінності) з певним обліковим періодом.
Тривалість такої роботи має відповідати
тривалості роботи працівників з п’ятиденним
робочим тижнем за цей же період. Табелювання таких працівників відбувається протягом календарного дня. Фіксація початку
та закінчення зміни може проводитися із
застосуванням позначок «РН» (нічні години
роботи), якими вважається час з 10 години
вечора до 6 години ранку, та «ВЧ» (вечірні),
які рекомендовані Держкомстатом, але не
передбачені трудовим законодавством.
Табелювання за скороченого
та неповного робочого часу
Скорочена тривалість робочого часу встановлюється, як правило, законодавством.
Для працівників, яким установлена така
тривалість роботи, оплата має бути проведена повністю, як у разі роботи за повним робочим днем, проте в табелі має бути зафіксовано саме скорочену тривалість робочого
часу («6/Р», «7/Р» тощо).
Табелювання роботи
з ненормованим графіком
На відміну від обліку скороченого робочого часу, робота з ненормованим графіком
в табелі визначається не фактично відпрацьованою кількістю годин, а звичайною,
передбаченою законодавством («8/Р»).
Нагадаємо, що ненормований робочий
день — це такий режим робочого часу, який
встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу
трудового процесу (п. 1 Рекомендацій щодо
порядку надання працівникам із ненормованим робочим днем щорічної додаткової
відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Міністерства праці та
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соціальної політики України від 10.10.1997 р.
№ 7). Як компенсація за рівень напруженості
та виконаний обсяг робіт таким працівникам надається додаткова відпустка, але за
потреби вони можуть виконувати роботу
понад нормальну тривалість робочого часу,
і така робота не вважатиметься надурочною.
Табелювання надурочної роботи
Надурочною роботою вважається робота
понад встановлену тривалість робочого
дня (ст. 52, 53 і 61 КЗпП), і, як правило, її
застосування не допускається. Тож у виняткових випадках (частина третя ст. 62 КЗпП)
залучення працівника до надурочних робіт
відмічається фактично відпрацьованими
годинами роботи, які він відпрацював над
урочно («5/НУ») і які оплачуються відповідно
до ст. 106 КЗпП.
Табелювання роботи у вихідний
чи святковий день
За умови компенсації роботи оплатою
в подвійному розмірі або іншим днем відпочинку (ст. 72 КЗпП) працівника можна
залучати до роботи у вихідний день. Тож у вихідний, коли працівник фактично працював,
у табелі необхідно зазначити відпрацьовану
кількість годин («8/РВ»), а в наданий згідно
з наказом інший день відпочинку (відгул) —
інший невідпрацьований час, передбачений
законодавством «ІН» зі збереженням за ним
середнього заробітку.
Табелювання в разі перенесення
робочих днів
З власної ініціативи або на підставі рекомендацій КМУ підприємство може перенести
робочі дні. Для внесення до табеля позначок
про відпрацьований працівником час та щодо
вихідних днів має бути виданий наказ про
перенесення робочих днів. У зв’язку з цим
перенесений робочий день у табелі фіксується
як вихідний «ВХ», а день, на який перенесено
роботу, позначається як робочий «8/Р» або
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«7/Р», якщо перенесенню підлягав день, що
передував святковому.
Під час заповнення табеля в такому разі
слід враховувати, що в місяцях, у яких запроваджено перенесення робочих днів,
може змінитися норма тривалості робочого
часу. Тому під час розрахунку заробітної
плати працівникам за ці місяці потрібно
зважати на фактичну норму тривалості
робочого часу.
Облік працівників у робочий час
Загалом під час заповнення табеля слід
керуватися виробничим календарем поточного року (див. вкладку на с. 95–96
у журналі «Заробітна плата» № 1/2018).
Слід пам’ятати, що нормальна тривалість
робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (частина
перша ст. 50 КЗпП) і що згідно зі ст. 53 КЗпП
напередодні святкових і неробочих днів
(ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників
скорочується на годину як за п’ятиденного,
так і за шестиденного робочого тижня, а напередодні вихідних днів тривалість роботи
за шестиденного робочого тижня не може
перевищувати п’яти годин.
Враховуючи зазначене, напередодні святкового дня в табелі має бути проставлено
не «8/Р» годин відпрацьовано часу, а «7/Р».
Окрім цього, у Положенні слід передбачити необхідність перевірки заповненого табеля відділом кадрів, врахування
відпусток, тимчасової непрацездатності
тощо та затвердження табеля керівником
підприємства.
Що стосується останнього, слід звернути
увагу на те, що типовою формою не передбачено затвердження табеля керівником
підприємства. А отже, і цю прогалину можна
заповнити шляхом внесенням до Положення
норм щодо затвердження табеля керівником
підприємства. Такий крок буде доцільним для
підприємств із невеликою кількістю працівників, адже для підприємств із чисельністю
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навіть від 100 працівників затвердження
керівником підприємства зведеного табеля
буде досить незручним на практиці.
Насамкінець наголосимо, що до Положення можуть бути внесені також ті норми,
з якими підприємства стикалися на практиці
та які викликали низку суперечок. Однак
такі приписи не повинні суперечити нормам
законодавства.

Затвердження Положення
Затвердити Положення, як і будь-який
локальний документ підприємства, можна
двома способами: шляхом видання наказу

або затвердження його власне керівником
підприємства.
Якщо Положення затверджують наказом
керівника підприємства, то він належатиме
до наказів з основної діяльності, а гриф затвердження повинен мати такий вигляд:
ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок);
наказ (у називному відмінку);
посада керівника підприємства;
дата та номер наказу.
Якщо ж Положення затверджує посадова
особа, то гриф затвердження складається із:
• слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок);
• назви посади, підпису, ініціалу(-ів)
і прізвища особи, яка затвердила документ;
• дати затвердження.

Додаток 1
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЛИНА»
НАКАЗ
10.01.2018			

м. Хмельницький			

№ 5-ОД

Про організацію ведення
обліку використання
робочого часу
З метою забезпечення обліку використання робочого часу на підприємстві
НАКАЗУЮ:
Розробити та затвердити Положення про табельний облік використання робочого
часу, форму табеля обліку робочого часу та його умовні позначення з урахуванням
специфіки режиму роботи підприємства.
Призначити відповідальними за ведення табелів обліку використання робочого
часу керівників структурних підрозділів.
Керівникам структурних підрозділів забезпечити надання заповненого табеля
обліку робочого часу з необхідними підтвердними документами (у разі неявок співробітників на робочі місця) пізніше 14 та числа, що передує передостанньому числу
кожного місяця, до відділу кадрів до 14 години. У разі зміни даних табеля після зазначених чисел звітного місяця повідомляти старшого інспектора з кадрів та надавати
коригуючий табель до відділу кадрів негайно.
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Відділу кадрів перевіряти табелі обліку робочого часу та забезпечувати їх своєчасну
здачу в бухгалтерію для розрахунку заробітної плати не пізніше 14-го і останнього
числа кожного місяця до 17 години.
Ознайомити з наказом відповідальних осіб.
Контроль за виконанням наказу покладаю на начальника відділу кадрів Волосюк А. В.
Додаток: Положення про табельний облік використання робочого часу.
Директор				

Петриченко		

А. І. Петриченко

Волосюк		
Юзова			
Кравцов		
Моцний			
Калашніков		

А. В. Волосюк
І. Я. Юзова
Ю. Ю. Кравцов
І. В. Моцний
Л. М. Калашніков

Ознайомлені:
Начальник відділу кадрів 		
Відділ бухгалтерського обліку		
Юридичний відділ			
Відділ збуту				
Виробничий відділ			
і т. д.
Погоджено:
<…>

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ голови правління ПрАТ «Перлина»
10 січня 2018 р. № 5-ОД
Положення
про табельний облік використання робочого часу
1. Загальні положення
1.1. Це Положення вводиться з метою систематизації процесу збору й обробки
інформації про витрати та облік робочого часу працівниками підприємства.
1.2. В усіх структурних підрозділах ПрАТ «Перлина» вводиться така система ведення обліку робочого часу:
— для адміністрації та відділів, що мають режим роботи тільки в денний час,
табель обліку робочого часу ведеться виходячи з п’ятиденного робочого тижня
(ст. 52 КЗпП);
— для відділів з цілодобовим режимом роботи табель ведеться з урахуванням
режиму підсумованого обліку робочого часу (ст. 61 КЗпП), обліковий період якого
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становить три календарних місяці (квартал). Тривалість робочого часу визначається керівником відділу кадрів у формі графіків змінності на підставі розрахованих
підприємством норм тривалості робочого часу на відповідний рік не пізніше ніж за
місяць до початку його дії та доводиться до відома керівників відділів з цілодобовим
режимом роботи.
1.3. Для ведення табельного обліку робочого часу наказом керівника підприємства
призначають відповідальну особу в кожному структурному підрозділі.
1.4. Відповідальна особа зобов’язана вести облік фактично відпрацьованого часу
кожним працівником підрозділу.
1.4.1. Внесення облікових даних працівника до табеля та виключення їх із нього
здійснюється на підставі первинних документів з обліку кадрів (накази про прийняття
на роботу, звільнення).
1.4.2. Кожному працівникові присвоюється табельний номер, який проставляється
в усіх документах з обліку праці й заробітної плати та зберігається за працівником
у разі його переміщення, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника,
розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, суміщення. У разі звільнення працівника його табельний номер не присвоюється іншому
працівнику протягом одного року.
1.5. Особи, відповідальні за табельний облік відповідного підрозділу, на момент
заповнення табеля зобов’язані повідомляти старшого інспектора з кадрів, відповідального за ведення табельного обліку на підприємстві, про відсутність на роботі
працівників у зв’язку з хворобою або іншою причиною.
1.6. Для виконання обов’язків з обліку робочого часу та ведення табеля працівник
структурного підрозділу, який призначений відповідальним, зобов’язаний:
— контролювати своєчасність з’явлення на роботу та вихід працівника за межі
підприємства (закінчення роботи), присутність на робочому місці працівників за допомогою використання журналу обліку робочого часу (зі своєчасним повідомленням
керівника підрозділу та працівника відділу кадрів про нез’явлення, запізнення працівників та причини, що призвели до цього);
— вносити до табеля відмітки, пов’язані з прийняттям на роботу, звільненням, переведенням, наданням відпусток, відсутністю у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю
тощо на підставі кадрових наказів та/або відповідних документів;
— контролювати своєчасність надання та правильність оформлення документів,
що підтверджують поважність причин відсутності працівників на робочому місці.
1.7. Якщо особа, відповідальна за ведення табеля, не може тимчасово виконувати
обов’язки з ведення табельного обліку, начальник структурного підрозділу подає
керівнику підприємства доповідну записку про призначення іншого відповідального
працівника на цей період. На підставі цієї записки видається відповідний наказ.
1.8. Усі працівники, до обов’язків яких входить ведення табельного обліку,
в обов’язковому порядку ознайомлюються з цим Положенням під підпис.
2. Правила заповнення табеля та журналу обліку робочого часу
2.1. Фактичне заповнення табеля здійснюється на підставі журналу обліку робочого
часу, який має бути пронумеровано, скріплено печаткою підприємства, в тексті якого
мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові працівника, його посада, дата і час
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прибуття/відбуття з роботи, причина відсутності на робочому місці, підпис працівника,
коментарі безпосереднього керівника (за потреби).
2.2. За будь-якого облікового періоду та режиму роботи табель обліку робочого
часу ведеться в паперовому та електронному вигляді.
2.3. Для працівників, які працюють у п’ятиденному робочому режимі, звітним
періодом для обліку використання робочого часу за п’ятиденного режиму роботи
в табелі встановлюється один календарний місяць з першого по останнє число включно.
2.4. Для працівників, які працюють у режимі підсумованого обліку, звітним періодом
для обліку використання робочого часу за підсумованого обліку встановлюється три
календарних місяці (квартал) з першого по останнє число включно кожні три місяці.
Під час заповнення табеля обліку робочого часу використовувати дані про відпрацьовані години з графіків змінності.
2.5. Паперовий варіант табеля обліку використання робочого часу ведеться
в затвердженій цим Положенням формі (додаток 1). Рядок табеля для кожного працівника поділяється на дві частини. У верхню — вноситься інформація про кількість
відпрацьованих годин або неявки на роботу, а в нижню — умовні позначення роботи
або причин відсутності на роботі (додаток 2).
2.6. Електронний варіант табеля вводиться в базу даних програми 1С старшим
інспектором з кадрів, відповідальним за табельний облік, з дотриманням таких вимог:
— найменування підрозділу вказується у верхній частині табеля;
— у верхньому правому куті ф. № П-5 «Дата заповнення» табеля вказується
15-те число місяця, якщо табель заповнюється для нарахування зарплати за першу
половину місяця (авансу), та останнє число звітного місяця — для нарахування зарплати за другу половину місяця;
— у табелі обліку робочого часу введення даних здійснюється з відокремленням
по днях;
— усі види робочого часу (загальний відпрацьований час, нічні й надурочні години, вихідні та святкові (неробочі) дні) вказуються в загальному табелі для кожного
підрозділу.
2.7. Підписаний табель структурного підрозділу передається до відділу кадрів для
візування старшим інспектором з кадрів, відповідальним за табельний облік.
2.8. Під час звірки, за наявності помилок, старший інспектор з кадрів вносить
коригування.
2.9. Після цього (за потреби) відповідальна особа підрозділу має внести зміни до
табеля, роздрукувати його й підписати разом із керівником підрозділу із зазначенням
дати заповнення.
2.10. Паперовий або електронний зведений варіант табеля заповнюється старшим
інспектором з кадрів на підставі заповненого та роздрукованого табеля структурного
підрозділу на аркуші А4, переданого до відділу кадрів.
2.11. Табель заповнюється за правилами:
— назви посад працівників вносяться в табель відповідно до штатного розпису;
— список працівників у табелі складається відповідно до структури в ієрархічному
порядку;
— прізвище, ім’я, по батькові працівника записуються в табелі повністю. У разі
зміни прізвища, імені, по батькові нові дані вносяться в табель тільки після видання
наказу про зміну персональних даних на підставі документа, що засвідчує цю зміну;
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— у табелі записується тривалість фактично відпрацьованого часу в кожну клітинку,
що відповідає числу місяця. Якщо дні не відпрацьовані, ставиться умовна позначка,
що відповідає причині;
— у графі «Кількість відпрацьованих годин» вказується загальна кількість годин,
відпрацьованих працівником у першу половину місяця (для авансу) або за весь
місяць (для нарахування зарплати). У верхньому рядку вказується кількість днів
і годин, відпрацьованих працівником з 1 по 15 число місяця включно. У нижньому
рядку вказується кількість днів і годин, відпрацьованих працівником з 16 по останнє
число місяця включно;
— якщо фактичне місце роботи працівника територіально розташоване в іншому
підрозділі, запис до табеля вносить відповідальний за ведення табеля цього підрозділу, в штаті якого зазначений цей працівник, але за поданням безпосереднього
керівника. У цьому випадку керівник своїм підписом (із зазначенням дати) засвідчує
правильність заповнення табеля на своїх підлеглих;
— якщо працівник був переведений на нову посаду до іншого підрозділу протягом календарного місяця, то на нього в попередньому підрозділі оформляється
окремий табель за відпрацьований час, який подається одночасно з наказом про
переведення. У табелі проставляються години роботи в цьому підрозділі по останній
робочий день включно, а далі з дати переведення проставляється відмітка «Х»;
— у разі звільнення працівника в табелі проставляються години роботи по останній робочий день включно, а після дня звільнення проставляється відмітка «Х». Для
своєчасного нарахування заробітної плати в останній день роботи заповнений табель
передається до бухгалтерії до 12-ї години цього дня;
— у разі роботи працівника на умовах неповного робочого тижня в дні роботи
проставляються відпрацьовані години;
— ненормований робочий день у табелі позначається не фактично відпрацьованою
кількістю годин, а звичайною, передбаченою графіком роботи;
— за умови залучення працівників до роботи у вихідний у табелі зазначається
відпрацьована кількість годин;
— у разі перенесення робочих днів день, який став вихідним, у табелі позначається
як вихідний, а день, на який перенесено роботу, позначається як робочий. Також слід
враховувати, що в місяцях, у яких переносяться робочі дні, може змінитися норма
тривалості робочого часу. Тому під час розрахунку заробітної плати працівникам за
ці місяці потрібно виходити із фактичної норми тривалості робочого часу;
— у випадках, передбачених законодавством, у разі виконання роботи понад
норму або в разі необхідності організації роботи у вихідний (святковий/неробочий)
день видається відповідний наказ. У цьому випадку в табелі проставляється час,
відпрацьований згідно з наказом та документом, що підтверджує фактичну кількість
годин. Після підписання копія наказу надсилається до відповідного підрозділу не
пізніше ніж за один робочий день до дня, зазначеного в наказі;
— записи щодо відсутності працівника на роботі вносяться на підставі внутрішніх
документів (накази про відпустки, відрядження, простої, листки непрацездатності
тощо) та позначаються згідно з додатком 2;
— щорічні відпустки та додаткові соціальні відпустки працівникам, які мають дітей
(ст. 19 Закону про відпустки), проставляються на всі календарні дні (робочі та вихідні)
за винятком святкових і неробочих днів, визначених у ст. 73 КЗпП. Решта видів відпусток відмічаються в табелі в календарних днях, але без винятку святкових днів;
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— періоди тимчасової непрацездатності проставляються в табелі відповідно до
листків непрацездатності за календарні дні;
— заробітна плата працівникам підприємства нараховується бухгалтерією на підставі табелів обліку використання робочого часу;
— дані про використання робочого часу, що вносяться до електронного табеля
програми 1С, мають відповідати даним табелів на паперовому носії;
— у табелі виправлення не допускаються.
2.12. Зведений табель, підписаний старшим інспектором з кадрів та начальником
відділу кадрів, передається до бухгалтерії для нарахування виплат і подальшого зберігання. При цьому зазначається найменування посади, П. І. Б., особистий підпис і дата.
2.13. Оригінал табеля подає до бухгалтерії старший інспектор з кадрів, відповідальний за табельний облік, під підпис, а його копію залишає у відділі кадрів.
3. Процедура коригування табеля
3.1. Коригування вносяться до табеля для перерахунку виплачених сум у таких
випадках:
— працівник із запізненням повідомив про відкриття листка непрацездатності,
який не був відмічений у табелі;
— щорічна відпустка працівника тривала до кінця місяця, а під час відпустки
він захворів. У цьому випадку відпустка переноситься на кількість календарних
днів, що дорівнює кількості календарних днів хвороби, підтвердженої листком непрацездатності;
— працівник затримався у відрядженні або повернувся з нього раніше, про що
не зазначено в табелі;
— працівник був залучений до роботи у вихідний (святковий) день, та із наданням
іншого дня відпочинку за таку роботу визначився після подання табеля до бухгалтерії;
— у разі звільнення працівника в середині місяця складається індивідуальний табель,
адже виплати мають проводитись у день звільнення, який може не збігатися з днем подання загального табеля. У ньому відзначають дні роботи, включаючи день звільнення.
Після цього до кінця місяця може застосовуватись додаткова умовна позначка «Х»;
— працівник або його безпосередній керівник повідомив старшому інспектору
з кадрів про хворобу і про те, що листок непрацездатності буде надано після здачі
табеля й виплати зарплати;
— працівник-донор здав кров і приніс довідку, що підтверджує здачу крові, а цей
факт не було внесено до табеля;
— працівник був звільнений, але за рішенням суду поновлений на роботі;
— а також в інших форс-мажорних ситуаціях, таких як:
встановлення неповного робочого часу;
надання відпустки без збереження заробітної плати;
виклик до суду або призов у зв’язку з мобілізацією;
відсторонення від роботи тощо, коли відповідальні за ведення табеля особи не
володіють повною інформацією, або в перехідні періоди.
3.2. Після надання документів, що підтверджують поважну причину відсутності
працівника на роботі, старший інспектор з кадрів вносить коригування в табель стосовно відповідного працівника та подає до бухгалтерії коригуючий табель виключно
по тих працівниках, яких це стосувалося.
3.3. Попередній табель не вилучається та не знищується.
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4. Порядок формування та подання табелів
4.1. Працівники підрозділів, відповідальні за табельний облік, вносять дані про
фактичне використання робочого часу в табель і надають його до відділу кадрів не
пізніше 14-го та числа, що передує передостанньому числу звітного місяця.
4.2. Про зміни даних табеля особи, відповідальні за табельний облік, повідомляють
старшого інспектора з кадрів не пізніше 14-го і останнього числа кожного місяця до
14 години, дотримуючись правил цього Положення.
4.3. Згідно з п. 2.12 старший інспектор з кадрів передає до бухгалтерії зведений
табель без виправлень не пізніше 14-го і передостаннього числа кожного місяця до
17 години.
5. Відповідальність
5.1. Особи, відповідальні за ведення табельного обліку робочого часу у структурних підрозділах, несуть відповідальність за достовірність інформації в табелях та
своєчасність її надання до відділу кадрів.
5.2. Старший інспектор з кадрів, відповідальний за табельний облік робочого часу
на підприємстві, несе відповідальність за точність та достовірність змісту табелів,
а також за терміни їх надання до бухгалтерії підприємства.
5.3. Зміни до цього Положення вносяться на підставі наказу голови правління ПрАТ
«Перлина» за поданням пропозицій начальником відділу кадрів.
Додатки: 1. Форма табеля обліку використання робочого часу1 (не наводиться).
2. Таблиця умовних позначень за буквеними кодами днів явок та неявок
працівників у табелі обліку робочого часу.
<…>
Додаток 2
Таблиця позначень за буквеними кодами днів явок працівника
Години роботи, передбачені колдоговором
Години роботи працівників, яким законодавством установлено неповний
робочий день (тиждень)
Вечірні години роботи
Нічні години роботи
Надурочні години роботи
Години роботи у вихідні та святкові дні
Відрядження
1

Може бути використана типова форма табеля, що наведена в Наказі № 489.
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Таблиця позначень за буквеними кодами днів неявок працівника
Основна щорічна відпустка (ст. 6 Закону про відпустки)
Щорічна додаткова відпустка (ст. 7, 8 Закону про відпустки)
Додаткова відпустка (ст. 20, 21, 30 Закону України «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII)
Творча відпустка (ст. 16 Закону про відпустки)
Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням (ст. 13, 14, 15, 151 Закону
про відпустки)
Відпустка без збереження заробітної плати у зв’язку з навчанням (п. 12,
13, 17 ст. 25 Закону про відпустки)
Додаткова відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому
порядку (ст. 25, крім п. 3, 12, 13, 17 Закону про відпустки)
Додаткова оплачувана відпустка працівникам, які мають дітей (ст. 19
Закону про відпустки)
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону України
«Про відпустки») та відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку (ст. 18 Закону про відпустки)
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку
(п. 3 ст. 25 Закону про відпустки)
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін
(ст. 26 Закону про відпустки)
Інші відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення
виконання робіт)
Неявки у зв’язку з переведенням за ініціативою роботодавця
на неповний робочий день (тиждень)
Неявки у зв’язку з тимчасовим переведенням на роботу на інше
підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання
Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання
державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові
збори, донорські, відгул тощо)
Простої
Прогули
Масові невиходи на роботу (страйки)
Оплачувана тимчасова непрацездатність
Неоплачувана тимчасова непрацездатність у випадках, передбачених
законодавством (у зв’язку з побутовою травмою та інша, підтверджена
довідками лікувальних закладів)
Неявки з нез’ясованих причин
Інші види неявок, передбачених колективними договорами, угодами
Інші причини неявок
Святкові та неробочі дні
Вихідні дні
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Волосюк		

А. В. Волосюк

Юзова			
Кравцов		
Моцний			
Калашніков		
Волосюк		

І. Я. Юзова
Ю. Ю. Кравцов
І. В. Моцний
Л. М. Калашніков
А. В. Волосюк

Відповідальні за ведення табеля:
Відділ бухгалтерського обліку		
Юридичний відділ			
Відділ збуту				
Виробничий відділ			
Начальник відділу кадрів 		
<…>
Погоджено:
Начальник юридичного відділу
				
Головний бухгалтер

РЕКЛАМА
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Кравцов

Ю. Ю. Кравцов

«9» січня 2018 р.

Юзова

І. Я. Юзова

«9» січня 2018 р.
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Сьогодні в рубриці:

Атестація робочих місць
за умовами праці:
нормативні та практичні
аспекти

с. 41

Легкові авто не для водіїв:
оформлення
с. 55
та використання

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

АТТЕСТАЦИЯ

рабочих мест
по условиям труда:
нормативные
и практические
аспекты
Вопросы аттестации рабочих мест по условиям труда с нормативной и методической точки зрения уже рассматривались на
страницах нашего журнала. Однако мы снова возвращаемся
к этой теме как с целью напоминания, так и с целью обратить
внимание на последние изменения по ней. Кроме того, в статье рассматриваются общие подходы к решению конкретных
задач по аттестации рабочих мест на примере одной из таких
востребованных профессий, как электрогазосварщик
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Нормативная и методическая база
В качестве примера возьмем вновь созданное хозрасчетное предприятие, на котором еще нет организационных наработок
по аттестации рабочих мест по условиям
труда (далее — аттестация). Чем руководствоваться в таком случае при реализации
прав работников на охрану жизни и здоровья
в процессе трудовой деятельности, а при
тяжелых и вредных условиях труда — на
соответствующие льготы и компенсации?
Руководствуемся Законом Украины «Об
охране труда» от 14.10.1992 г. № 2694-XII
(далее — Закон № 2694). Статьей 7 этого
Закона предусмотрено, что работники, занятые на работах с тяжелыми и вредными
условиями труда, обеспечиваются, в частности, лечебно-профилактическим питанием, молоком или другими равноценными
пищевыми продуктами. Также они имеют
право на сокращение продолжительности рабочего времени, дополнительный
отпуск, льготную пенсию, оплату труда
в повышенном размере и другие льготы
и компенсации, предоставляемые в порядке,
определенном законодательством. А ст. 13
этого Закона предусмотрено, что работодатель организует проведение аудита охраны
труда, лабораторных исследований условий
труда, оценку технического состояния производственного оборудования, аттестаций
рабочих мест на соответствие нормативноправовым актам по охране труда в порядке
и сроки, определяемые законодательством,
и по их итогам принимает меры к устранению опасных и вредных для здоровья производственных факторов. При этом ст. 23
Закона № 2694 гарантирует, что работникам
и/или их представителям обеспечивается
доступ к информации и документам, содержащим результаты аттестации рабочих
мест, запланированные работодателем профилактические мероприятия, результаты
расследования, учета и анализа несчастных
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случаев и профессиональных заболеваний
и отчеты по этим вопросам, а также к уведомлениям, представлениям и предписаниям органов государственного надзора за
охраной труда.
При реализации упомянутых норм Закона № 2694 следует руководствоваться
Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным
постановлением КМУ от 01.08.1992 г. № 442
(далее — Порядок № 442). В этот Порядок
постановлением КМУ от 05.10.2016 г. № 741
был внесен ряд как организационных, так
и формальных изменений (замена отдельных слов и цифр с учетом действующих
нормативных актов). И далее в ссылках на
Порядок № 442 приводятся его положения
с учетом указанных изменений.
В п. 1 этого Порядка определено, что аттестация проводится на предприятиях и в организациях (далее — предприятия) независимо от форм собственности и хозяйствования,
где технологический процесс, используемое
оборудование, сырье и материалы являются
потенциальными источниками вредных
и опасных производственных факторов,
которые могут неблагоприятно влиять на
состояние здоровья работающих, а также на
их потомков, как сейчас, так и в будущем.
Аттестация проводится согласно Порядку № 442 и Методическим рекомендациям
о проведении аттестации рабочих мест по
условиям труда, утвержденным Минсоцполитики и Минздрава (п. 3 Порядка № 442).
Из этого следует, что такие методические
рекомендации выступают как нормативная
основа наряду с Порядком № 442.
Методические рекомендации для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда утверждены постановлением
Министерства труда Украины от 01.09.1992 г.
№ 41 (далее — Методрекомендации № 41).
Этими Методрекомендациями, в частности,
определяется, что аттестация подтверждает
(устанавливает) права работников на льготы
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и компенсации в зависимости от условий
труда. Они охватывают весь комплекс организационных и оценочных работ, а также
управленческих решений и действий по
аттестации.
Методрекомендации № 41 дополняются
четырьмя приложениями:
• Основные термины и определения
(приложение 1);
• Карта условий труда с разделами I-V
(приложение 2);
• Критерии для оценки условий труда
(приложение 3);
• Показатели факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса для подтверждения права
на льготное пенсионное обеспечение (приложение 4).
Отметим, что приложения 3 и 4 Метод
рекомендаций № 41 носят нормативный
характер.

Правовая основа и необходимость
проведения аттестации
Правовая основа для проведения аттестации — это действующие законодательные
и нормативные акты по вопросам охраны
и гигиены труда, а также списки производств,
работ, профессий, должностей, занятость
в которых дает право на льготы и компенсации в зависимости от условий труда (пп. 1.2
Методрекомендаций № 41).
В таблице на с. 49 представлено действующее в Украине нормативно-правовое регулирование льгот и компенсаций за работу
в неблагоприятных условиях труда в зависимости от результатов аттестации. В таблице учтены шесть базовых позиций раздела II Отчета о состоянии условий труда,
льготах и компенсациях за работу с вредными условиями труда по новой форме 1-ПВ
(условия труда), утвержденного приказом
Государственного комитета статистики
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Украины от 26.06.2017 г. № 150. Отчет по
форме 1-ПВ (условия труда) представляется
один раз в два года и, в частности, будет
представляться в 2018 г. до конца февраля.
Из таблицы видно, что в составе действующих нормативно-правовых актов, регулирующих аттестацию, есть и нормативные
акты бывшего Союза ССР. Эти нормативные
акты по вопросам, не урегулированным
законодательством Украины в части, не
противоречащей Конституции и законам
Украины, продолжают действовать в соответствии с постановлением Верховной Рады
Украины «О порядке временного действия
на территории Украины некоторых актов законодательства Союза ССР» от 12.01.1991 г.
№ 1545-XII.
Что касается нормативной необходимости проведения аттестации в разрезе
льгот и компенсаций, то в примечании к таблице приведены ссылки на соответствующие
нормативно-правовые акты.
Результаты аттестации как необходимое
обоснование при установлении льгот и компенсаций за работу с вредными и тяжелыми
условиями труда предусмотрены:
• в законах — по льготным пенсиям
и дополнительным отпускам;
• в подзаконных нормативно-правовых
актах о труде органов исполнительной власти
(порядках, положениях) — относительно
сокращенной продолжительности рабочей
недели, повышенной оплаты труда, выдачи
молока и предоставления лечебно-профилактического питания.
В случае нарушения срока проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда и порядка ее проведения, непроведения
аттестации как за нарушение требований
законодательства о труде на должностных
лиц предприятий независимо от форм собственности и граждан — субъектов предпринимательской деятельности налагается
админштраф в размере от 30 до 100 нмдг,
или от 510 до 1700 грн (ст. 41 КУоАП).

43

44

ОРГАНІЗАЦІЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

При непроведении аттестации как за
нарушение других требований трудового законодательства юридические лица
и физические лица — предприниматели,
использующие наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в размере
минимальной заработной платы на момент
выявления нарушения (ст. 265 КЗоТ).
Если аттестация рабочего места не проведена, то невозможно определить право работника на льготы и компенсации за
работу с неблагоприятными условиями труда. Для защиты своих прав работник может
обратиться в комиссию по трудовым спорам
предприятия или обжаловать действие или
бездействие руководства в судебном порядке.

Ключевые моменты проведения
аттестации
Кем и как часто проводится аттестация?
В соответствии с п. 4 Порядка № 442 аттестация проводится аттестационной комиссией,
состав и полномочия которой определяются
приказом по предприятию в сроки, предусмотренные коллективным договором, но не
реже одного раза в 5 лет. В состав комиссии
включается уполномоченный представитель
профсоюзного комитета (а при отсутствии
профсоюзной организации — уполномоченное наемными работниками лицо). При
определении даты и времени проведения
очередной аттестации исходим из того, что
она должна быть завершена до окончания
срока предыдущей аттестации.
Внеочередная аттестация проводится в случае коренных изменений условий
и характера труда. В отдельных случаях при
тяжелом финансово-экономическом положении предприятия для проведения аттестации
рабочих мест, где не произошли коренные
изменения условий и характера труда, возможно использование соответствующих
санитарно-гигиенических исследований,
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полученных во время предыдущей аттестации. Разъяснение о проведении аттестации
рабочих мест по условиям труда в отдельных
случаях утверждено приказом Министерства
труда и социальной политики Украины от
21.08.2000 г. № 205.
Круг вопросов, предусматриваемых аттестацией, определен п. 6 Порядка № 442.
В их числе обоснования отнесения рабочего места к категории с неблагоприятными
условиями труда, определение или подтверждение права работников на льготное
пенсионное обеспечение.
Организация работы по аттестации
включает необходимые управленческие
действия (в т. ч. издание соответствующего
приказа по предприятию и составление аттестационной комиссией Карты условий труда
с разделами I-V; далее — Карта). Инструкция
по заполнению Карты условий труда при
проведении аттестации рабочих мест утверждена Министерством труда Украины от
30.01.1992 г. № 06-41-48 и Министерством
здравоохранения Украины от 27.11.1992 г.
(далее — Инструкция от 1992 г.).

Изучение факторов
производственной среды
С учетом потенциальных источников
вредных и опасных производственных факторов на предприятии компетентно определяются рабочие места, подлежащие аттестации. Для этого на конкретных рабочих
местах устанавливаются производственные факторы, подлежащие лабораторным
исследованиям (гр. 2 раздела 1 Карты),
и уточняются их нормативные значения
(гр. 4 раздела 1 Карты). Компетентность
принимаемых решений обеспечивается
привлечением к этому процессу работников
службы главного инженера и службы охраны
труда. В соответствии с п. 7 Порядка № 442
доверяемся профессионалам: «Гигиенические
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исследования факторов производственной
среды и трудовых процессов проводятся
лабораториями, аттестованными Гоструда
и Минздравом в порядке, определенном
Минсоцполитики вместе с Минздравом».
Эти лабораторные исследования проводятся
в соответствии с нормативными положениями, и результаты замеров оформляются
протоколами по установленным формам.

Оценка условий труда
Гигиеническая оценка условий труда по
результатам лабораторных исследований
согласно требованиям п. 4.1 и п. 4.2 Методрекомендаций № 41 проводится путем
сравнения фактических значений оценочных факторов с нормативными. Степень
вредности и опасности каждого фактора
производственной среды и трудового процесса (гр. 6, 7, 8 раздела 1 Карты) III класса
определяется по критериям «Гигиенической
квалификации труда» № 4137-86 (приложение 3 к Методрекомендациям № 41).

Изменения и противоречия
Новые Государственные санитарные
нормы и правила «Гигиеническая классификация труда по показателям вредности
и опасности факторов производственной
среды, тяжести и напряженности трудового процесса» утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины от
08.04.2014 г. № 248 (далее — Гигиеническая
классификация —2014). Они вступили
в силу со дня их опубликования, то есть
с 30.05.2014 г.
Гигиеническая классификация —2014
направлена на гигиеническую оценку условий и характера труда на рабочих местах
работников и применяется на предприятиях,
в учреждениях, организациях всех форм
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собственности в случаях, предусмотренных
законодательством.
Со вступлением в силу Гигиенической
классификации — 2014 на территории Украины не применяется Гигиеническая классификация труда по показателям вредности
и опасности факторов производственной
среды, тяжести и напряженности трудового
процесса, утвержденная заместителем Главного государственного санитарного врача
СССР от 12.08.1986 г. № 4137-86. Утратило
нормативное значение и приложение 3
к Методрекомендациям № 41— Критерии
для оценки условий труда.
В связи с этим сложилась неопределенность в критериях и показателях при реализации льготных прав работников на пенсии
(по Спискам № 1 и № 2) и на продолжительность ежегодного дополнительного отпуска,
а именно:
• в приложении 4 Методрекомендаций
№ 41 относительно льготных пенсий и в нормативно-правовом акте по дополнительным
отпускам III класс вредных условий труда
дифференцируется по 3-м степеням;
• по Гигиенической классификации —
2014 III класс вредных условий труда дифференцируется по 4-м степеням.

Регулирование разногласий
В связи с многочисленными вопросами
по применению Гигиенической классификации — 2014 Минсоцполитики обратилось
в Минздрав Украины для урегулирования
этого вопроса. Предлагается до утверждения критериев и показателей, по которым
определяются права работников на льготные пенсии и дополнительные отпуска за
работу с вредными условиями труда, при
оценке условий труда руководствоваться
соответственно требованиями приложения 4 Методрекомендаций № 41 и приказом
Министерства здравоохранения Украины
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и Министерства труда Украины «Об утверждении показателей и критериев условий
труда, по которым будут предоставляться
ежегодные дополнительные отпуска работникам, занятым на работах, связанных
с негативным воздействием на здоровье
вредных производственных факторов» от
31.12.1997 г. № 383/55.
Министерство здравоохранения Украины
уведомило (письмо от 30.07.2014 г. № 050114/2/663), что не возражает против такого
предложения Минсоцполитики. То есть предлагается дать возможность предприятиям
продолжить использование упомянутых
прежних нормативных актов для определения прав на льготы до разработки новых
документов.
При предоставлении других льгот и компенсаций за работу с вредными условиями
труда (сокращенная продолжительность
рабочей недели, повышенная оплата труда,
выдача молока, выдача лечебно-профилактического питания) по степеням III класса
вредных условий труда вопросов не возникает.
В Карте для временного учета ситуации
с 3-й и 4-й степенями вредных условий труда в разделе I Карты предполагается для
4-й степени введение дополнительной графы (к примеру, 8а) или переименование
8 графы так: «3 и 4 степень».

Ключевые моменты оценки
Гигиеническая оценка условий труда
для всех шести базовых позиций о льготах
и компенсациях за работу с вредными условиями труда (таблица) проводится по
Гигиенической классификации — 2014.
Оценка условий труда при наличии двух
и более вредных и опасных производственных факторов осуществляется по наиболее
высокому классу и степени (пп. 4.4 Метод
рекомендаций № 41).
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Оценка технического и организационного уровня рабочего места проводится
путем анализа соответствия технологического процесса, зданий и сооружений, технологической оснащенности рабочего места
проектным и нормативным требованиям
(п. 5 Методрекомендаций № 41).
Оценка условий труда в документальном виде — это:
• гигиеническая оценка условий труда
(раздел I Карты — запись под таблицей
Карты) (пп. 4.4 Методрекомендаций № 41);
• оценка технического и организационного уровня — соответствие или несоответствие
рабочих мест нормативным требованиям
(раздел II Карты);
• аттестация рабочих мест — оценка рабочих мест по количеству факторов III класса
соответствующей степени вредных и опасных
условий и характера труда (раздел III Карты).

Алгоритм установления льгот
и компенсаций по результатам
аттестации
Принимаемые решения и управленческие действия по аттестации в нормативной
последовательности (однотипные задачи)
изложим как алгоритм из пяти шагов.
Первый шаг. По правовым основаниям
(утвержденным спискам и перечням производств, работ, профессий, предполагающих
льготы и компенсации) определяем рабочие
места, подлежащие аттестации — объекты
исследования.
Уточним. На вновь созданном предприятии или на предприятии, утратившем
отраслевое подчинение, для этих целей
применяются, как вариант, прилагаемые
к региональным соглашениям региональные
перечни льготопредполагающих работ. Об
этом сообщается, в частности, в письме
Министерства труда и социальной политики
Украины от 22.10.2000 г. № 10-5301.
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Второй шаг. По специфике каждого подлежащего аттестации рабочего места устанавливаем факторы неблагоприятной
производственной среды и трудового процесса — предмет исследования. Для изучения
этих факторов обращаемся к компетентным
лабораториям.
Третий шаг. Результаты исследований,
проведенные компетентными лабораториями, заносим в Карты по каждому рабочему месту. При этом заполняется раздел I
Карты.
Четвертый шаг. Аттестуем (оцениваем) рабочие места по соответствующим
показателям и критериям, нормативно
предусмотренным для определения льгот и
компенсаций (разделы II–IV Карты).
Пятый шаг. Устанавливаем по профессиям льготы и компенсации с учетом
фактических значений соответствующих
показателей (раздел V Карты).
Заметим, что льготы и компенсации предоставляются за работу с вредными условиями труда, отнесенными к классу вредных
в соответствии с Гигиенической классификацией —2014. Условия и характер труда, при
которых уровень вредных производственных
факторов (концентрация химических веществ и т. п.) не превышает гигиенических
нормативов, считаются допустимыми без
предоставления льгот и компенсаций.
Эти пять шагов — принципиальная (без
отвлечения на документирование организационных действий) схема решения любой
конкретной задачи по льготам и компенсациям в результате аттестации.

Аттестация рабочего места
по конкретной профессии
На предприятии, к примеру, отрасли хлебопродуктов есть профессия электрогазо
сварщик (код профессионального названия
работы по Национальному классификатору
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Украины «Классификатор профессий» ДК
003:2010 — 7212.1).
На примере этой профессии по сложившемуся алгоритму из пяти шагов решаем
конкретную задачу — устанавливаем льготы
и компенсации по результатам аттестации
рабочего места.
Первое. Относительно всех профессий,
имеющихся на предприятии, изучаем все
шесть базовых позиций нормативно-правового регулирования льгот и компенсаций
за работу в неблагоприятных условиях
по результатам аттестации рабочих мест
(см. таблицу).
Компетентно (службами главного инженера и охраны труда), в частности, по профессии электрогазосварщика со ссылками
на нормативно-правовые акты таблицы
отмечаем следующее:
• Постановлением № 461 по Списку № 2
о пенсиях по возрасту на льготных условиях
(позиция списка № 2 — XXXIII) предусмотрены электрогазосварщики, занятые резанием
и ручным свариванием, на полуавтоматических машинах, а также на автоматических
машинах с применением флюсов, которые
содержат вредные вещества не ниже 3 класса
опасности (т. е. электрогазосварщику может быть установлено льготное пенсионное
обеспечение);
• в приложении 1 к Постановлению № 1290
(раздел 6) электрогазосварщику предусмот
рен ежегодный дополнительный отпуск;
• Постановлением № 576 газосварочные
и газорезательные работы, электросварка
на автоматических машинах, на полуавтоматических машинах, ручная предусмотрены в разделе I «Строительные, монтажные
и ремонтно-строительные работы с тяжелыми и вредными условиями труда». На этих
работах в соответствии с Типовым положением № 387 могут устанавливаться доплаты
рабочим за условия труда;
• Перечнем № 4430 при превышении допустимых концентраций соединений крем-
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ния и марганца предусматривается право
на бесплатное получение молока или других
равноценных пищевых продуктов.
Нормативные предпосылки для предоставления возможных льгот и компенсаций — достаточные правовые основания для
проведения аттестации на рабочем месте
электрогазосварщика.
Вывод: рабочее место электрогазо
сварщика подлежит аттестации на том
основании, что на нем имеется четыре правовых основания относительно возможности предоставления льгот и компенсаций:
льготная пенсия, дополнительный отпуск,
повышенная оплата труда, выдача молока.
Рабочее место может быть аттестовано
и при наличии хотя бы одного правового
основания на льготу или компенсацию.
Второе. От специально аттестованной
лаборатории получаем результаты исследований всех рабочих мест, подлежащих
аттестации, в т. ч. рабочего места электрогазосварщика.
Третье. Результаты исследований заносим в Карту — раздел I.
В приложении к статье представлен примерный вид заполненной Карты по рабочему
месту электрогазосварщика. Она составлена на государственном языке, на котором
утверждена ее форма. В Карте (раздел I) не
приведены наименования факторов производственной среды и трудовых процессов,
по которым фактические значения не превышают нормативных, и приведены данные, используемые для установления льгот
и компенсаций. Примечание Карты (гр. 10)
расширено — в нем отражается определение
размера доплат (гр. 10а) и дополнительного
отпуска (гр. 10б).
Количество баллов, определяющее размер доплат за условия труда (гр. 10а Карты),
рассчитывается по формуле согласно приложениям 2 и 3 Положения № 387. Первый
сомножитель формулы — степень вредности
фактора или тяжести работ (I степень —
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1 балл, II степень — 2 балла, III степень —
3 балла). Второй сомножитель формулы —
отношение времени действия фактора
к продолжительности рабочей смены (по
данным гр. 9 Карты).
Количество дополнительных дней отпуска
(гр. 10б Карты) определяется в соответствии
с Показателями № 383 по вредному производственному фактору с учетом степени
III класса вредных условий труда.
Четвертое. Аттестуем рабочее место (разделы II–IV Карты). В объеме предлагаемой
разработки не рассматриваются вопросы
оценки технического и организационного уровня и рекомендаций относительно
улучшения условий труда — разделы II
и IV Карты. Анализируем данные Карты.
И в разрезе льгот и компенсаций с учетом
оценки факторов производственной среды
и трудового процесса (раздел I Карты) обосновываем возможность льгот и компенсаций для занесения их в раздел III Карты.
И предметно по льготам и компенсациям.
Льготное пенсионное обеспечение.
Количество факторов III класса вредных
и опасных условий и характера труда 1, 2,
3 степени в сочетаниях, предусмотренных
в приложении 4 к Методрекомендациям
№ 41. На рассматриваемом рабочем месте
три фактора III класса вредных и опасных
условий и характера труда 1-й степени
и один фактор 2-й степени — это дает право
на льготное пенсионное обеспечение по
Списку № 2.
Продолжительность дополнительного
отпуска зависит от наличия вредных производственных факторов 1, 2, 3 степени по
шкале Показателей № 383. На рабочем месте
марганец в сварочном аэрозоле превышает
предельно допустимую концентрацию в 1,9
раза, что соответствует 1-й степени III класса
вредных химических веществ. В этом случае
при 1-й степени III класса вредных химических веществ по шкале предусматривается
два календарных дня дополнительного от-
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пуска. По трем другим производственным
факторам — также превышение нормативных значений. И суммарно по четырем производственным факторам — 6 календарных
дней дополнительного отпуска.
Повышенная оплата труда устанавливается с учетом оценки условий труда по
Типовому положению № 387. На рабочем
месте марганец в сварочном аэрозоле превышает предельно допустимую концентрацию
в 1,9 раза, что соответствует 1 баллу вредных
условий труда, а с учетом продолжительности действия факторов в смену 86,8 % —
0,9 балла. Размер доплат определяется по
установленной шкале от суммарного количества баллов по всем четырем факторам:

в примере при 3,1 балла доплата составляет 8 %.
Выдача молока. На рабочем месте содержание марганца и соединений кремния
(позиции 33 и 35 Перечня № 4430) превышает допустимые концентрации.
В заключение. Надеемся, что предложенное решение конкретной задачи — установление льгот и компенсаций по результатам
аттестации (для электрогазосварщика) —
позволит легко решать любую другую однотипную задачу.
О документальном оформлении организационных действий по аттестации —
в следующей статье.

Нормативно-правовое регулирование льгот и компенсаций за работу
в неблагоприятных условиях по результатам аттестации рабочих мест
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1. Пенсия по возрасту на льготных условиях1
Закон Украины «О пенсионном Постановлением КМУ от 24.06.2016 г. № 461 (далее —
обеспечении» от 05.11. 1991 г. Постановление № 461) утверждены:
№ 1788-ХІІ:
— Список № 1 производств, работ, профессий, должНа льготных условиях имеют право ностей и показателей на подземных работах, на работах
на пенсию по возрасту независимо с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда,
от места последней работы работ- занятость на которых полный рабочий день дает право
ники, занятые полный рабочий день на пенсию по возрасту на льготных условиях (далее —
на подземных работах, на работах Список № 1);
с вредными и особо вредными,
— Список № 2 производств, работ, профессий, должтяжелыми и особо тяжелыми ус- ностей и показателей на работах с вредными и тяжелыловиями труда соответственно по ми условиями труда, занятость на которых полный рабоСпискам № 1 и № 2 производств, чий день дает право на пенсию по возрасту на льготных
работ, профессий, должностей и условиях (далее — Список № 2).
показателей, утверждаемым КМУ, В Списки № 1 и № 2 постановлением КМУ от 04.07.2017 г.
и по результатам аттестации рабо- внесены изменения, вступившие в силу с 01.01.2018 г.
чих мест по условиям труда (п. «а» Особенности применения утвержденных Постановлении п. «б» ст. 13)
ем № 461 Списков № 1 и № 2 Министерство социальной
политики Украины разъяснило в письме от 24.11.2017 г.
№ 22862/0/2-7/28 (с. 83)
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Закон Украины «Об общеобяза- Порядок назначения пенсий за счет средств предприя
тельном государственном пенси- тий и организаций отдельным категориям работников по
онном страховании»
результатам аттестации рабочих мест утвержден постаот 09.07.2003 г. № 1058-IV:
новлением КМУ от 18.07.2007 г. № 937
Отдельным категориям работников
в зависимости от условий труда по
результатам аттестации рабочих
мест могут назначаться пенсии за
счет средств предприятий и организаций, бюджетных средств и целевых фондов, но не ранее, чем
за 10 лет до достижения возраста, предусмотренного ст. 26 этого
Закона, в порядке, определенном
КМУ (п. 22 раздела XV «Заключительные положения»)
2. Ежегодные дополнительные отпуска1
Закон Украины «Об отпусках» Постановлением КМУ от 17.11.1997 г. № 1290 (даот 15.11.1996 г. № 504/96-ВР:
лее — Постановление № 1290) утвержден Список проЕжегодный дополнительный отпуск изводств, цехов, профессий и должностей с вредными
за работу с вредными и тяжелыми и тяжелыми условиями труда, занятость работников на
условиями труда продолжитель- работах в которых дает право на ежегодный дополниностью до 35 календарных дней тельный отпуск — приложение 1 (далее — Приложение 1
предоставляется работникам, за- к Постановлению № 1290).
нятым на работах, связанных с Приказом Министерства здравоохранения Украины
негативным воздействием на здо- и Министерства труда и социальной политики Украировье вредных производственных ны от 31.12.1997 г. № 383/55 утверждены   Показатели
факторов по списку производств, и критерии условий труда, по которым будут предоставцехов, профессий и должностей, ляться ежегодные дополнительные отпуска работникам,
утверждаемому КМУ.
занятым на работах, связанных с негативным воздейКонкретная продолжительность от- ствием на здоровье вредных производственных фактопуска устанавливается коллек- ров (далее — Показатели № 383).
тивным или трудовым договором Приказом Министерства труда и социальной политики
в зависимости от результатов ат- Украины от 30.01.1998 г. № 16 утвержден Порядок приметестации рабочих мест по усло- нения Списка производств, цехов, профессий и должновиям труда и времени занятости стей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость
работников в этих условиях (ст. 7) работников на работах в которых дает право на ежегодный дополнительный отпуск (далее — Порядок № 16)
3. Сокращенная продолжительность рабочего времени2
Ст. 51 КЗоТ:
Постановлением КМУ от 21.02.2001 г. № 163 утвержден
Перечень производств, цехов, про- Перечень производств, цехов, профессий и должностей
фессий и должностей с вредными с вредными условиями труда, работа в которых дает праусловиями труда, работа в которых во на сокращенную продолжительность рабочей недели.
дает право на сокращенную про- Приказом Министерства труда и социальной политидолжительность рабочего време- ки Украины от 23.03.2001 г. № 122 утвержден Порядок
ни, утверждается в порядке, уста- применения Перечня производств, цехов, профессий
новленном законодательством
и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность
рабочей недели (далее — Порядок № 304)
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4. Повышенная оплата труда (доплаты)2
Ст. 100 КЗоТ:
КМУ как Сторона органов исполнительной влаНа тяжелых работах, на работах сти Генерального соглашения о регулировании осс вредными и опасными условиями новных принципов и норм реализации социальтруда, на работах с особыми при- но-экономической политики и трудовых отношений
родными географическими и гео- в Украине на 2016–2017 годы (действует до принялогическими условиями и условия- тия нового) выступает участником установления разми повышенного риска для здоро- мера доплат за работу в тяжелых и вредных, а таквья устанавливается повышенная же особо тяжелых и особо вредных условиях труда
оплата труда. Перечень этих работ (приложение 3 к Генеральному соглашению).
определяется КМУ
Постановлением КМУ от 12.07.2005 г. № 576 утвержден
перечень работ с тяжелыми, вредными и особо вредными условиями труда в строительстве, на которых устанавливается повышенная оплата труда (далее — Постановление № 576).
Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата
ВЦСПС от 03.10.1986 г. № 387/22-78 утверждено Типовое положение об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ,
на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за
условия труда (далее — Типовое положение № 387).
Утвержденные в свое время Госкомтруда СССР Отраслевые перечни работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых могут устанавливаться доплаты
рабочим за условия труда. Региональные перечни таких
работ, которые должны прилагаться к региональным соглашениям
5. Выдача молока3
Ст. 166 КЗоТ (часть первая):
Приказом Министерства здравоохранения СССР от
На работах с вредными условиями 04.11.1987 г. № 4430-87 утвержден Перечень химичетруда работникам выдается бес- ских веществ, во время работы с которыми в профилакплатно по установленным нормам тических целях рекомендуется употребление молока
молоко или другие равноценные или других равноценных пищевых продуктов (далее —
пищевые продукты
Перечень № 4430).
Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума
ВЦСПС от 16.12.1987 г. № 731/П-13 утвержден Порядок бесплатной выдачи молока или иных равноценных
пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на
работах с вредными условиями труда (далее — Порядок
№ 731)
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6. Предоставление лечебно-профилактического питания3
Ст. 166 КЗоТ (часть вторая):
Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума
На работах с особо
ВЦСПС от 07.01.1977 г. № 4/П-1 утверждены
вредными условиями труда
согласованные с Министерством здравоохранения
предоставляется бесплатно
СССР:
по установленным нормам
— Перечень производств, профессий и должностей,
лечебно-профилактическое
работа в которых дает право на бесплатное получение
питание
лечебно-профилактического питания в связи с особо
вредными условиями труда;
— Рационы лечебно-профилактического питания
и нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов;
— Правила бесплатной выдачи лечебнопрофилактического питания
1 Для льгот и компенсаций по п. 1 и п. 2 Таблицы необходимость аттестации рабочих мест предусмотрена законами
Украины.
2 Для льгот и компенсаций по п. 3 и п. 4 Таблицы необходимость аттестации рабочих мест предусмотрена соответственно п. 9 Порядка № 304 и пп. 2.2. Типового положения № 387.
3 Для льгот и компенсаций по п. 5 и п. 6 Таблицы необходимость аттестации рабочих мест предусмотрена п. 1 Порядка № 442.

До відома
Відповідно до пп. 165.1.9 ПКУ до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включаються вартість
безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових
продуктів, газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів, а також спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту, якими роботодавець
забезпечує платника податку відповідно до Закону України «Про охорону праці», спеціального
(форменого) одягу та взуття, що надаються
роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових
відносинах. Порядок забезпечення, перелік та

граничні строки використання спеціального
(у тому числі форменого) одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту
встановлюються КМУ та/або галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального
(форменого) одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту.
Норми забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними
йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, мийними та знешкоджувальними засобами розробляються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

18.01.18

Марганець у
зварювальному аерозолі

Кремнію діоксид

– інфрачервоне
випромінювання, Вт/м2

18.01.18

18.01.18

…

3–4 клас небезпеки

3

2

Шкідливі хімічні речовини
1 клас небезпеки
2 клас небезпеки

2 – 7 <…>
Мікроклімат у приміщенні:
8

1

1

№
з/п

Номер робочого місця № 1
Професія (посада) 7212.1 (код за ДК 003:2010), електрогазозварник
номери аналогічних робочих місць № 2

140

1,0

0,2

…

4

167

1,4

0,39

…

5

167
(141 –
– 350)

—

—

—

1,9
(до 3-х
разів)
1,4
(до 4-х
разів)

…

7

…

6

—

—

—

…

8

72,6

86,8

86,8

…

9

…

10б

0,7
1 к. дн.
(1 бал х 0,726)

0,9
1 к. дн.
(1 бал х 0,868)

0,9
2 к. дн.
(1 бал х 0,868)

…

10а

I. Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу
Примітка
ІІІ клас — шкідливі
НормаТриваі небезпечні умови
тивне ФактичДата
лість
Фактори виробничого
Додаті характер праці
не
знадосліддії
фак- Бали розміру кова відсередовища і трудового
(перевищ. ГДК і ГДР)
значення
ження
тора, %
процесу
пустка,
доплат
чення
(ГДР)
1
2
3, 4 за зміну
днів
(ГДК)
ступінь ступінь ступінь

Підприємство (організація, установа)		
ПАТ «Запорізький елеватор»			
Виробництво зберігання та переробка зерна
Цех (дільниця, відділ) ремонтна

КАРТА УМОВ ПРАЦІ
(з прикладом заповнення)

Приложение
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2

22.01.18

3

4

31,2

5

31,2
(понад
25)

1

3

7

—

6

Немає

—

8

31,2

9

2 к. дн.

10б

3,1
6 к. дн.
(доплата 8 %)

0,6
(2 бали х
0,312)

10а

<...>
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Гігієнічна оцінка умов праці
Умови та характер праці відносяться до шкідливих ІІІ класу 2 ступеня
ІІ. Оцінка технічного та організаційного рівня
Технічний та організаційний рівень відповідає нормативним вимогам
ІІІ. Атестація робочого місця
1. Робоче місце ІІІ класу умов і характеру праці за трьома факторами 1 ступеня та одним фактором 2 ступеня відповідає
показникам Списку № 2 пільгового пенсійного забезпечення.
2. Право на доплату 8 % та додаткову відпустку тривалістю 6 календарних днів обґрунтовується підсумковими розрахунками
за гр. 10а та 10б розділу І Карти умов праці.
3. Перевищення допустимого рівня концентрації шкідливих хімічних речовин дає право на безкоштовне отримання молока
IV. Рекомендації щодо покращення умов праці, їх економічне обґрунтування
—–
V. Пільги і компенсації
Витрати (грн) на рік
Діючі
Запропоновані
Пенсійне забезпечення
—
Список № 2
—
Доплати
—
8%
6000
У приміщенні — 6 календарних днів
Додаткові відпустки
—
3000
(на відкритому майданчику — 4 к. дн.)
Інші
—
Видача молока
4600

9 – 12 <…>
Робоча поза:
13
– перебування у
вимушеному положенні (на
колінах, навпочіпки і т. п.),
% тривалості зміни
14 – 15 <…>
Кількість факторів,
підсумкові розрахунки

1

№
з/п

I. Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу
Примітка
ІІІ клас — шкідливі
НормаТриваі небезпечні умови
тивне Фактичлість
Дата
Фактори виробничого
Додаті характер праці
не
знадії фак- Бали розміру кова віддослідсередовища і трудового
(перевищ. ГДК і ГДР)
значення
тора, %
ження
процесу
пустка,
доплат
чення
(ГДР)
1
2
3, 4 за зміну
днів
(ГДК)
ступінь ступінь ступінь
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ЛЕГКОВІ АВТО

не для водіїв:
оформлення
та використання
Останнім часом до редакції журналу надходили запитання від
бухгалтерів небюджетних підприємств стосовно використання
службового автотранспорту працівниками, які не є водіями.
Тож у статті розглянемо, як документально оформити так
зване «закріплення» автомобіля за працівниками

Нормативне врегулювання
Зазначимо, що питання, пов’язані з використанням службових легкових автомобілів
працівниками, робота яких має роз’їзний
характер чи постійно проходить у дорозі, на
законодавчому рівні не врегульовані. Постанова КМУ «Про впорядкування використання
легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями» від 04.06.2003 р. № 848
(далі — Постанова № 848) встановлює певні
вимоги та заходи стосовно використання
службового легкового автотранспорту, але
вони є обов’язковими до виконання лише для
органів виконавчої влади, а також установ
та організацій, що фінансуються з бюджету.
Зокрема, відповідно до Постанови № 848
бюджетним установам та організаціям необхідно розробляти та затверджувати Порядок
використання у службових цілях легкових
автомобілів, в якому слід зазначати, зокрема,

ким і коли вони будуть використовуватись для
службових поїздок, у т. ч. у святкові, вихідні
дні, а також під час відрядження. Крім того,
після кожної поїздки посадова особа повинна підтвердити час закінчення обслуговування особистим підписом у відповідному
документі (подорожньому листі або самостійно розробленій формі первинного документа
для обліку роботи транспортного засобу).
Небюджетні підприємства та організації
на сьогодні ці питання повинні вирішувати на
власний розсуд, оскільки будь-які законодавчі
чи нормативні акти відсутні.

Розробка внутрішнього Порядку
використання у службових цілях
легкових автомобілів
З огляду на Порядок використання у службових цілях легкових автомобілів, який роз-
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робляють «бюджетники», небюджетне підприємство також може розробити та затвердити свій внутрішній Порядок, в якому
будуть враховані специфіка та особливості
його діяльності, передбачивши такі розділи.

24.05.1995 р. № 88. Він повинен містити
всі необхідні реквізити підприємству для
обліку, а також графи для проставлення
часу початку та закінчення обслуговування
й підпису посадової особи.

1. Легкові автомобілі підприємства
використовуються тільки для службових
поїздок. Для виконання цієї вимоги не зай
вим буде видати відповідний наказ по підприємству, яким обов’язково затвердити:
• коло посадових осіб та надані їм у службове користування автомобілі (із зазначенням марок, моделей та реєстраційних номерів);
• період часу, на який вказані автомобілі
надаються у службове користування (місяць,
квартал, півріччя, рік).
У разі необхідності в наказі також зазначається режим роботи автомобілів (цілодобовий чи подовжений, наприклад, з 9:00
до 21:00) та ліміт на добовий пробіг.
З метою контролю за використанням
автомобілів у службових цілях також можна запровадити ведення реєстраційного
журналу, в якому зазначати документ, що
підтверджує службову мету поїздки, дату та
час її початку й закінчення.

3. Використання службових легко
вих автомобілів у вихідні та святкові дні.
З метою економного використання коштів
підприємства доцільно встановити заборону
на використання працівниками наданого
їм службового автотранспорту у вихідні та
святкові дні (за винятком, наприклад, директора підприємства та його заступника).

2. Після кожної поїздки посадова особа
підтверджує час її закінчення особистим
підписом. Варто нагадати, що на сьогодні
для підприємства ведення подорожніх листів
є не обов’язковим.
Тому для забезпечення правильності обліку використання службового автотранспорту підприємство може самостійно розробити та затвердити окремим наказом
форму відповідного первинного документа, як це передбачено п. 2.7 Положення
про документальне забезпечення записів
у бухгалтерському обліку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від

4. Відрядження на службовому легково
му автомобілі. З метою раціонального та економного використання коштів підприємства
поїздки працівників у відрядження на службових автомобілях повинні здійснюватися
лише у виняткових випадках, наприклад,
коли це буде дешевше, ніж використання
інших видів транспорту, або відстань поїздки
в один кінець не перевищуватиме певного
кілометражу (100 км, 200 км тощо).
5. Відповідальність за нецільове вико
ристання службового автотранспорту під
приємства. У цьому розділі підприємству
буде доцільним визначити такі пункти:
5.1 Працівникам забороняється самостійно змінювати встановлений маршрут
службової поїздки.
5.2 Працівникам забороняється передавати надані їм у службове користування
легкові автомобілі стороннім особам.
5.3 У разі використання працівниками
підприємства наданих їм у службове користування легкових автомобілів для поїздок,
не пов’язаних з їх службовою діяльністю,
кваліфікувати ці дії як навмисне завдання
матеріальної шкоди підприємству з наступним її відшкодуванням.
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Сьогодні в рубриці:

Індексація
та компенсація
грошових доходів

c. 57

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

ІНДЕКСАЦІЯ

та компенсація
грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у лютому 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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Індексація грошових доходів
Індексація 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. 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,

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

визначеному в колективних договорах,
але не нижче норм, встановлених Законом
№ 1282 та положеннями Порядку № 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Державної служби статистики України про
величину ІСЦ за звітний місяць величина
приросту ІСЦ для проведення індексації
в січні та лютому 2018 р. наведена в таб
лиці 1.
Таблиця 1
Величина приросту індексу споживчих
цін для проведення індексації в січні
та лютому 2018 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
січень

лютий

У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2017 р.
січень

10,2

10,2

лютий

8,0

11,3

березень

7,2

7,2

квітень

6,3

6,3

травень

3,7

6,9

червень

3,3

3,3

липень

3,1

3,1

серпень

3,2

3,2

вересень

—

3,1

жовтень

—

—

листопад

—

—

грудень

—

—

—

—

у 2018 р.
січень

ІСЦ (за даними Державної служби статистики України), на основі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення
індексації, наведено в таблиці 2.
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Індекси споживчих цін, на основі яких розраховується ІСЦ
для проведення індексації

Таблиця 2

Місяці
Роки

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жов- листо- грутень
пад
день

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

99,9

102,0 101,2 100,9 101,0

ПРИКЛАД 1

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2017 р. (базовий
місяць) величина приросту ІСЦ для індексації заробітної плати у січні 2018 р. становить:
1,037 × 1,031 × 1,031 × 100 – 100 = 10,2 %,
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).
За листопад – грудень 2017 р. ІСЦ становив 101,9 % (1,009 × 1,010 × 100), тобто не
перевищив порогу індексації (103 %), тому в лютому 2018 р. індексація також нараховується на величину приросту ІСЦ — 10,2 %.
Припустимо, заробітна плата за січень 2018 р. становить 5000,00 грн.
Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у січні – лютому 2018 р. — 1762,00 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2017 р., величина приросту
ІСЦ, на яку має здійснюватись індексація в січні 2018 р., становить 10,2 % (110,2 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 179,72 грн (1762 × 10,2 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 5179,72 грн (5000,00 + 179,72).
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 і організації всіх форм
власності мають нараховувати суми ком-

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

обчислюється шляхом множення місячних ІСЦ за період невиплати грошового
доходу. Індекс споживчих цін у місяці, за
який виплачується дохід, до розрахунку не
включається.
У разі виплати в січні 2018 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових
доходів за 2013–2017 рр. сума компенсації
нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ, наведеної в таблиці 3.

Таблиця 3
Величина приросту ІСЦ для компенсації зарплати в разі несвоєчасної
виплати в січні 2018 р.
Місяць
2013

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

129,2
129,5
129,5
129,5
129,2
129,2
129,5
131,1
131,1
130,2
129,7
128,6

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

128,1
126,7
121,9
114,8
106,9
104,9
104,0
102,4
96,7
92,1
88,5
83,0

77,5
68,6
52,2
33,5
30,6
30,1
31,4
32,5
29,5
31,2
28,6
27,7

26,6
27,1
25,8
21,6
21,5
21,7
21,8
22,2
20,0
16,8
14,7
13,7

2017

12,4
11,3
9,4
8,4
7,0
5,3
5,1
5,2
3,1
1,9
1,0
—

ПРИКЛАД 2

Обчислення суми компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати
Нарахований, але не виплачений у січні 2016 р. грошовий дохід у сумі 2850,00 грн (після
утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується в січні 2018 р.
Приріст ІСЦ, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2016 р. –
грудень 2017 р.), за січень 2016 р. становить 26,6 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850,00 грн × 26,6 ÷ 100 = 758,10 грн.
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Сьогодні в рубриці:

Звітуємо про квоту
працівників
з інвалідністю

c. 61

Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

ЗВІТУЄМО

про квоту
працівників
з інвалідністю
Наближається термін подання річного звіту про зайнятість
та працевлаштування осіб з інвалідністю. Отже, саме час нагадати про норматив щодо працевлаштування цієї категорії
громадян, відповідальність за його невиконання, а також про
складання та подання цього звіту
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Норматив чисельності осіб
з інвалідністю
Обов’язок роботодавця щодо працевлаш
тування осіб з інвалідністю передбачений
частиною першою ст. 172 КЗпП та частиною
третьою ст. 18 Закону України «Про основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю
в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-ХII (далі —
Закон № 875).
Крім зазначеного обов’язку, враховуючи,
що особам з обмеженими можливостями
важко знайти роботу, ст. 19 Закону № 875
встановлено норматив робочих місць для
працевлаштування осіб з інвалідністю, який
мають виконувати всі підприємства, устано
ви, організації, в т. ч. громадські організації
осіб з інвалідністю, а також фізичні особи,
які використовують найману працю.
Норматив для працевлаштування осіб
з інвалідністю становить:
• одне робоче місце — якщо на підпри
ємстві працює від 8 до 25 осіб;
• 4 % середньооблікової чисельності
штатних працівників за рік — якщо на під
приємстві працює 25 і більше осіб.
Під час розрахунку кількість робочих
місць для осіб з інвалідністю округлюється
до цілого значення (частина друга ст. 19
Закону № 875).
Зауважимо, що нормами Закону № 875 не
встановлено жодних підстав, за яких робото
давець може бути звільнений від обов’язку
з виконання нормативу та відповідальності
за його невиконання. Крім того, виконання
нормативу не прив’язано до наявності яки
хось обставин, за яких особа з інвалідністю
не може працювати на підприємстві. На це
вказують і Міністерство соціальної політики
України та Фонд соціального захисту інвалідів
у листі від 12.09.2016 р. № 1/6-690/04. При
цьому вони наголошують, що єдиний для
всіх роботодавців норматив робочих місць
для працевлаштування осіб з інвалідністю
визначено імперативно на законодавчому

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

рівні, і як його виконувати, має вирішити
безпосередньо кожне підприємство, уста
нова, організація.
Норматив вважається виконаним, якщо
підприємство працевлаштувало осіб з інва
лідністю, по-перше, в необхідній кількості,
і по-друге, як основних працівників (частина
п’ята ст. 19 Закону № 875).
Тобто з метою виконання нормативу (звертаємо увагу, лише з цією метою) осіб з інва
лідністю не можна приймати на роботу на
умовах сумісництва або за договором цивіль
но-правового характеру. Разом з тим якщо на
підприємстві немає для осіб з інвалідністю
підходящої роботи на цілий день, їх можна
працевлаштувати з трудовою книжкою, скажімо, на 0,5 або 0,25 окладу. Особи з інвалід
ністю — надомники теж зараховуються до
виконання нормативу, оскільки вони є штатними працівниками.
Не має принципового значення, досягла
особа з інвалідністю пенсійного віку чи ні,
головне — щоб вона була працездатною.
Також законодавством не встановлено за
лежності виконання нормативу від групи
інвалідності працівника.
Крім того, до виконання нормативу
прирівнюється самостійна сплата підпри
ємством у визначений законодавством строк
штрафних санкцій, якщо воно не виконало
4-відсоткового нормативу працевлаштування
осіб з інвалідністю (лист Міністерства праці
та соціальної політики України і Фонду со
ціального захисту інвалідів від 27.04.2010 р.
№ 1/6-69/03-01).

Розрахунок кількості робочих
місць для осіб з інвалідністю
Роботодавці самостійно розраховують
необхідну кількість робочих місць для пра
цевлаштування осіб з інвалідністю. Виходячи
із нормативу, щоб дізнатися, скільки осіб
з інвалідністю потрібно працевлаштувати
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на підприємство, слід обчислити середньо
облікову кількість штатних працівників
(СКШП) за звітний рік.
Згідно з п. 2.4 і 2.5 Інструкції зі статис
тики чисельності працівників, затвердженої
наказом Державного комітету статистики
України від 28.09.2005 р. № 286 (далі —
Інструкція № 286), для обчислення СКШП
враховують усіх працюючих за трудовими
договорами, незалежно від їх посад, у т. ч.
працівників, які тимчасово відсутні з таких
причин:
• хворіють;
• перебувають у відрядженні, в т. ч. за
кордонному;
• перебувають у оплачуваній відпустці
(основній, додатковій, творчій);
• перебувають у відпустці без збереження
заробітної плати за згодою сторін та в інших
випадках, передбачених законодавством,
а також у відпустці з ініціативи адміністрації
підприємства;
• мають вихідний день згідно з графіком роботи підприємства або взяли відгул,
тощо.
Не включають до розрахунку працівників (п. 2.6 Інструкції № 286):
• прийнятих на роботу за сумісництвом
з інших підприємств;
• які працюють за договорами цивільноправового характеру;
• направлених на навчання з відривом
від виробництва;
• які подали заяви про звільнення й припинили роботу до закінчення строку по
передження або взагалі без попередження
адміністрації;
• які є учнями, що проходять виробничу
практику.
Також під час обчислення СКШП з категорії працівників облікового складу виклю
чають тих, які перебувають у відпустках
у зв’язку з вагітністю та пологами або для
догляду за дитиною до досягнення нею віку,
передбаченого законодавством чи колек
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тивним договором підприємства (пп. 3.2.2
Інструкції № 286).
Щоб обчислити СКШП за рік, потрібно
визначити цей показник за кожний кален
дарний місяць окремо, а він, у свою чергу,
розраховується на підставі даних за кожний
календарний день.
Отже, СКШП за рік розраховується
в такій послідовності:
1) уточнюються щоденні дані про об
лікову кількість штатних працівників із
табеля обліку використання робочого часу
згідно з кадровими наказами про прийняття
працівників на роботу, переведення на іншу
роботу, звільнення;
2) підсумовується кількість штатних
працівників облікового складу за кожний
календарний день звітного місяця з 1 по 30
(31) число, а для лютого — по 28 (29) число,
включаючи вихідні, святкові та неробочі дні.
При цьому кількість штатних працівників
облікового складу за вихідний, святковий
чи інший неробочий день приймається на
рівні облікової кількості працівників за по
передній робочий день. Якщо ж святкових чи
інших неробочих днів більше ніж два поспіль,
кількість штатних працівників облікового
складу за кожний із цих днів приймається
на рівні облікової кількості працівників за
робочий день, що їм передував (пп. 3.2.1
Інструкції № 286);
3) підсумовується СКШП за всі місяці
роботи підприємства у звітному році;
4) одержаний результат ділиться на кіль
кість місяців роботи підприємства у звітному
році (пп. 3.2.5 Інструкції № 286).
На підприємствах (в установах, органі
заціях), які працювали неповний місяць
(наприклад, через сезонність виробництва
чи реєстрацію не з першого числа), СКШП
визначається шляхом ділення облікової
кількості штатних працівників за всі дні
роботи підприємства (установи, організа
ції) у звітному місяці, включаючи вихідні,
святкові та неробочі дні за період роботи,
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на число календарних днів за весь звітний
місяць (пп. 3.2.4 Інструкції № 286).
Після обчислення СКШП розраховується
вже безпосередньо норматив робочих місць

для осіб з інвалідністю для конкретного під
приємства, який становить 4 % від СКШП.
Розглянемо на умовних прикладах по
рядок розрахунку цих показників.

ПРИКЛАД 1

Розрахунок середньооблікової кількості штатних працівників
за звітний місяць
На підприємстві ТОВ «Прогрес» у жовтні 2017 р. кількість працівників у період з 1 по
12 число становила 65 осіб за кожний день. 13 жовтня було прийнято на роботу одного
працівника, і в період з 13 по 24 жовтня кожного дня кількість працівників становила 66 осіб
(65 + 1). 24 жовтня один працівник звільнився, тому в період з 25 по 31 жовтня кількість
працівників становила 65 осіб (66 – 1).
СКШП у ТОВ «Прогрес» за жовтень 2017 р.:
((65 × 12 к. дн.) + (66 × 12 к. дн.) + (65 × 7 к. дн.)) ÷ 31 к. дн. = 65,4 ≈ 65 осіб.

ПРИКЛАД 2

Розрахунок нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю
На підприємстві ТОВ «Прогрес» протягом 2017 р. СКШП становила: в січні —
62 особи, в лютому — 62 особи, в березні — 65 осіб, у квітні — 66 осіб, в травні —
63 особи, в червні — 65 осіб, в липні — 65 осіб, в серпні — 64 особи, у вересні — 65 осіб,
в жовтні — 65 осіб, в листопаді — 64 особи, в грудні — 63 особи.
СКШП за 2017 р.:
(62 + 62 + 65 + 66 + 63 + 65 + 65 + 64 + 65 + 65 + 64 + 63) ÷ 12 = 64,1 ≈ 64 особи.
Кількість робочих місць для осіб з інвалідністю:
(64 × 4 %) = 2,56 ≈ 3 особи.
Таким чином, виходячи з нормативу, у ТОВ «Прогрес» протягом 2017 р. повинно було
працювати три працівники з інвалідністю.

Хочемо звернути увагу на один цікавий
момент. Як зазначалося вище, ст. 19 Закону
№ 875 створення одного робочого місця для
осіб з інвалідністю передбачено для тих під
приємств, де працює від 8 до 25 осіб. Але,
зважаючи на те, що розраховану кількість
робочих місць для осіб з інвалідністю слід
округлювати до цілого значення, фактично
одну особу з інвалідністю достатньо пра
цевлаштувати підприємствам із СКШП до

37 осіб включно, оскільки: 37 осіб × 4% =
=1,48 ≈ 1 особа.

Реєстрація у Фонді соціального
захисту інвалідів
Згідно з п. 1 Порядку реєстрації підпри
ємств, установ, організацій та фізичних осіб,
що використовують найману працю, затвер

№2 (139) лютий 2018

дженого постановою КМУ від 31.01.2007 р.
№ 70 (далі — Порядок № 70–1), усі підприємства України та фізичні особи, що
використовують найману працю, в яких за
основним місцем роботи працює вісім
і більше осіб, повинні зареєструватися
у відділеннях Фонду соціального захисту
інвалідів (далі — Фонд) за місцем їх дер
жавної реєстрації. Реєстрація проводиться
безоплатно (п. 5 Порядку № 70–1).
Новостворені підприємства й ті, в яких
протягом року кількість працюючих осіб, для
яких місце роботи є основним, збільшилася
до восьми і більше, реєструються у відді
ленні Фонду до 1 лютого року, що настає за
роком створення або збільшення кількості
працюючих.
Якщо хтось із роботодавців не встиг за
реєструватися до вказаної дати, це можна
зробити безпосередньо перед поданням Звіту до 1 березня року, наступного за роком
створення підприємства чи збільшення
кількості працюючих. На це вказує Фонд
у листі від 16.05.2008 р. № 1/6-155/06. При
цьому застосування штрафних санкцій за
несвоєчасну реєстрацію у Фонді законодав
ством не передбачено.
Для реєстрації у Фонді підприємство
повинно подати (надіслати рекомендова
ним листом) відділенню Фонду відповідну
заяву за формою, що затверджена наказом
Міністерства праці та соціальної політики
України від 14.03.2007 р. № 98. Якщо під
приємство, установа, організація повністю
утримується за рахунок коштів державного
або місцевих бюджетів, додатково слід подати
(надіслати) копію довідки про включення
його (її) до реєстру неприбуткових установ,
виданої органом державної податкової
служби.
Про зміну підприємством своєї назви чи
місцезнаходження потрібно повідомити Фонд
протягом 10 робочих днів після державної
реєстрації змін до установчих документів
(абзац четвертий п. 3 Порядку № 70–1).
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Складання та подання Звіту
про зайнятість і працевлаштування
інвалідів
Щороку до 1 березня підприємство,
на якому працює понад вісім працівників,
має звітувати перед відділенням Фонду,
в якому воно зареєстровано, про виконання нормативу робочих місць для осіб з ін
валідністю. Отже, останній день подання
Звіту про зайнятість і працевлаштування
інвалідів за 2017 р. — 28 лютого 2018 р.
(середа).
Форму Звіту про зайнятість і працевлаш
тування інвалідів № 10-ПІ (річна) та Інструкцію щодо його заповнення затверджено
наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 10.02.2007 р. № 42
(далі — Наказ № 42).
Процедуру подання такого Звіту визначає
Порядок подання підприємствами, устано
вами, організаціями та фізичними особами,
що використовують найману працю, звітів
про зайнятість і працевлаштування інвалідів
та інформації, необхідної для організації їх
працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (далі —
Порядок № 70–2).
Згідно з п. 2 Порядку № 70–2 датою над
ходження Звіту про зайнятість і працевлаш
тування інвалідів вважається дата подання
роботодавцем звіту до відділення Фонду,
а в разі надсилання його поштою — дата на
поштовому штемпелі.
Звертаємо увагу, що подання цього звіту
в електронному вигляді не передбачено (лист Міністерства соціальної політики
України, Фонду від 24.07.2014 р. № 1/6187/02-02).
Будь-яких труднощів під час заповнення
такого Звіту зазвичай не виникає, особливо
якщо користуватися Інструкцією, затвер
дженою Наказом № 42. Так:
• у рядку «01» — відображається серед
ньооблікова кількість штатних працівників
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облікового складу за рік, яка визначається
відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286;
• у рядку «02» — відображається фактична
середньооблікова кількість працевлашто
ваних на підприємстві осіб з інвалідністю;
• у рядку «03» — відображається кількість
осіб з інвалідністю, які повинні працювати
на підприємстві відповідно до нормативу
робочих місць. Тобто для підприємств, у яких
працює від 25 осіб, показник цього рядка
визначається шляхом множення показника
рядка «01» на 4 %, а для підприємств, де пра
цює від 8 до 25 осіб, він дорівнює одиниці;
• у рядку «04» — відображається сума
фактично нарахованої за звітний рік всім
штатним працівникам, врахованим у рядку
«01», заробітної плати. Звертаємо увагу, цей
показник зазначається у тис. грн;
• у рядку «05» — відображається серед
ньорічна заробітна плата з розрахунку на
одного працівника: вона зазначається в гривні. Для обчислення цього показника пот
рібно показник рядка «04» помножити на
1000 (щоб перевести в гривні) та поділити
на показник рядка «01»;
• у рядку «06» — відображається сума
коштів адміністративно-господарських санк
цій, яку повинен сплатити роботодавець
у разі невиконання нормативу. Так, якщо
на підприємстві працює 25 осіб і більше, то
показник цього рядка обчислюється таким
чином: (рядок «03» – рядок «02») × рядок
«05». Підприємства з чисельністю працівників
від 8 до 25 осіб цей показник розраховують
шляхом ділення показника рядка «05» на 2.
Приклад заповнення Звіту про зайнятість
та працевлаштування інвалідів наведено
в додатку.

Відповідальність роботодавця
За невиконання нормативу робочих
місць для працевлаштування осіб з інвалід
ністю для роботодавця передбачена відпо
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відальність — адміністративно-господарські
санкції та пеня (частина перша ст. 20 Закону № 875). Розмір санкцій становить:
• 50 % середньорічної заробітної плати
по підприємству за кожне робоче місце, не
зайняте особою з інвалідністю, — якщо на
підприємстві працює від 8 до 15 осіб;
• 100 % середньорічної заробітної плати
по підприємству за кожне робоче місце, не
зайняте особою з інвалідністю, — якщо на
підприємстві працює понад 15 осіб.
Винятком є лише підприємства, установи,
організації, які повністю утримуються за
рахунок бюджету.
Роботодавці повинні самостійно обчис
лити суму штрафу й сплатити її відділенням
Фонду за місцем державної реєстрації до
15 квітня року, що настає за роком, у якому
відбулося порушення нормативу (частина
четверта ст. 20 Закону № 875).
Як правильно розрахувати суму санкцій?
Для прикладу використаємо умови прикладу 2 і припустимо, що на підприємстві фак
тично працювало дві особи з інвалідністю
(за нормативом мало б працювати три).
У такому випадку підприємству потрібно
сплатити фінансову санкцію за одне робоче
місце, не зайняте особою з інвалідністю.
Для цього слід обчислити середню річну за
робітну плату по підприємству, включивши
до розрахунку зарплати всіх працівників за
рік та поділивши отриманий результат на
кількість працівників.
Якщо підприємство порушить строк спла
ти санкцій, доведеться заплатити ще й пеню.
Відповідно до частини другої ст. 20 Закону
№ 875 пеня нараховується в розмірі 120 %
річних облікової ставки НБУ, що діяла на
час сплати, за кожний календарний день
прострочення строку сплати санкцій.
Звертаємо увагу, що на адміністратив
но-господарські санкції, пов’язані з неви
конанням нормативу робочих місць для осіб
з інвалідністю, строки давності не поширю
ються. Тобто загальний строк давності для
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адміністративно-господарських санкцій —
6 місяців із дня виявлення порушення —
в цьому разі «не працює».
Крім зазначеного за порушення порядку
працевлаштування осіб з інвалідністю пе
редбачена відповідальність і безпосередньо
для посадових осіб. Так, за невиконання

нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю, неподання Звіту за формою
№ 10-ПІ на них накладається адміністра
тивний штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг
(від 170 до 340 грн) на підставі ст. 1881
Кодексу України про адміністративні пра
вопорушення.

Додаток
Зразок
заповнення Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за ф. № 10-ПІ
(витяг)

Звіт
про зайнятість і працевлаштування інвалідів
за 2017 рік

<…>
Кількість працівників та фонд оплати праці
Код рядка

Фактично
за рік

Середньооблікова кількість штатних працівників
облікового складу (осіб)

01

64

з них: середньооблікова кількість штатних працівників,
яким відповідно до чинного законодавства встановлена
інвалідність (осіб)

02

2

Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні
працювати на робочих місцях, створених відповідно до
вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» (осіб)

03

3

Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн)

04

3456

Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн)

05

54 000

Сума адміністративно-господарських санкцій
за невиконання нормативу робочих місць для
працевлаштування інвалідів (грн)

06

54 000

Назва показників

<…>
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Сьогодні в рубриці:

Роз’яснюють фахівці
ДФСУ

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці ДФСУ
Запитання – відповіді із Загальнодоступного інформаційно-довідкового
ресурсу ДФСУ (ЗіР)

База нарахування ЄСВ, якщо після
звільнення з роботи нараховано
зарплату
Що є базою нарахування ЄСВ для
осіб, яким після звільнення з роботи
нараховано заробітну плату (дохід)
за відпрацьований час або за вимушений
прогул?
Відповідно до частини другої ст. 7 Закону про ЄСВ базою нарахування ЄСВ
для осіб, які працюють у сільському
господарстві, зайняті на сезонних роботах,
виконують роботи (надають послуги) за
цивільно-правовими договорами та інших
осіб, які отримують заробітну плату (дохід)
за виконану роботу (надані послуги), строк
виконання яких перевищує календарний

місяць, є сума, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої
за результатами роботи, на кількість місяців,
за які вона нарахована.
Зазначений порядок нарахування ЄСВ
поширюється також на осіб, яким після
звільнення з роботи нараховано заробітну
плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду — середню заробітну
плату за вимушений прогул.
Отже, базою нарахування ЄСВ для осіб,
яким після звільнення з роботи нараховано
заробітну плату (дохід) за відпрацьований
час або згідно з рішенням суду — середню
заробітну плату за вимушений прогул, є сума,
що визначається шляхом ділення заробітної
плати (доходу), виплаченої за результатами
роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.
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Оподаткування ЄСВ компенсації
у зв’язку з порушенням термінів
виплати зарплати
Чи є базою нарахування ЄСВ сума
компенсації втрати частини заро
бітної плати у зв’язку з порушенням
термінів її виплати, яка нарахована пра
цівнику після його звільнення?
Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7
Закону про ЄСВ базою нарахування
ЄСВ для роботодавців є суми нарахованої кожній застрахованій особі заробітної
плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
у т. ч. в натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону про оплату праці, та суми
винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Згідно з частиною другою ст. 7 Закону
про ЄСВ для осіб, які, зокрема, отримують
заробітну плату (дохід) за виконану роботу
(надані послуги), строк виконання яких
перевищує календарний місяць, ЄСВ нараховується на суму, що визначається шляхом
ділення заробітної плати (доходу), виплаченої
за результатами роботи, на кількість місяців,
за які вона нарахована.
Зазначений порядок нарахування ЄСВ
поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату
(дохід) за відпрацьований час.
Визначення видів виплат, що належать
до основної, додаткової заробітної плати,
інших заохочувальних та компенсаційних
виплат, під час нарахування ЄСВ передбачено
Інструкцією зі статистики зарплати.
До фонду додаткової заробітної плати
входять, зокрема, суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати
у зв’язку з порушенням термінів її виплати
(пп. 2.2.8 Інструкції зі статистики зарплати).
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Отже, суми компенсації втрати частини
заробітної плати у зв’язку з порушенням
термінів її виплати, що нараховується після
звільнення працівника, є базою нарахування ЄСВ.

Оподаткування ЄСВ компенсації
за затримку розрахунку в разі
звільнення
Чи є базою нарахування ЄСВ ви
плачена роботодавцем сума серед
нього заробітку за час затримки
розрахунку в разі звільнення найманого
працівника (у т. ч. за рішенням суду)?
Відповідно до ст. 117 КЗпП у разі невиплати з вини роботодавця належних
звільненому працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП, за відсутності
спору про їх розмір підприємство, установа,
організація повинні виплатити працівникові
його середній заробіток за весь час затримки
по день фактичного розрахунку.
За наявності спору про розміри належних
звільненому працівникові сум роботодавець
повинен сплатити зазначене в ст. 117 КЗпП
відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає
орган, який виносить рішення по суті спору.
У разі затримки видачі трудової книжки
з вини роботодавця працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного
прогулу (абзац п’ятий ст. 235 КЗпП).
Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 Закону
про ЄСВ базою нарахування ЄСВ для роботодавців — 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 особі заробітної плати за видами виплат,
які включають основну та додаткову заробіт-
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ну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі,
що визначаються відповідно до Закону про
оплату праці, та сума винагороди фізичним
особам за виконання робіт (надання послуг)
за цивільно-правовими договорами.
Визначення видів виплат, що належать
до основної, додаткової заробітної плати та
інших заохочувальних та компенсаційних
виплат, під час нарахування ЄСВ передбачено Інструкцією зі статистики зарплати.
Перелік видів виплат, що здійснюються
за рахунок коштів роботодавців, на які не
нараховується ЄСВ, затверджено постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170 (далі — Перелік № 1170).
Відповідно до п. 5 розділу I Переліку
№ 1170 відшкодування, нараховані працівникам за час затримки розрахунку в разі
звільнення, не є базою нарахування ЄСВ.
Враховуючи зазначене, сума середнього
заробітку за час затримки розрахунку в разі
звільнення найманого працівника (у т. ч. за
рішенням суду), виплачена роботодавцем,
не є базою нарахування ЄСВ.

Оподаткування ЄСВ індексації,
нарахованої після звільнення
Чи є базою нарахування ЄСВ сума
індексації заробітної плати, нара
хована роботодавцем та виплачена
працівнику після його звільнення?
Відповідно до п. 1 частини першої
ст. 7 Закону про ЄСВ роботодавці
нараховують ЄСВ на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної
плати за видами виплат, які включають
основну й додаткову заробітну плати, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
у т. ч. у натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону про оплату праці.
Індексація заробітної плати здійснюється
на підставі Закону України «Про індексацію
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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).
Об’єктом індексації грошових доходів населення є оплата праці (грошове забезпечення)
як грошовий дохід громадян, одержаний ними
в гривнях на території України і який не має
разового характеру (п. 2 Порядку № 1078).
Згідно з пп. 2.2.7 Інструкції зі статистики
зарплати суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, входять
до фонду оплати праці в складі фонду додаткової заробітної плати та є об’єктом для
нарахування ЄСВ.
Обчислення ЄСВ здійснюється щомісяця
на підставі бухгалтерських та інших документів, згідно з якими провадиться нарахування
(обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які
відповідно до Закону про ЄСВ нараховується
ЄСВ (частина третя ст. 9 Закону про ЄСВ).
Пунктом 9 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р.
№ 435, передбачено, що в таблиці 6 звітності
з ЄСВ особам, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за
відпрацьований час, зазначається код типу
нарахувань.
Отже, сума індексації заробітної плати,
нарахована роботодавцем та виплачена
працівнику після його звільнення, є базою
нарахування ЄСВ.

Оподаткування ЄСВ «лікарняних»,
нарахованих після звільнення
Чи є базою нарахування ЄСВ сума
допомоги по тимчасовій непраце
здатності, нарахована роботодав
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цем та виплачена працівнику після його
звільнення, у зв’язку із закінченням строку
дії трудового договору, якщо страховий
випадок розпочався в день звільнення?
Відповідно до ст. 40 КЗпП не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його
тимчасової непрацездатності (крім звільнення згідно з п. 5 ст. 40 КЗпП).
Згідно зі ст. 116 КЗпП під час звільнення
працівника виплата всіх сум, що належать
йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо
працівник у день звільнення не працював,
то зазначені суми мають бути виплачені не
пізніше наступного дня після пред’явлення
звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Статтею 19 Закону України «Про загально
обов’язкове державне соціальне страхування»
від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон
№ 1105) встановлено, що право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги
за страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності мають застраховані
особи — громадяни України, іноземці, особи
без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода
на обов’язковість якого надана Верховною
Радою України.
Це право виникає з настанням страхового
випадку в період роботи (включаючи час
випробування та день звільнення), зайняття
підприємницькою та іншою діяльністю, якщо
інше не передбачено законом.
Згідно з п. 2.27 розділу ІІ 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,
днем звільнення працівника вважається
останній день роботи.
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Підставою для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності є виданий
у встановленому порядку листок непрацездатності (частина перша ст. 31 Закону № 1105).
Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком
на виробництві, здійснюється за рахунок кош
тів роботодавця в порядку, встановленому
КМУ. Порядок нарахування та сплати ЄСВ
регулюється виключно Законом про ЄСВ.
Відповідно до абзацу сьомого частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками ЄСВ є,
зокрема, підприємства, установи, організації,
фізичні особи, які використовують найману
працю, та органи, які виплачують допомогу
по тимчасовій непрацездатності відповідно
до законодавства для осіб, які отримують
допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Базою нарахування ЄСВ для платників,
зазначених в абзаці сьомому частини першої
ст. 4 Закону про ЄСВ, є, зокрема, суми оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів
роботодавця (абзац другий п. 1 частини
першої ст. 7 Закону про ЄСВ).
Відповідно до п. 10 частини першої ст. 1
Закону про ЄСВ страхувальники — це роботодавці та інші особи, які відповідно до
Закону про ЄСВ зобов’язані сплачувати ЄСВ.
Застрахована особа — це фізична особа,
яка відповідно до законодавства підлягає
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала)
та/або за яку сплачується чи сплачувався у
встановленому Законом про ЄСВ порядку
ЄСВ (п. 3 частини першої ст. 1 Закону про
ЄСВ).
Після звільнення працівника підприємство
не несе обов’язку страхувальника, а, відповідно, і платника страхових внесків.
Отже, суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нараховані та виплачені
особам після їх звільнення, не є базою нарахування ЄСВ.

71

72

ОФІЦІЙНА ДУМКА

Оподаткування ЄСВ премії,
нарахованої після звільнення,
в розмірі менше мінімальної
зарплати
Яким чином розраховується ЄСВ на
премію в розмірі менше мінімальної
заробітної плати, нараховану най
маному працівнику в наступному після
звільнення місяці?
Відповідно до частини першої ст. 7
Закону про ЄСВ роботодавці нараховують ЄСВ на суму нарахованої
кожній застрахованій особі заробітної плати
за видами виплат, які включають основну
та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч.
у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суму
винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Згідно з частиною другою ст. 7 Закону
про ЄСВ нарахування ЄСВ на суму заробітної
плати (доходу) за виконану роботу (надані
послуги) поширюється на осіб, яким після
звільнення з роботи нараховано заробітну
плату (дохід) за відпрацьований час.
Визначення видів виплат, що належать
до основної, додаткової заробітної плати та
інших заохочувальних та компенсаційних
виплат, під час нарахування ЄСВ передбачено Інструкцією зі статистики зарплати. Так,
премії, пов’язані з виконанням виробничих
завдань і функцій, зокрема, за підсумками
роботи минулого місяця, кварталу, півріччя,
вважаються виплатами за відпрацьований
час та належать до фонду додаткової заробітної плати (п. 2.2 згаданої Інструкції).
У разі якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід, сума ЄСВ розраховується
як добуток розміру мінімальної заробітної
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плати, встановленої законом на місяць, за
який отримано дохід (прибуток), та ставки
ЄСВ (частина п’ята ст. 8 Закону про ЄСВ).
Обов’язок нарахування ЄСВ з мінімальної
заробітної плати поширюється також на осіб,
яким після звільнення з роботи нараховано
заробітну плату (премію) в розмірі меншому,
ніж мінімальна заробітна плата.
Пунктом 9 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р.
№ 435, визначено, що якщо нарахування
заробітної плати здійснюється за поперед
ній період, зокрема, у зв’язку з уточненням
кількості відпрацьованого часу, виявленням
помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця,
в якому були здійснені такі донарахування.
Якщо після включення суми премії, нарахованої звільненому працівнику, до відповідних періодів її нарахування загальний
дохід за місяць (сума нарахованої заробітної
плати за відпрацьований час та сума премії)
становить менше мінімального розміру,
сума ЄСВ розраховується як добуток розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом за місяць, за який нараховується
заробітна плата (дохід), та ставки ЄСВ.

Оподаткування ЄСВ відпускних,
нарахованих після звільнення
Чи є базою нарахування ЄCВ ком
пенсація, нарахована роботодавцем працівнику за невикористані
щорічні відпустки (основну та додаткову)?
Відповідно до абзацу другого п. 1
частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ
платниками ЄСВ є, зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодав-
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ства України, незалежно від форми власності,
виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах
трудового договору (контракту) або на інших
умовах, передбачених законодавством, чи
за цивільно-правовими договорами (крім
цивільно-правового договору, укладеного
з фізичною особою — підприємцем, якщо
виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), у т. ч. філії, представництва,
відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть
розрахунки із застрахованими особами
(далі — роботодавці).
Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону
про ЄСВ визначено, що базою нарахування
ЄСВ роботодавцями є сума нарахованої кож-

ній застрахованій особі заробітної плати за
видами виплат, які включають основну та
додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно
до Закону про оплату праці.
Суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток у розмірах, передбачених
законодавством, є базою для нарахування
ЄСВ.
Статтею 116 КЗпП визначено, що в разі
звільнення працівника виплата всіх сум, що
належать йому від підприємства, установи,
організації, провадиться в день звільнення.
Підприємство після звільнення працівника
не несе обов’язку страхувальника, а, відповідно, і платника страхових внесків.
Отже, особам, яким після звільнення з роботи нараховано компенсацію за невикористану відпустку, ЄСВ на зазначені суми
не нараховується.

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

Оподаткування компенсації
вартості проживання
Чи підлягає оподаткуванню ПДФО
компенсація вартості використан
ня нерухомості для проживання
працівником, якщо така компенсація
відшкодовується роботодавцем та перед
бачена трудовим договором?
Згідно з пп. «є» пп. 14.1.54 ПКУ дохід
з джерелом його походження з України — це будь-який дохід, отриманий

резидентами або нерезидентами, у т. ч. від
будь-яких видів їх діяльності на території
України (включаючи виплату (нарахування)
винагороди іноземними роботодавцями),
її континентальному шельфі, у виключній
(морській) економічній зоні, у тому числі,
але не виключно, доходи у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород,
виплачених відповідно до умов трудового
та цивільно-правового договору.
Додаткові блага — це кошти, матеріальні
чи нематеріальні цінності, послуги, інші
види доходу, що виплачуються (надаються)
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платнику податку податковим агентом,
якщо такий дохід не є заробітною платою
та не пов’язаний з виконанням обов’язків
трудового найму або не є винагородою за
цивільно-правовими договорами (угодами),
укладеними з таким платником податку
(крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV Кодексу) (пп. 14.1.47 ПКУ).
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
включається дохід, отриманий платником
податку як додаткове благо (крім випадків,
передбачених ст. 165 ПКУ), у вигляді вартості
використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що
належать роботодавцю, наданих платнику
податку в безоплатне користування, або
компенсації вартості такого використання,
крім випадків, коли таке надання зумовлено
виконанням платником податку трудової
функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами
колективного договору або відповідно до
закону в установлених ними межах (пп. «а»
пп. 164.2.17 ПКУ).
Враховуючи вищевикладене, якщо роботодавець компенсує вартість використання
нерухомості для проживання працівником,
то такий дохід для працівника є додатковим
благом та підлягає оподаткуванню ПДФО за
ставкою 18 % від бази оподаткування.

Застосування ПСП
до «лікарняних»
Чи застосовується ПСП до суми до
помоги, яка виплачується за лист
ками непрацездатності?

РЕКЛАМА
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Відповідно до пп. 169.1 ПКУ платник
податку має право на зменшення
суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного
роботодавця у вигляді заробітної плати, на
суму ПСП.
Згідно з пп. 14.1.48 ПКУ для цілей розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб»
цього Кодексу заробітна плата — це основ
на та додаткова заробітна плата, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
які виплачуються (надаються) платнику
податку у зв’язку з відносинами трудового
найму.
Враховуючи те, що сума виплат у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності («лікарняні») розглядається як заробітна плата
платника податку, то в разі неперевищення
граничного розміру загального місячного
оподаткованого доходу від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, який
передбачений нормами пп. 169.4.1 ПКУ,
працівник має право на ПСП.
Нагадаємо, що згідно з абзацом першим
пп. 169.4.1 Кодексу ПСП застосовується до
доходу, нарахованого на користь платника
податку протягом звітного податкового
місяця як заробітна плата (інші прирівняні
до неї відповідно до законодавства виплати,
компенсації та винагороди), якщо його
розмір не перевищує суми, що дорівнює
розміру місячного прожиткового мінімуму,
діючого для працездатної особи на 1 січня
звітного податкового року, помноженого на
1,4 та округленого до найближчих 10 грн.
У 2018 р. розмір заробітної плати, що дає
право на ПСП, становить 2470,00 грн,
а розмір «звичайної» ПСП — 881,00 грн.

ПЕНСІЙНЕ
ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Сьогодні в рубриці:

«Декретні»:
відображаємо
в таблиці 6

c. 75

Виплати після звільнення:
сплата ЄСВ і заповнення
звітності

c. 80

Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду України

«ДЕКРЕТНІ»:
відображаємо
в таблиці 6

У зв’язку з набранням чинності новим порядком обчислення
допомоги по вагітності та пологах особам, страховий стаж
яких протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування менше шести місяців,
розглянемо відображення суми цієї допомоги в таблиці 6
звітності з ЄСВ
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аперед зазначимо, що порядок відображення в таблиці 6 звітності з ЄСВ
суми допомоги по вагітності та пологах (далі — «декретні») не змінився. Змінився
лише механізм обчислення суми допомоги по
вагітності та пологах для осіб, страховий стаж
яких протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування менше шести місяців. Можливо, через це складається хибна
думка, що змінився порядок відображення
«декретних» у таблиці 6. Тому далі коротко
розглянемо зміни та порядок відображення
«декретних» у таблиці 6.

Відмінності в обчисленні
«декретних»
Частиною четвертою ст. 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105ХІV (далі — Закон № 1105) до 11.10.2017 р.
було встановлено, що застраховані особи,
які протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування мають страховий
стаж менше шести місяців, мають право
на допомогу по вагітності та пологах виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески, але
в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та
не менше за розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку (у 2017 р. — 6400
і 3200 грн відповідно).
Ця норма «але в розрахунку на місяць не
вище <…> та не менше…» і стала каменем
спотикання як між страхувальниками-роботодавцями, так і між Фондом соціального
страхування (далі — ФСС) та Міністерством
соціальної політики України щодо того, чи

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

слід доплачувати (дотягувати) суму «дек
ретних» до розміру мінімальної зарплати
в розрізі місяців, якщо «декретні» менше її
розміру1.
Мінсоцполітики вважало, що слід доплачувати, а на думку ФСС, якщо «декретні» нараховуються за весь період відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами однією сумою, то
в розрізі місяців доплачувати не потрібно,
хоча й дотримувався інколи думки, що якщо
«декретні» перевищують двократний розмір
мінімальної зарплати в розрахунку на місяць,
то «хвостик» має відсікатися.
Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
підвищення пенсій» від 03.10.2017 р. № 2148VІІІ частина четверта ст. 19 та частина друга
ст. 26 Закону № 1105 були викладені в нових
редакціях, що й розставило всі крапки над
«і». Встановлено, що застраховані особи,
які протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування мають страховий
стаж менше шести місяців, мають право
на допомогу по вагітності та пологах виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але
не більше за розмір допомоги, обчислений
із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання
страхового випадку. А частиною другою
ст. 26 Закону № 1105 визначено, що сума
допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази
нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не
може бути меншою за розмір допомоги,
обчислений із мінімальної заробітної плати,
встановленої на час настання страхового
випадку.
1 Це питання докладно розглядалося в журналі «Заработная плата» № 2/2017, с. 81. (Прим. ред.)
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Таким чином, обчислення «декретних»
для таких осіб тепер зводиться до того ж

принципу, що й нарахування допомоги по
тимчасовій непрацездатності.

ПРИКЛАД 1

Обчислення суми допомоги по вагітності та пологах,
якщо страховий стаж менше шести місяців
Середньоденна зарплата виходячи з розміру мінімальної зарплати:
3723,00 ÷ 30,44 = 122,31 грн.
Середньоденна зарплата виходячи з розміру двох мінімальних зарплат:
3723,00 × 2 ÷ 30,44 = 244,61 грн.
Мінімальна сума допомоги з мінімальної зарплати:
122,31 × 126 = 15 411,06 грн.
Максимальна сума допомоги з двох мінімальних зарплат:
244,61 × 126 = 30 820,86 грн.
Варіант 1.
Фактична середньоденна зарплата — 110,00 грн.
Сума допомоги з фактичної зарплати:
110,00 × 126 = 13 860,00 грн.
Порівнюємо:
13 860,00 < 15 411,06.
Сума допомоги до нарахування: 15 411,06 грн.
Варіант 2.
Фактична середньоденна зарплата — 125,00 грн.
Сума допомоги з фактичної зарплати:
130,00 × 126 = 16 380,00 грн.
Порівнюємо:
15 411,06 < 16 380,00 < 30 820,86.
Сума допомоги до нарахування: 16 380,00 грн.
Варіант 3.
Фактична середньоденна зарплата — 300,00 грн.
Сума допомоги з фактичної зарплати:
300,00 × 126 = 37 800,00 грн.
Порівнюємо:
15 411,06 < 37 800,00 > 30 820,86.
Сума допомоги до нарахування: 30 820,86 грн.

«Декретні» у звітності з ЄСВ
Пунктом 3 розділу ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р.
№ 449, встановлено, що нарахування ЄСВ
за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами і отримують допо-
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могу по вагітності та пологах, здійснюється
за кожний місяць окремо таким чином:
• визначається середньоденний розмір
допомоги по вагітності та пологах шляхом
ділення нарахованої суми такої допомоги
на кількість днів, за які вона нарахована;
• визначається сума допомоги по вагітності та пологах, що припадає на кожний
місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість
календарних днів кожного місяця, за які
вона нарахована;
• визначається сума єдиного внеску для
роботодавця шляхом множення розрахованої
суми допомоги по вагітності та пологах за

кожний місяць окремо на розмір єдиного
внеску, встановлений Законом для зазначеної категорії платників (22 %, 8,41 %,
5,3 %, 5,5 %).
Сплата єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю
та пологами та отримують допомогу по вагітності та пологах, здійснюється з усієї суми
нарахованої допомоги в місяці, у якому були
здійснені нарахування.
Як бачимо, порядок відображення «дек
ретних» у таблиці 6 звітності з ЄСВ змін не
зазнав. Тому візьмемо за основу варіант 2
прикладу 1 і розглянемо порядок нарахування ЄСВ на суму «декретних».

ПРИКЛАД 2

Відображення «декретних» у таблиці 6
Працівниця йде у відпустку у зв’язку вагітністю та пологами 14 лютого тривалістю 126 календарних днів по 19 червня. Їй нараховано суму допомоги, що становить 16 380,00 грн.
1. Визначаємо середньоденний розмір допомоги: 16 380,00 ÷ 126 = 130 грн/дн.
2. Визначаємо суму допомоги, що припадає на кожний місяць окремо, та суму ЄСВ:
Період

Кількість календарних
днів відпустки

База нарахування,
гр. 2 × 130,00

1
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Усього

2
15
31
30
31
19
126

3
1950,00
4030,00
3900,00
4030,00
2470,00
16 380,00

Нараховується ЄСВ
за ставкою 22 %,
гр. 3 × 22 %
4
429,00
886,60
858,00
886,60
543,40
3603,60

Заробітна плата за період з 1 по 13 лютого — 3000 грн.
У червні база нарахування ЄСВ — 2470,00 грн — менше мінімальної бази справляння
ЄСВ (3723,00 грн). Однак «дотяжку» ЄСВ на суму різниці (3723,00 – 2470,00) з кодом типу
нарахування «13» можна зробити й у червні.
Кількість календарних днів перебування в трудових відносинах у червні можна проставити 19/19, а можна й 30/19, це несуттєво (с. 79).

Нагадаємо, що якщо «декретні» було нараховано у 2017 р. за звітні періоди 2018 р., то
у зв’язку зі зростанням мінімальної бази справ-

ляння ЄСВ з 3200,00 грн до 3723,00 грн слід
зробити «дотяжку» ЄСВ на суму різниці між
фактичною сумою допомоги та 3723,00 грн.

6

5

4

3

2

1

2

10. Код
9. Код
типу
катего-рії
нарахуЗО**
вань***

рік

2

4
4
4
4
4

9 0
9 0
9 0
9 0
9 0
Усього

2

2

2

2

1

9 0

12. Прізвище, ім'я, по батькові ЗО

8. Податковий номер/серія та номер
паспорта ЗО*

0

0

1

0

0

0

0

0

0

6

5

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

8

11. Місяць та рік, за який
проведено нарахування****

2
15.
Кількість
календарних днів
перебування у
трудових
відносинах

4. Тип: початкова
+

грн

коп.

17. Загальна сума нарахованої заробітної
плати/доходу (усього з початку звітного місяця)

1
3
3
3
3
3
3
1
1

5
1
1
0
0
1
1
9
9

2 8

грн

3
3
1
1
4
4
3
3
4
4
2
2

0
0
9
9
0
0
9
9
0
0
4
4

0
0
5
5
3
3
0
0
3
3
7
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

коп.

16.
14. Кількість
Кількість
календарних
18. Сума нарахованої заробітної плати/доходу в
календарднів без
них днів межах максимальної величини, на яку нараховується
збереження
єдиний внесок
відпустки у
заробітної
зв’язку з
плати*****
вагітністю

13. Кількість
календарних
днів тимчасової непрацездатності

8

грн

коп.

19. Сума різниці між розміром
мінімальної заробітної плати та
фактично нарахованою заробітною
платою за звітний місяць (із заробітної
плати/доходу)

скасовуюча

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

ж 1 2 3 4 5 6 7 8
Пастушок Марія Миколаївна
ж 1 2 3 4 5 6 7 8
Пастушок Марія Миколаївна
ж 1 2 3 4 5 6 7 8
Пастушок Марія Миколаївна
ж 1 2 3 4 5 6 7 8
Пастушок Марія Миколаївна
ж 1 2 3 4 5 6 7 8
Пастушок Марія Миколаївна
ж 1 2 3 4 5 6 7 8
Пастушок Марія Миколаївна

7.
Чоловік
– Ч,
6.
жінГрома- ка –
дянин Ж
5.
Украї№
ни
з/п
(1 –
так,
0 – ні)

3. Звітний місяць

10

Зразок заповнення таблиці 6 звітності з ЄСВ
у частині відображення допомоги по вагітності та пологах

грн

5

8

8

8

4

6

4 3 4 0

8 6 6 0

5 8 0 0

8 6 6 0

2 9 0 0

6 0 0 0

коп.

21. Сума нарахованого єдиного
внеску за звітний місяць (на
заробітну плату/дохід)

20. Сума утриманого єдиного
внеску за звітний місяць (із
заробітної плати/доходу)

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

23. Ознака
наявності
спецстажу
(1 - так,
0 - ні)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25. Ознака
нового
робочого
місця
(1 – так,
0 – ні)

22. Ознака 24. Ознака
наявності неповного
трудової
робочого
книжки
часу
(1 – так,
(1 – так,
0 – ні)
0 – ні)

Продовження додатка 4
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ВИПЛАТИ

після звільнення: сплата ЄСВ
і заповнення звітності
У день звільнення працівнику слід виплатити всі належні
йому суми, але інколи розрахуватися з ним саме цього дня
не вдається. Причини можуть бути різними, але в кінцевому
підсумку перед роботодавцем постають однакові для таких
випадків запитання: чи слід нараховувати ЄСВ на згадані
виплати та як відобразити їх у звітності з ЄСВ?

Розрахунок у день звільнення та
відповідальність за його затримку
Відповідно до ст. 116 КЗпП у разі звільнення працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи,
організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не
працював, то зазначені суми мають бути
виплачені йому не пізніше наступного дня
після пред’явлення звільненим працівником
вимоги про розрахунок. Про нараховані суми,
належні працівникові в разі звільнення, роботодавець повинен письмово повідомити
його перед виплатою зазначених сум.
У разі спору про розмір сум, належних
працівникові в разі звільнення, роботодавець у будь-якому разі повинен у зазначе-

ний у цій статті строк виплатити не оспорювану нею суму.
У разі невиплати з вини роботодавця
належних звільненому працівникові сум
у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП, за відсутності спору про їх розмір підприємство,
установа, організація повинні виплатити
працівникові його середній заробіток за весь
час затримки по день фактичного розрахунку. За наявності спору про розміри належних
звільненому працівникові сум роботодавець
повинен сплатити зазначене в цій статті
відшкодування в тому разі, якщо спір вирішено на користь працівника. Якщо спір
вирішено на користь працівника частково,
то розмір відшкодування за час затримки
визначає орган, який виносить рішення по
суті спору (ст. 117 КЗпП).
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Крім того, у разі затримки видачі трудової
книжки з вини роботодавця працівникові
виплачується середній заробіток за весь час
вимушеного прогулу (абзац п’ятий ст. 235
КЗпП).

Відповідальність за несвоєчасну
виплату зарплати
З огляду на норми ст. 116 і 117 КЗпП затримок у розрахунку з працівником, який звільняється, не має бути. Однак після звільнення
йому все ж можуть бути виплачені деякі суми.
Наприклад, система преміювання на підприємстві передбачає, що премія за звітний
місяць нараховується і виплачується в наступному місяці. Таку виплату не можна вважати
такою, що затримана з вини роботодавця,
тому на момент його звільнення ще не може
бути даних, які слугують підставою для нарахування премії: скажімо, не отримано
оплати за продукцію або розмір премії залежить від виконання плану продажу тощо.
Так само з незалежних від роботодавця
причин не може бути виплачено працівнику
в момент звільнення премію чи винагороду
за результатами роботи за рік. Їх, як правило,
виплачують у наступному році після звітного.
Допомога по тимчасовій непрацездатності
та по вагітності та пологах за рахунок коштів
Фонду соціального страхування також може
бути виплачена із запізненням. І це не буде
порушенням, що визнало й Мінсоцполітики
в листі від 03.12.2013 р. № 1347/13/84-13,
оскільки це не кошти роботодавця. У цих
випадках, вважаємо, не може йтися про
застосування норм ст. 117 КЗпП.
Але може статися й так, що підприємство
виявляє помилки в розрахунках із працівником або ж не виплатило йому якихось
сум під час роботи. Оскільки в цьому є вина
роботодавця, він має виправити свої помилки. Поширеним є також ненарахування
індексації.
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Вважаємо, є всі підстави для застосування норм ст. 117 КЗпП і виплати працівнику
середнього заробітку за затримку розрахунку. Свого часу ми розглядали рішення
одного із судів, в якому розглядався позов
колишнього працівника до свого роботодавця щодо несвоєчасних розрахунків з ним.
Через рік після звільнення працівник довідався, що йому не виплачували доплату,
що належала йому до виплати за умовами колективного договору, і звернувся до
суду. Суд постановив виплатити і доплату,
і середній заробіток за весь час затримки
остаточного розрахунку.
Варто також зауважити, що виплата середнього заробітку відповідно до ст. 117 та 235
КЗпП — це не зовсім середній заробіток, це
штрафна санкція, яка обчислюється в розмірі
середнього заробітку. Якщо, наприклад, за
несвоєчасну сплату податкових зобов’язань
передбачено штраф у розмірі відсотків від
несвоєчасно сплаченої суми, а пеня сплачується в розмірі 120 % облікової ставки
НБУ, то в разі несвоєчасних розрахунків
з працівником відповідальність прив’язана
до середнього заробітку.
Слід також зважати на норми ст. 265 КЗпП,
якою, нагадаємо, визначено, що:
• порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших
виплат, передбачених законодавством про
працю, більш як на один місяць, виплата
їх не в повному обсязі передбачає штраф
у трикратному розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (у 2018 р. — 11 169 грн);
• недотримання мінімальних державних
гарантій в оплаті праці — у десятикратному
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого
скоєно порушення (у 2018 р. — 37 230 грн);
• порушення інших вимог трудового
законодавства, зокрема виплата зарплати
з порушенням строків (не більше ніж на
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місяць), — у розмірі мінімальної заробітної
плати (у 2018 р. — 3723 грн).
Чому ми згадуємо про ст. 265 КЗпП? У руб
риці «Офіційна думка» на с. 68 цього номера
журналу наведено запитання – відповіді із
Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу ДФСУ (ЗіР) щодо справляння
ЄСВ із сум, виплачених після звільнення
працівника. В одних випадках він справляється, в інших — ні. Але якщо хтось вважає,
що зможе зекономити на ЄСВ, то не варто
забувати про ст. 265 КЗпП.

Відображення виплат
у звітності з ЄСВ
Припустимо, у лютому 2018 р. працівнику,
який звільнився в січні 2018 р., нараховано комісійну винагороду за грудень у сумі
3000,00 грн, яка згідно з умовами оплати
праці нараховується в місяці, наступному
після звітного. Як суму комісійної винагороди обкладати ЄСВ і як відобразити її
в таблиці 6?
Нарахована працівнику після звільнення сума комісійної винагороди є об’єктом
нарахування ЄСВ, оскільки є виплатою за
відпрацьований час. Інформацію про нарахування та виплату комісійної винагороди
в лютому 2018 р. за грудень 2017 р. слід
відобразити в таблиці 6 звітності з ЄСВ за
лютий, вказавши таку інформацію:
• реквізит 9 «Код категорії застрахованої
особи» — 1;
• реквізит 10 «Код типу нарахувань» — 1;
• реквізит 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» — 12.2017;
• реквізит 17 — сума нарахованої винагороди всього — 3000,00 грн;
• реквізит 18 — сума нарахованої винагороди в межах максимальної величини, на
яку нараховується ЄСВ — 3000,00 грн;
• реквізит 21 — сума нарахованого ЄСВ —
660,00 грн;
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• реквізити 13–16, 19, 20–25 не запов
нюються.
Визначальними є два моменти:
• виплати звільненим особам вказуються
з кодом типу нарахувань «1»;
• виплати звільненим особам вказуються
в розрізі місяців, за які вони нараховані.
Якщо, скажімо, в грудні дохід працівника
був менше мінімальної зарплати і підприємство в таблиці 6 звітності з ЄСВ відобразило
«дотяжку» ЄСВ з кодом типу нарахування
«13», а після нарахування в лютому дохід за
грудень перевищив мінімальну зарплату, то
ЄСВ з «дотяжки» слід «скасувати», вказавши
в лютому суму «дотяжки» з кодом типу нарахування «3».
У місяці звільнення, якщо він відпрацьований не повністю, ЄСВ справляється з фактичної суми доходу звільненого працівника,
тому «дотяжка» ЄСВ не робиться.
Відповідно до частини другої ст. 7 Закону
про ЄСВ базою нарахування ЄСВ для осіб, які
працюють у сільському господарстві, зайняті
на сезонних роботах, виконують роботи
(надають послуги) за цивільно-правовими
договорами та інших осіб, які отримують
заробітну плату (дохід) за виконану роботу
(надані послуги), строк виконання яких
перевищує календарний місяць, є сума, що
визначається шляхом ділення заробітної
плати (доходу), виплаченої за результатами
роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.
Зазначений порядок нарахування ЄСВ
поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату
(дохід) за відпрацьований час або згідно
з рішенням суду — середню заробітну плату
за вимушений прогул.
Тому якщо звільненому працівнику виплачується, наприклад, винагорода за підсумками роботи за рік, то в таблиці 6 звітності
з ЄСВ її слід відображати в розрізі місяців, за
які вона нарахована, поділивши її суму на
кількість місяців (2, 3, 4 тощо).
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 24.11.2017 р. № 22862/0/2-7/28
Щодо застосування Списків № 1 і № 2
Міністерство соціальної політики розглянуло звернення Федерації професійних спілок
України від ... № … щодо застосування списків
виробництв, робіт, професій, посад і показників,
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах, затверджених постановою
КМУ від 24.06.2016 р. № 461 (далі — Списки
№ 1 і № 2), і повідомляє.
З 01.01.2018 р. набирає чинності постанова
КМУ «Про внесення змін до списків виробництв,
робіт, професій, посад і показників, зайнятість
в яких дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 p. № 461» від
04.07.2017 р. № 479 (далі — Постанова № 479).
Внесені зміни стосуються, зокрема, працівників, зайнятих ремонтом устаткування в умовах
діючого виробництва. Так, розділи I «Гірничі
роботи», II «Підготовка руд, збагачення, окускування (агломерація, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин»,
III «Чорна металургія», IV «Виробництво коксопродуктів», VII «Виробництво кольорових металів»,
VIII «Хімічне виробництво», X «Перероблення
нафти, газу, газового конденсату, вугілля та
сланцю» Списку № 1 доповнено позицією:
«Працівники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в умовах діючого виробництва».
Такою ж позицією доповнено і розділи Списку
№ 2, а саме:
I «Гірничі роботи»;
II «Підготовка руд, збагачення, окускування
(агломерація, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин»;
III «Чорна металургія»;

IV «Виробництво коксопродуктів. Вуглепідготовка»;
V «Виробництво вогнетривів»;
VI «Виробництво метизів»;
VII «Виробництво генераторного газу і одержання газів у процесі металургійного виробництва»;
VIII «Виробництво кольорових металів»;
X «Хімічне виробництво»; підрозділ 1 «Ливарне
виробництво» розділу XIV «Оброблення металу».
Якщо позиціями Списків № 1 і № 2 перед
бачені працівники, зайняті в певному виробництві
без зазначення найменування професій (посад),
як в даному випадку, такі позиції поширюються
на всіх працівників незалежно від найменування
їх професій (посад), у тому числі керівників,
фахівців, майстрів.
Порядок, що регулює застосування Списків
№ 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад
і показників при обчисленні стажу роботи, що
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до пп «а», «б» ст. 13 та ст. 100
Закону України «Про пенсійне забезпечення»,
затверджений наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 18.11.2005 р.
№ 383, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 01.12.2005 р. за № 1451/11731 (далі —
Порядок).
Згідно з п. 3 Порядку при визначенні права
на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, що чинні на період роботи
особи. До пільгового стажу зараховується весь
період роботи на відповідних посадах або за
професіями незалежно від дати їх внесення до
списків за умови підтвердження документами
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відповідних умов праці за час виконання роботи
до 21.08.1992 р. та за результатами проведення
атестації робочих місць за умовами праці після
21.08.1992 р.
Отже, до стажу роботи працівників, професії (посади) яких включено до списків № 1 і
№ 2 згідно з Постановою № 479 і які продов
жать працювати за цими професіями (посадами) після набрання чинності цією постановою
(01.01.2018 р.), зараховується весь період їх
роботи за відповідними професіями (посадами)
за умови підтвердження відповідного права
за результатами атестації робочих місць за
умовами праці.
При цьому, якщо таким працівникам за
результатами атестації робочих місць, 5-річний
термін якої не минув, підтверджено право на
відповідну пільгову пенсію і умови праці за цей
час докорінно не змінювались, проводити позачергову атестацію відповідних робочих місць
за умовами праці не потрібно.

Згідно з п. 10 Порядку для підтвердження
стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці необхідно подати трудову книжку із
оформленими належним чином записами про
займану посаду і період виконуваної роботи,
виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та
в разі відсутності в трудовій книжці відомостей,
що визначають право на пенсію на пільгових
умовах, уточнюючу довідку, передбачену п. 20
Порядку підтвердження наявного трудового
стажу для призначення пенсій за відсутності
трудової книжки або відповідних записів у ній,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12.08.1993 р № 637.
Отже, періоди роботи, що підлягають зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство (установа) або його правонаступник
з урахуванням вимог законодавства щодо
визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах.

Перший заступник Міністра

О. Крентовська

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Індивідуальна податкова консультація
від 19.12.2017 р. № 3041/ІПК/20-40-14-10-18
Щодо ведення касових операцій відокремленими (структурними) підрозділами
підприємства
Головне управління ДФС у Харківській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, із змінами
та доповненнями (далі — ПКУ), розглянуло Ваш
запит на отримання індивідуальної податкової
консультації щодо ведення касових операцій
відокремленими (структурними) підрозділами
підприємства, з урахуванням фактично викладених обставин та в межах компетенції
повідомляє наступне.

Відповідно до норм п. 2.6 Положення про
ведення касових операцій у національній валюті
в Україні, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 15.12.2004 р.
№ 6371 (далі — Положення № 637), уся готівка,
1 Втратило чинність згідно з постановою НБУ від
29.12.2017 р. № 148, якою затверджено нове Положення
про ведення касових операцій у національній валюті
в Україні, що містить аналогічні норми. Див. також коментар на с. 6 цього номера журналу.
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що надходить до кас, має своєчасно (у день
одержання готівкових коштів) та в повній сумі
оприбутковуватися.
Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки
з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4
цього Положення, є здійснення обліку готівки
в повній сумі її фактичних надходжень у касовій
книзі на підставі прибуткових касових ордерів.
У разі проведення готівкових розрахунків
із застосуванням РРО або використанням РК
оприбуткуванням готівки є здійснення обліку
зазначених готівкових коштів у повній сумі їх
фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних
чеків РРО (даних РК).
Суми готівки, що оприбутковуються, мають
відповідати сумам, визначеним у відповідних
касових (розрахункових) документах.
Згідно з пп. 4.1 та 4.2 Положення № 637 для
забезпечення здійснення розрахунків готівкою
підприємства повинні мати касу (приміщення
або місце здійснення готівкових розрахунків,
а також приймання, видачі, зберігання готівки,
інших цінностей, касових документів), а всі
надходження і видачу готівки в національній
валюті підприємства відображають у касовій
книзі.
Таким чином, оприбуткування готівки в касі
підприємства, що проводить готівкові розрахунки із застосуванням РРО (використанням
РК), є здійснення обліку такої готівки в КОРО
(на підставі фіскальних звітних чеків РРО або
даних РК) та відображення надходження цієї
готівки у касовій книзі підприємства.
У разі, якщо готівка проведена через РРО
і у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків,
однак у день одержання готівкових коштів не
проведена по касовій книзі, така готівка вважається оприбуткованою в касі підприємства
несвоєчасно.
У випадку, коли готівка проведена через
РРО, зроблений відповідний запис у касовій
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книзі в день надходження готівки, однак не проведена у КОРО на підставі фіскальних звітних
чеків, то такий випадок може кваліфікуватися
як неповне оприбуткування готівки.
Відповідно до п. 4.2 Положення № 637 відо
кремлені підрозділи підприємств, які здійснюють
готівкові розрахунки із застосуванням РРО або
РК та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими
ордерами, касової книги не ведуть.
Відокремлені підрозділи підприємств, які
проводять операції з приймання готівки за
продану продукцію (товари, роботи, послуги)
з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов’я
зані з оплатою праці, виробничі (господарські)
потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями,
ведуть касову книгу.
Враховуючи зазначене, у відокремленому
підрозділі в м. Києві за умови оприбуткування
виручки, що проведена через РРО, у КОРО і неведення господарських операцій підприємство
має право не вести касову книгу.
При здаванні відокремленим підрозділом
виручки до банку (самостійно в касу головного
підприємства, через службу інкасації) видача
готівки з місця проведення розрахунків згідно
з п. 6 розділу III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що
застосовуються для реєстрації розрахункових
операцій за товари (послуги), затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
14.06.2016 р. № 547, повинна реєструватись
через РРО з використанням операції «службова
видача» та відображатись у КОРО.
Таким чином, у даному прикладі, якщо готівка відокремленого підрозділу підприємства
в м. Києві здається ним самостійно до банку
й зараховується на рахунок підприємства в безготівковому порядку, така готівка не оформлюється прибутковими та видатковими касовими
ордерами в касі підприємства, оскільки безпосередньо не надходить до його каси.
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Индексация в случае изменений в штатном расписании ����������������������������������������������������� № 10, с. 61
Индексация зарплаты опережающими темпами������������������������������������������������������������������� № 11, с. 49

ОТПУСКА
Предоставление двух отпусков без сохранения зарплаты подряд����������������������������������������� № 1, с. 17
Ежегодный отпуск за «рабочий» или «календарный» год ����������������������������������������������������� № 1, с. 20
Включение в график отпусков новых работников������������������������������������������������������������������� № 2, с. 11
Подтверждение статуса «одинокая мать» ������������������������������������������������������������������������������� № 2, с. 13
Соблюдение сроков выплаты отпускных ��������������������������������������������������������������������������������� № 2, с. 14
Отпуск участнику боевых действий������������������������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 14
Сдача крови до трудоустройства и дополнительные дни отдыха������������������������������������������� № 3, с. 14
Корректировка среднего заработка частным предпринимателем — работодателем��������� № 3, с. 15
Предоставление «военного» отпуска препринимателю ��������������������������������������������������������� № 3, с. 16
Расчет компенсации, если в расчетном периоде не было заработка ������������������������������������� № 4, с. 7
Увольнение во время учебного отпуска ����������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 12
Коэффициент корректировки для средней зарплаты������������������������������������������������������������� № 4, с. 14
Корректировка дохода по п. 10 Порядка № 100������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 9
Прерывание «декретного» отпуска на период сессии������������������������������������������������������������� № 5, с. 10
Проведение окончательного расчета при отсутствии обходного листа��������������������������������� № 5, с. 12
Отпуск за ненормированный рабочий день����������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 14
Отпуска в ф. № 1-ПВ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 69
Выплата компенсации при увольнении за прогулы����������������������������������������������������������������� № 6, с. 10
Расчетный период для оплаты времени отпуска в случае неполной рабочей недели��������� № 6, с. 11
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Право совместителя на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день��������� № 6, с. 12
Учет отпускных для расчета средней зарплаты����������������������������������������������������������������������� № 6, с. 13
Предоставление двух отпусков по 10 дней������������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 14
Праздничный день во время отпуска ��������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 11
Применение п. 10 Порядка № 100��������������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 17
Годовое вознаграждение и отпускные ������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 18
Начисление отпускных, если первый день работы не 1-е число ������������������������������������������� № 7, с. 18
Отпуск матери двух детей ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 19
Отпускные и увольнение «декретчицы»����������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 20
Выходное пособие при увольнении������������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 20
Отзыв работника из отпуска для поездки в командировку����������������������������������������������������� № 8, с. 11
Исключение «больничных» при расчете отпускных����������������������������������������������������������������� № 8, с. 15
Работник заболел во время «военного» отпуска��������������������������������������������������������������������� № 8, с. 16
Заявление о болезни во время отпуска ����������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 16
Отпуск совместителю в первый месяц работы ����������������������������������������������������������������������� № 8, с. 17
Отпускные внешнему совместителю����������������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 68
«Детский» отпуск сразу после рождения ребенка������������������������������������������������������������������� № 9, с. 14
«Детский» отпуск по совместительству ����������������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 14
Прерывание «декретного» отпуска и выход на работу����������������������������������������������������������� № 9, с. 18
Право на социальный отпуск женщины, не состоящей в официальном браке������������������� № 10, с. 11
Предоставление отпуска 1 сентября��������������������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 14
Порядок округления дней отпуска������������������������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 20
Оплата отпуска «чернобыльцу»����������������������������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 93
Продолжительность отпуска, если смена приходится на смежные сутки����������������������������� № 12, с. 9
Детализация «семейных обстоятельств» в случае предоставления отпуска��������������������� № 12, с. 12
Выплата компенсации за отпуск без увольнения работника ����������������������������������������������� № 12, с. 22
Деление ежегодного отпуска в случае использования дополнительного��������������������������� № 12, с. 22

«БОЛЬНИЧНЫЕ» И «ДЕКРЕТНЫЕ»
Оплата за ненадлежаще оформленным листком нетрудоспособности��������������������������������� № 1, с. 15
Доплата «декретных» до минимальной зарплаты������������������������������������������������������������������� № 3, с. 17
Предоставление листков нетрудоспособности матери в случае болезни двух детей����������� № 4, с. 9
Работа по договору ГПХ и страховой стаж������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 93
Начисление «декретных», если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком��������� № 7, с. 15
Оплата двух листков нетрудоспособности с одним «общим» днем������������������������������������� № 10, с. 10
Расчетный период для оплаты ЛН в случае реорганизации предприятия ������������������������� № 10, с. 95
Оплата листка нетрудоспособности, если мать находится за рубежом ����������������������������� № 11, с. 88
Оплата листка нетрудоспособности в связи с санаторно-курортным лечением ��������������� № 11, с. 89
Оплата листка нетрудоспособности за время осмотра МСЭК��������������������������������������������� № 11, с. 90
«Декретные» выплаты и «дотяжка» до «минималки»����������������������������������������������������������� № 11, с. 16
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Оплата листка нетрудоспособности, открытого в день увольнения������������������������������������� № 12, с. 12
Оплата листка нетрудоспособности работнику, который работает на предприятии
менее полугода������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 13
Отражение в ф. № 1ДФ «больничных» и «декретных»��������������������������������������������������������� № 12, с. 21
Повышение должностного оклада при расчете «декретных»����������������������������������������������� № 12, с. 21
Обмен справки на листок нетрудоспособности и перерасчеты������������������������������������������� № 12, с. 93

НДФЛ
Налогообложение взноса в уставный фонд����������������������������������������������������������������������������� № 1, с. 21
Налогообложение суммы компенсации за использование автомобиля ������������������������������� № 1, с. 17
Заключение договора аренды нежилого помещения с физлицом������������������������������������������� № 3, с. 6
Возврат арендованного автомобиля и расходы на ремонт������������������������������������������������������� № 3, с. 7
Право работника-предпринимателя на НСЛ ����������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 8
Установление доплаты за разъездной характер работы�������������������������������������������������������� № 3, с. 10
Изменение формы выплаты дивидендов��������������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 11
Перерасчет НДФЛ с дохода «декретчицы» ����������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 12
Перерасчет суммы дополнительного блага����������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 12
Место уплаты НДФЛ по договорам ГПХ����������������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 13
Налогообложение договоров ГПХ��������������������������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 13
НСЛ для работника при неполной занятости��������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 15
НСЛ к среднему заработку работника, проходящему воинскую службу по контракту ������� № 3, с. 16
Повышенная НСЛ участнику боевых действий ����������������������������������������������������������������������� № 4, с. 12
Студент со стипендией и НСЛ��������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 13
Работник-пенсионер и НСЛ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 13
Право на НСЛ при наличии зарплаты и договора ГПХ����������������������������������������������������������� № 4, с. 15
Налоговый агент при переводе работника на другое предприятие��������������������������������������� № 4, с. 15
НДФЛ за банковские карты работников����������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 16
Обеспечение исполнителя по договору ГПХ спецодеждой заказчика����������������������������������� № 5, с. 14
Налогообложение матпомощи бывшим работникам��������������������������������������������������������������� № 5, с. 15
Налогообложение надбавки за разъездной характер работы����������������������������������������������� № 5, с. 17
Признак дохода в ф. № 1ДФ в случае получения НСЛ по двум основаниям������������������������� № 6, с. 9
Отказ от НСЛ на детей��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 19
Налогообложение компенсации по мировому соглашению��������������������������������������������������� № 9, с. 14
Неудержание налога при покупке недвижимости ������������������������������������������������������������������� № 9, с. 15
Учет расчетов по договорам ГПХ����������������������������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 17
Налогообложение средств, уплаченных за участие работника в семинаре������������������������� № 9, с. 20
Налогообложение выплат за время вынужденного прогула������������������������������������������������� № 10, с. 13
Отражение в ф. № 1ДФ выплат умершим работникам��������������������������������������������������������� № 10, с. 15
Налогообложение материальной помощи на погребение����������������������������������������������������� № 12, с. 15
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Налогообложение и отражение в отчетности выплат, причитающихся умершему
работнику����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 16
Налогообложение стоимости спецобуви, предоставленной по договору ГПХ������������������� № 12, с. 17
Предоставление работнику безвозвратной финансовой помощи��������������������������������������� № 12, с. 18

ЕСВ
Уплата ЕСВ иностранным представительством����������������������������������������������������������������������� № 1, с. 18
Ответственность за несвоевременную уплату штрафа и пени по ЕСВ����������������������������������� № 3, с. 9
Командировочные и ЕСВ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 16
Налогообложение выходного пособия ЕСВ ����������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 17
«Дотяжка» ЕСВ в месяце увольнения��������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 18
«Дотяжка» ЕСВ за время простоя��������������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 16
Доплата до МЗП и ЕСВ работникам-совместителям������������������������������������������������������������� № 10, с. 12
Заполнение отчетности по ЕСВ в случае смерти работника ����������������������������������������������� № 11, с. 13
Налогообложение материальной помощи на погребение����������������������������������������������������� № 12, с. 15
Налогообложение и отражение в отчетности выплат, причитающихся умершему
работнику����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 16
Налогообложение стоимости спецобуви, предоставленной по договору ГПХ������������������� № 12, с. 17
Предоставление работнику безвозвратной финансовой помощи��������������������������������������� № 12, с. 18

ОПЛАТА ТРУДА
Путевка и фонд оплаты труда ��������������������������������������������������������������������������������������������������� № 1, с. 19
Состав заработной платы охранника ��������������������������������������������������������������������������������������� № 3, с. 14
Предусмотрены ли трудовые льготы при работе за компьютером������������������������������������������� № 4, с. 8
Как оформить удержание из зарплаты работника средств, принадлежащих
предприятию ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 10
Доплата к МЗП в штатном расписании������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 11
Доплата за совмещение������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 14
Служба по контракту в Национальной гвардии и средний заработок����������������������������������� № 4, с. 14
Квартальная премия и минимальная зарплата ����������������������������������������������������������������������� № 5, с. 10
Оплата труда при перемещении ����������������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 18
Доплата за выслугу лет библиотекарю������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 66
Доплата библиотекарю за работу с библиотечным фондом ������������������������������������������������� № 5, с. 67
Заполнение ф. № 1-ПВ (месячная)������������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 70
Заполнение ф. № 7-ПВ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 70
Кто должен составлять ф. № 1-ПВ ������������������������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 11
Учет отпускных для расчета средней зарплаты����������������������������������������������������������������������� № 6, с. 13
Работа учебного заведения приостановлена на время ремонта������������������������������������������� № 7, с. 69
Доплата до среднего заработка в случае перевода на другую работу��������������������������������� № 8, с. 12
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Выплата материальной помощи совместителям��������������������������������������������������������������������� № 8, с. 14
Удержание алиментов без решения суда��������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 16
Сроки выплаты зарплаты����������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 18
Денежная компенсация и минимальная зарплата������������������������������������������������������������������� № 9, с. 12
Расчет средней зарплаты за время военных сборов��������������������������������������������������������������� № 9, с. 19
Оплата труда библиотечных работников гимназий����������������������������������������������������������������� № 9, с. 63
Доплата до МЗП и ЕСВ работникам-совместителям������������������������������������������������������������� № 10, с. 12
Повышение оклада отдельным работникам��������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 16
Утверждение штатного расписания и изменений к нему ����������������������������������������������������� № 10, с. 16
Особенности выплаты материальной помощи совместителям ������������������������������������������� № 10, с. 17
Срок хранения компенсации за вынужденный прогул в кассе��������������������������������������������� № 10, с. 18
Доплата за научную степень и ученое звание педработнику колледжа����������������������������� № 10, с. 60
«Дотяжка» до «минималки» и доплата за использование дезинфицирующих
средств��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 15
Начисление зарплаты работнику, который работает посменно������������������������������������������� № 11, с. 17
Совместительство или совмещение должностей учителя информатики
и инженера-электроника ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 65

КОМАНДИРОВКИ
Ограничение расходов на командировку��������������������������������������������������������������������������������� № 1, с. 20
Командировки женщин, имеющих малолетних детей������������������������������������������������������������� № 2, с. 13
Оплата командировки и минимальная зарплата��������������������������������������������������������������������� № 2, с. 15
Служебные поездки «внутри» предприятия: командировки или нет?������������������������������������� № 3, с. 8
Учет рабочего времени и его оплата для работников со сменным графиком,
направленных в командировку ��������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 6
Командировочные и ЕСВ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 16
Вновь принятый работник едет в командировку ����������������������������������������������������������������������� № 5, с. 9
Расхождение в датах на билете и в приказе о командировке ����������������������������������������������� № 5, с. 15
Компенсация за возвращение из командировки в выходной день ��������������������������������������� № 7, с. 16
Подтверждение работы в командировке ��������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 18
Налогообложение средств, уплаченных за участие работника в семинаре������������������������� № 9, с. 20
Уменьшение небюджетными предприятиями суммы суточных на стоимость питания ����� № 11, с. 14
Оплата командировки в выходной день��������������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 17
Дополнительное благо, если превышены расходы на командировку ��������������������������������� № 11, с. 18

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА
Работник предоставил не все документы об установлении инвалидности��������������������������� № 1, с. 14
Отметка о принятии на работу инвалида������������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 14
Несвоевременное предоставление документов об инвалидности��������������������������������������� № 10, с. 15
Порядок объявления выговора ������������������������������������������������������������������������������������������������� № 1, с. 16

№2 (139) лютий 2018
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Беременность и испытательный срок��������������������������������������������������������������������������������������� № 1, с. 19
Зачисление в стаж времени пребывания на учете в центре занятости��������������������������������� № 1, с. 20
Подтверждение призыва и прохождения службы ������������������������������������������������������������������� № 1, с. 21
Сокращение работы накануне праздничных дней������������������������������������������������������������������� № 2, с. 12
Сдача крови до трудоустройства и дополнительные дни отдыха������������������������������������������� № 3, с. 14
Возлагаем обязанности главного бухгалтера на другого работника������������������������������������� № 3, с. 74
Можно ли уволить работника по собственному желанию в день подачи им заявления������� № 4, с. 10
Ответственность за нарушение ведения воинского учета ������������������������������������������������������� № 5, с. 8
Оформление временного перевода при различных режимах труда������������������������������������� № 5, с. 11
Продление срочного трудового договора��������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 13
Заполнение ф. № 1-ПВ (месячная)������������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 70
Заполнение ф. № 7-ПВ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 70
Непредставление уведомления о приеме на работу��������������������������������������������������������������� № 6, с. 13
Работник после болезни не вышел на работу ������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 14
Сверхурочная работа водителей����������������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 12
Хранение трудовых книжек предпринимателем���������������������������������������������������������������������� № 7, с. 14
Замена лечебно-профилактического питания денежными средствами������������������������������� № 7, с. 15
Увольнение по результатам испытания��������������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 7
Внесение записи в трудовую книжку после увольнения��������������������������������������������������������� № 8, с. 10
Исправление ошибок в уведомлении о принятии на работу��������������������������������������������������� № 8, с. 14
Ведение личного дела работника ��������������������������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 11
Утверждение графика работы «с переработкой» ������������������������������������������������������������������� № 9, с. 16
Утверждение графика работы «с недоработкой» ������������������������������������������������������������������� № 9, с. 16
Расчет норматива рабочих мест по трудоустройству инвалидов������������������������������������������� № 9, с. 18
Перемещение работника между структурными подразделениями��������������������������������������� № 9, с. 20
Повышение оклада отдельным работникам��������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 16
Пенсионер по совместительству без основного места работы ������������������������������������������� № 10, с. 19
Работа на двух должностях неполное рабочее время����������������������������������������������������������� № 10, с. 20
Уведомление, если работник уволен и вновь принят на работу������������������������������������������� № 11, с. 14
Гарантии работникам, призванным на срочную воинскую службу�������������������������������������� № 11, с. 19
Код профессии для должности «Заместитель директора»������������������������������������������������������� № 8, с. 8
Как узнать, какие должности по штатному расписанию вакантные ������������������������������������� № 8, с. 13
Совмещение электриком вакантной должности электрика ��������������������������������������������������� № 8, с. 17
Введение в штатное расписание должности, не предусмотренной КП��������������������������������� № 10, с. 9
Утверждение штатного расписания и изменений к нему ����������������������������������������������������� № 10, с. 16
Отражение рабочих в штатном расписании��������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 10
Надомная работа инвалида����������������������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 14
Проведение медосмотра водителей у предпринимателя����������������������������������������������������� № 12, с. 19
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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

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 28
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 0
Кількість днів, робота в які
не проводиться — 8

40-годинному робочому тижні — 160,0
39-годинному робочому тижні — 156,0
36-годинному робочому тижні — 144,0

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

9 лютого, п’ятниця
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, і сум утриманого з них податку за ІV
квартал 2017 р. (ф. № 1ДФ).   

20 лютого, вівторок
Закінчується строк сплати:
ЄСВ з доходу за січень 2018 р.

Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та
суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за січень 2018 р.

28 лютого, середа
Закінчується строк сплати:
ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за
січень 2018 р.
Закінчується строк подання до Фонду
соціального захисту інвалідів:
Звіту про зайнятість та працевлаштування
інвалідів (ф. № 10-ПІ) за 2017 р.

При подготовке использованы материалы систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua
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Випадки визначення розрахункового періоду для обчислення
середньої зарплати відповідно до Порядку № 100
Розрахунковий період — 12 календарних місяців

Розрахунковий період тривалістю 12 календарних місяців для обчислення середньої
заробітної плати застосовується для оплати часу відпусток та компенсації за невикористані відпустки.
Приклад
Працівник працює
з 2010 р. і йде у відпустку
з 01.12.2017 р.
Працівник працює
з 2010 р., не використав
жодного дня відпустки
і звільняється
з 01.12.2017 р.
Працівник працює
з 15.04.2017 р. і йде
у відпустку з 01.12.2017 р.
Працівник працює
з 04.10.2017 р. і йде
у відпустку
з 01.12.2017 р.
Працівник працює
з 02.10.2017 р. і йде
у відпустку
з 01.12.2017 р.

Розрахунковий період
Розрахунковий період — грудень 2016 р. – листопад 2017 р.:
останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю
надання відпустки (абзац перший п. 2 Порядку № 100)
Розрахунковий період — грудень 2016 р. – листопад 2017 р.:
останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю
відпустки або місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки (абзац перший п. 2 Порядку № 100)
Розрахунковий період — травень 2017 р. – листопад 2017 р.:
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)
Розрахунковий період — листопад 2017 р., оскільки
04.10.2017 р. — не перший робочий день місяця, такий місяць не входить у розрахунковий період (абзац другий п. 2
Порядку № 100)
Розрахунковий період — жовтень 2017 р. – листопад 2017 р.,
оскільки 02.10.2017 р. — перший робочий день місяця, такий
місяць входить у розрахунковий період (лист Мінсоцполітики
від 06.10.2014 р. № 493/18/99-14)

Працівник працює
Розрахункового періоду немає, і середню зарплату визначаз 03.11.2017 р. і йде
ють виходячи з установлених працівнику в трудовому догоу відпустку з 01.12.2017 р. ворі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (абзац
третій п. 4 Порядку № 100)
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Розрахунковий період — два календарних місяці

Двомісячний розрахунковий період застосовується для проведення виплат в усіх інших
випадках збереження середньої заробітної плати (крім відпусток та компенсації за них).
Приклад
Працівник працює
з 2010 р. і залучається
до виконання
військових обов’язків
з 05.12.2017 р.
Працівник працює
з 2010 р. і залучається
до виконання
військових обов’язків
з 05.12.2017 р.,
але в жовтні –
листопаді 2017 р.
не працював
Працівник працює
з 2010 р. і залучається
до виконання
військових обов’язків
з 05.12.2017 р.,
але в серпні – листопаді
2017 р. не працював
Працівник працює
з 03.11.2017 р.
і залучається
до виконання
військових обов’язків
з 05.12.2017 р.
Працівник працює
з 05.12.2017 р.
і залучається
до виконання
військових обов’язків
з 05.12.2017 р.
Працівник працює
з 10.10.2017 р.
і залучається до
виконання військових
обов’язків 18.12.2017 р.

Розрахунковий період
Розрахунковий період — жовтень – листопад 2017 р.: останні два
календарних місяці роботи, що передують події, з якою пов’я
зана відповідна виплата (абзац третій п. 2 Порядку № 100)
Розрахунковий період — серпень 2017 р. – вересень 2017 р.,
оскільки якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи (абзац четвертий п. 2 Порядку № 100)

Середню зарплату визначають виходячи з установлених працівнику в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (абзац четвертий п. 2 Порядку № 100)

Розрахунковий період — листопад 2017 р. – грудень 2017 р.:
працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна
плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час (абзац третій п. 2 Порядку № 100)
Середню зарплату визначають виходячи з установлених працівнику в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (абзац четвертий п. 2 Порядку № 100)

Розрахунковий період — 10.10.2017 р. – 30.11.2017 р.: праців
никам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час (лист Міністерства соціальної політики України від
08.11.2016 р.№ 1537/13/84-16)
Розрахунковий період — 01.12.2017 р. – 18.12.2017 р.: праців
Працівник працює
никам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організ 01.12.2017 р.
зації менше двох календарних місяців, середня заробітна плаі залучається до
та обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьовиконання військових
обов’язків 18.12.2017 р. ваний час (лист Міністерства соціальної політики України від
08.11.2016 р.№ 1537/13/84-16)

